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WSTĘP
Przekazujemy Państwu trzeci Zeszyt Naukowy zawierający publikacje dorobku naukowego pracowników Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Koninie. Także i ten zbiór artykułów prezentuje zróżnicowaną tematykę, a tym samym problematykę badawczą, którą jednak
można ulokować w zakresie przedmiotowym prowadzonych przez Instytut specjalności dydaktycznych. Zarządzanie przestrzenią miast, zarządzanie gminnymi zasobami nieruchomości, obligacje komunalne i analiza lokalnych rynków nieruchomości to obszary badań eksplorowane przez specjalistów zajmujących się zarządzaniem inwestycjami i nieruchomościami,
zarówno praktyków gospodarczych jak i przedstawicieli lokalnych samorządów. Problematykę tę twórczo uzupełniają rozważania o klastrach jako nowej formie grupowania przestrzennego współpracujących przedsiębiorstw. Z kolei zarządzanie zaangażowaniem, instrumentalny wymiar kodeksów etycznych, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, obszary wyborów
decyzyjnych w kontekście podwyższania wartości przedsiębiorstwa, poszukiwanie źródeł
innowacyjności w koncepcji zrównoważonego rozwoju i rozważania o relacjach pomiędzy
innowacyjnością a przedsiębiorczością, to aktualne dylematy rozstrzygane zarówno przez
teoretyków jak i praktyków współczesnego biznesu, poszukujących nowych kierunków
i możliwości doskonalenia procesów zarządzania. Nowym interesującym obszarem generującym problemy natury zarządczej jest kształtowanie współpracy z otoczeniem gospodarczym. Jest to istotny problem decyzyjny o wysokim stopniu trudności. Wprawdzie opisywanym w artykule podmiotem jest wyższa uczelnia, warto jednak podkreślić aktualność i złożoność podejmowanej problematyki. Podobny charakter mają rozważania o wdrażaniu systemów wspomagania procesów decyzyjnych ukierunkowane na poprawę ich racjonalności.
Podjęta zatem przez autorów kolejnych artykułów problematyka lokuje się w prowadzonej
od dwóch lat przez Instytut Ekonomiczny specjalności, zarządzanie przedsiębiorstwami.
Wymienione obszary eksploracji zyskują dodatkowy wymiar poprzez podjęcie rozważań na
temat globalizacji w sektorze usług. Aktualną i finansową puentą prezentowanego zbioru
artykułów jest analiza działalności doradców finansowych podejmujących trudną sztukę
zarządzania finansami w warunkach kryzysu. Ta problematyka koresponduje z treściami
programowymi specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.
Pomimo jednoznacznych związków problematyki badawczej podejmowanej w poszczególnych artykułach i powiązanie jej z realizowanymi przez Instytut Ekonomiczny specjalnościami artykuły uporządkowane są alfabetycznie. Sądzę, że będą one stanowić wartościową informację o aktywności naukowej pracowników Instytutu i staną się cenioną pozycją
dla studentów studiów ekonomicznych, specjalistów z praktyki gospodarczej i fachowców
z jednostek samorządu terytorialnego.
dr Roma Fimińska-Banaszyk
Dyrektor Instytutu Ekonomicznego

OCENA KONKURENCYJNOŚCI LOKALNYCH RYNKÓW
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
PRZEZNACZONYCH NA CELE MIESZKANIOWE
W GMINACH MIEJSKO-WIEJSKICH
POWIATU KONIŃSKIEGO
Szymon Błażek, Marian Błażek

Wstęp
Powiat koniński zajmuje powierzchnię blisko 1579 km 2, co plasuje go pod tym
względem na czwartym miejscu w województwie wielkopolskim. Pod względem krajobrazowym jest to obszar zróżnicowany, ponieważ z jednej strony charakteryzuje się
dużymi walorami przyrodniczymi, z drugiej natomiast, część jego powierzchni zajmują
tereny kopalni odkrywkowych oraz obszary podlegające rekultywacji.
Gminy powiatu konińskiego usytuowane są wokół Konina. W ostatnich latach zarysowała się wyraźna tendencja do migracji ludności z miasta do gmin ościennych, co potwierdza spadek liczby ludności w Koninie i wzrost w większości gmin miejsko-wiejskich
powiatu konińskiego. Powiat koniński składa się z 14 gmin, z czego pięć stanowią gminy
miejsko-wiejskie: Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno oraz Ślesin, i to właśnie one
stanowiły przedmiot niniejszego opracowania.
Celem badania był wybór najbardziej atrakcyjnej lokalizacji – spośród badanych
gmin – dla zamieszkania. Przedmiotem badania były nieruchomości niezabudowane
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, a zatem przez zamieszkanie należy rozumieć chęć decydenta do osadnictwa, dalszej realizacji np. budowy domu mieszkalnego
na terenie jednej z gmin miejsko-wiejskich powiatu konińskiego. Wyniki prezentowanej analizy mogą stanowić istotną wskazówkę w procesie decyzyjnym zakupu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zabudowy mieszkaniowej.
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Rys. 1. Gminy powiatu konińskiego
Źródło: www.powiat.konin.pl – 02.03.2012 r.

1. Metodyka badań
1.1. Założenia ogólne
Oceny konkurencyjności gmin dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy
porównawczej, w której wykorzystano elementy analizy wielokryterialnej.
Pierwszym etapem była analiza lokalnych rynków nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej. Zakres terytorialny badania
objął gminy miejsko-wiejskie powiatu konińskiego, tj. Golinę, Kleczew, Rychwał, Sompolno oraz Ślesin. O wyborze do analizy gmin miejsko-wiejskich powiatu konińskiego
zdecydowało kryterium funkcjonalne1 i geograficzne. Polityka przestrzenna w tych
gminach prowadzona jest na podstawie sukcesywnie uchwalanych planów miejscowych. W trakcie analizy dokonano porównania zarówno lokalnych rynków przedmiotowych gmin, jak i samych miast: Goliny, Kleczewa, Rychwała, Sompolna i Ślesina.
Zakres czasowy analizy cen na lokalnych rynkach nieruchomości objął cztery lata
(2007-2010), co pozwoliło na określenie tendencji dynamiki zmiany cen. Pozostałe
dane przyjęto według stanu na 2010 r.
Dane źródłowe na potrzeby przeprowadzonego badania zaczerpnięto z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego2, a także witryn internetowych powiatu konińskiego i przedmiotowych gmin3. Z kolei informacje o cenach transakcyjnych uzyskano
z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Powiatu Konińskiego (dane źródłowe zostały przetworzone w arkuszu Microsoft Excel).

1

M. Matuszewski, Rynek nieruchomości, w: Szacowanie nieruchomości, red. J. Dydenko, Warszawa 2006, s. 128.
www.stat.gov.pl – 02.03.2012 r.
3
www.golina.pl; www.kleczew.pl; www.rychwal.pl; www.slesin.pl; www.sompolno.pl – 02.03.2012 r.
2
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Analizę porównawczą przedmiotowych gmin przeprowadzono opierając się na wyselekcjonowanych osiemnastu kryteriach. Ich dobór po części uzasadniała dostępność
danych źródłowych, ale także analiza rynku nieruchomości powiatu konińskiego, w której
określono atrybuty nieruchomości (m.in. lokalizacja, otoczenie) preferowane przez nabywców. Kryteria stanowiły zarówno dane ilościowe, jak i cechy jakościowe. Każde z kryteriów
poddano ocenie rankingowej, przyznając gminom punkty w skali od 1 do 5 (dla gminy
o najlepszej cesze). W sytuacjach, gdy dwie lub więcej gmin cechowała ta sama wartość
danego kryterium, plasowano je ex aequo, przyznając im taką samą liczbę punktów.
Tabela 1. Wartości kryteriów przyjętych do analizy

Atrakcyjność otoczenia

Finanse
gminy

Infrastruktura

Jakość życia

Demografia Geografia Analiza rynku

Kategoria Waga

Kryteria

Waga

Golina

Kleczew

Rychwał Sompolno

Ślesin

liczba transakcji w 2010
10%
cena średnia (zł/m2) w 2010 70%
25%
trend zmiany cen 2007-2010
20%
(%)

18
33,06

36
14,10

11
23,49

6
14,53

36
38,00

7,7

7,1

10,7

4,9

8,8

odległość od konina (km)

80% bezpośrednia

bliska

dalsza

bliska

bezpośrednia

powierzchnia (km2)

20%

9897

11028

11790

13742

14563

ludność

10%

11600

9910

8300

10467

13875

60%

117

90

70

76

95

30%

10,4

10,2

8,1

10

9,5

30%

3867

1416

2075

5234

3469

15%

5

7

11

8

8

15%

5

5

9

5

8

40%

143

231

50

195

150

50%

87

99

83

91

94

50%

28

56

17

30

58

40%

2442,74

4398,65

2838,68

2494,57

3163,69

60%

3110,87

5898,77

3225,53

2914,67

3260,15

20%

atrakcyjna

80%

przeciętna

15%

2
5% ludność na 1 km

stopa bezrobocia (%)
liczba ludności na zakład
opieki zdrowotnej
liczba szkół i gimnazjów
20%
placówki wychowania
przedszkolnego
miejsca w przedszkolach
wodociąg
(% ludności korzystającej)
10%
kanalizacja
(% ludności korzystającej)
dochody na mieszkańca
(zł/os)
5%
wydatki na mieszkańca
(zł/os)
atrakcyjność przyrodnicza
(wielkość i zróżnicowanie
obszarów rekreacyjnych)
20% uciążliwość otoczenia (udział
w powierzchni gminy terenów kopalnianych oraz dróg
o wysokim natężeniu ruchu)

mała
bardzo
przeciętna przeciętna
atrakcyjność
atrakcyjna
bardzo
wysoka

bardzo
niska

wysoka

przeciętna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, PODGiK w Koninie oraz Biura Doradztwa
Inwestycyjnego i Wyceny Nieruchomości dr inż. M. Błażek.
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W większości kryteriów o pozycji w rankingu, a zatem liczbie przyznanych punktów decydowała jak najwyższa wartość danej cechy. Szczególna sytuacja dotyczyła kryterium średniej ceny – niższa cena jest preferowana przez potencjalnego nabywcę, a zatem gmina o najniższej cenie średniej uplasowała się na pierwszym miejscu pod względem kryterium ceny średniej, a w konsekwencji uzyskała 5 punktów. Kryteria zostały
pogrupowane i przypisane do odpowiednich kategorii, których wyszczególniono siedem.
Zarówno poszczególnym kryteriom w danej kategorii, jak i kategoriom przypisano wagi.
Suma wag kryteriów w kategorii, jak i suma wszystkich kategorii wynosiła 100%.
W badaniach posługiwano się analizą porównawczą (pomiędzy odpowiednimi
kryteriami) oraz interpretacją merytoryczną tych porównań. W analizie zastosowano
wskaźniki statystyczne, takie jak średnia arytmetyczna – miara przeciętnego poziomu
badanego zjawiska, wskaźniki struktury, dynamiki i trendu badanego zjawiska. Wyniki
badań przedstawiono techniką tabelaryczną, graficzną i opisową.
Dane źródłowe, które zebrano w trakcie badań, w niektórych przypadkach już
przetworzone, przedstawiono w tabeli 1.

1.2. Założenia analizy rynku nieruchomości
Z uwagi na wykazaną w trakcie badania relację cen pomiędzy gruntami przeznaczonymi na cele zabudowy mieszkaniowej (symbol M) a gruntami przeznaczonymi na
cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych (symbol MU), która
w latach 2007-2010 kształtowała się na poziomie 0,81, zbiór transakcji przyjętych do
analizy powiększono o te, których przedmiotem były grunty na obszarach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
Kolejnym istotnym założeniem przy określaniu zbioru transakcji przyjętych do
analizy rynku nieruchomości było dopuszczenie nie tylko tych nieruchomości, które
znajdowały się na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej, ale również tych, które znajdowały się na obszarach zabudowy mieszkaniowej określonych w studium kierunków
i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego4 danej gminy.
Tworząc zbiór transakcji w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Koninie, wyszukiwano tylko takie nieruchomości,
których powierzchnia nie przekraczała 3000 m2. Założenie to pozwoliło wyselekcjonować nieruchomości, których przeznaczanie oraz powierzchnia wskazywały, że nabywcy
kupowali je w celu zabudowy mieszkaniowej.
Ogółem do szczegółowej analizy wyselekcjonowano 373 transakcje. Należy podkreślić, że celem obiektywizacji poszukiwanej ceny średniej zbiór transakcji dla każdej
z gmin czy miast weryfikowano przez założenia:
 zbiór powinien wynosić co najmniej kilkanaście transakcji,

4

Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr
102, poz. 651), w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (…).
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różnica pomiędzy współczynnikiem określonym ilorazem ceny maksymalnej do
ceny średniej a współczynnikiem określonym ilorazem ceny minimalnej do ceny średniej powinna mieścić się w przedziale od 0,5-1,
współczynnik zmienności określony jako iloraz odchylenia standardowego i ceny
średniej powinien wynosić nie więcej niż 0,33,
ze zbioru eliminowano transakcje, w których nastąpiły szczególne warunki ich
zawarcia5 (do takich transakcji zaliczono m.in. te, w których formą sprzedaży
był przetarg, a ich cena odchylała się w znacznym stopniu – ponad 33% – od
ceny średniej w danym zbiorze).

2. Wyniki badań
2.1. Analiza lokalnych rynków nieruchomości gmin
Jak zdefiniowano we wstępie, badania objęły lokalne rynki nieruchomości gmin
miejsko-wiejskich powiatu konińskiego. Pomiędzy badanymi gminami występują
znaczne dysproporcje w poziomie dochodu lub w dostępie do podstawowych mediów.
Należy również podkreślić, że gminy te prowadzą zróżnicowaną politykę gospodarczą,
co wynika głównie z eksploatacji złóż surowców naturalnych – Kleczew, potencjału
produkcji rolniczej – Rychwał czy wreszcie potencjału turystycznego – Ślesin. Odzwierciedleniem owej polityki jest sytuacja na rynku nieruchomości. Przez konsekwentną
politykę przestrzenną, w gminie Rychwał, w trakcie analizowanego okresu, wyselekcjonowano tylko jedną transakcję, której przedmiotem była nieruchomość spełniająca
kryteria badania, a znajdująca się poza terenem miasta Rychwała. Średnie ceny, jakie
płacono za 1 m2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy
mieszkaniowej w okresie objętym badaniem, przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Średnie ceny nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług o niskiej uciążliwości w gminach miejsko-wiejskich powiatu konińskiego (zł/m2)
Rok
Gmina
Golina
Kleczew
Rychwał
Sompolno
Ślesin

2007

2008

2009

2010

20,82
12,61
12,85
11,44
15,68

25,95
11,47
18,79
10,52
20,33

19,99
13,34
18,90
14,14
17,69

33,06
14,10
23,49
14,53
38,00

Średnio roczne
tempo zmiany cen
(%)
7,7
7,1
10,7
4,9
8,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PODGiK w Koninie oraz Biura Doradztwa Inwestycyjnego i Wyceny Nieruchomości dr inż. M. Błażek

5

R. Cymerman, A. Hopfer, System, zasady i procedury wyceny nieruchomości, Warszawa 2009, s. 16.
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Analiza lokalnych rynków nieruchomości gmin miejsko-wiejskich powiatu konińskiego
wykazała, że najwyższe ceny za nieruchomości niezabudowane przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej w 2010 r. odnotowano w gminie Ślesin. Również w tej gminie zaobserwowano największy wzrost cen w porównaniu z 2007 r. Decydującym czynnikiem wpływającym na wysoki popyt na nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe w tej gminie
jest duża atrakcyjność przyrodnicza, a także bezpośrednie sąsiedztwo Konina.
Z kolei gminą o największej dynamice wzrostu średnich cen okazał się Rychwał,
gdzie tempo wzrostu ukształtowało się na poziomie 10,7%. Rychwał jest gminą o najniższej stopie bezrobocia spośród badanych gmin, ale cechuje się również – jako jedyna – ujemnym trendem dynamiki zmiany liczby ludności, którego wartość w latach
2008-2010 wyniosła – 0,32%. Skutkiem ujemnego trendu jest również saldo migracji
ludności na poziomie -20 (2010). Warto zwrócić uwagę, że w 2007 r. w gminie Rychwał
ceny gruntów o przeznaczeniu do zabudowy mieszkaniowej kształtowały się na poziomie zbliżonym do tych w gminach Kleczew oraz Sompolno i dopiero w następnych
latach nastąpił ich znaczny wzrost względem przywołanych gmin. W ocenie konkurencyjności gminy Rychwał warto przytoczyć „argumenty przemawiające za lokalizacją
inwestycji na jej terenie”6, a są to m.in. obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i bliskość autostrady A2 – węzeł „Modła”.
Gminą o najniższej średniej cenie 1 m2 nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej w 2010 r. okazała się gmina Kleczew. Warto
jednak zaznaczyć, że w 2007 i 2008 r. najniższe ceny odnotowywano w gminie Sompolno, gdzie również działa kopalnia węgla brunatnego.
W wyniku analizy zaobserwowano również, że w 2009 r. nastąpiło zahamowanie
dynamiki wzrostu cen, aczkolwiek w 2010 r. znów nastąpił wzrost, który w prezentowanym zbiorze ukształtował się na poziomie blisko 43% względem roku poprzedniego.
Taki wzrost nie dotyczy oczywiście całego rynku nieruchomości, a został obliczony na
podstawie wyselekcjonowanych transakcji, ale należy podkreślić, że analiza zmian cen
w czteroletnim okresie wykazała, że we wszystkich przedmiotowych gminach ukształtował się rosnący trend zmian cen.
Znaczny wzrost cen, jaki odnotowano w 2010 r. w stosunku do roku poprzedniego, spowodowało m.in. uchwalenie pod koniec 2008 r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego7 dla samej Goliny, a także miejscowości Węglew, Kawnice
i Myślibórz. Na rynku nieruchomości często dochodzi do sytuacji, że zbywca, chcąc
podnieść wartość sprzedawanej przez siebie nieruchomości, która znajduje się na terenach nie objętych planem miejscowym, występuje o wydanie dla niej decyzji o warunkach zabudowy. W ten sposób potencjalny inwestor uzyskuje informację, jakie
możliwości zagospodarowania ma dana nieruchomość. W przypadku uchwalania przez
gminy miejscowych planów inwestorzy mają pewność, że zarówno nieruchomość położona na terenie objętym planem, jak i sąsiednie nieruchomości będą miały (względnie) trwałe przeznaczenie. Taki argument w procesie podejmowania decyzji o zakupie
6

www.rychwal.pl – 02.03.2012 r.
Uchwała Nr XXIV/120/2008 Rady Miejskiej w Golinie z 4 września 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 177, poz. 2951 z 24 października 2008 r.).
7
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jest szczególnie ważny w powiecie konińskim, gdzie potencjalny nabywca chce mieć
pewność, że nabędzie nieruchomość znacznie oddaloną od np. kopalni lub drogi
o dużym natężeniu ruchu. Nieruchomości położone na terenach z oznaczoną w studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego funkcją takiej pewności nie dają,
ponieważ studium nie jest aktem prawa miejscowego.
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2007.03.29

2007.01.09

0,00

Data zawarcia transakcji

Wykres 1. Ceny jednostkowe (zł/m2) w transakcjach wyselekcjonowanych w trakcie analizy
rynku w latach 2007-2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PODGiK w Koninie oraz Biura Doradztwa
Inwestycyjnego i Wyceny Nieruchomości dr inż. M. Błażek.

Znaczny wzrost cen odnotowany w 2010 r., czyli ponad rok od uchwalenia planów miejscowych, jest naturalnym zjawiskiem rynkowym, ponieważ czas ten stanowił
odpowiednio długie eksponowanie nieruchomości na rynku.
Tabela 3. Liczebność transakcji (przyjętych do analizy) nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem
usług o niskiej uciążliwości w gminach miejsko-wiejskich powiatu konińskiego (zł/m2)
Rok
Gmina
Golina
Kleczew
Rychwał
Sompolno
Ślesin
Suma

2007

2008

2009

2010

16
9
10
10
35
80

24
17
10
18
37
106

21
20
9
14
16
80

18
36
11
6
36
107

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PODGiK w Koninie oraz Biura Doradztwa
Inwestycyjnego i Wyceny Nieruchomości dr inż. M. Błażek.
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Należy zwrócić uwagę również na liczebność transakcji w danych gminach. Spośród 373 transakcji blisko 1/3 została odnotowana w gminie Ślesin. Spośród badanych
gmin najmniejszą aktywnością rynku wykazały się Sompolno oraz Rychwał. Z uwagi na
to, że w badaniu skoncentrowano się na poszukiwaniu nieruchomości przeznaczonych
na cele zabudowy mieszkaniowej, należy stwierdzić, iż mniejszy obrót takimi nieruchomościami w tych gminach wynika z ich rolniczego charakteru. W gminie Sompolno
znajduje się blisko 1300 gospodarstw rolnych, do których należy blisko 8,8 tys. ha
użytków rolnych. Bardzo podobna sytuacja jest w gminie Rychwał, gdzie użytki rolne
stanowią 8,6 tys. ha, czyli ok. 80% powierzchni ogólnej gminy.
Aktywność transakcyjną analizowanych lokalnych rynków nieruchomości gmin
miejsko-wiejskich powiatu konińskiego w segmencie gruntów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową oceniono opierając się na pięciozakresowej skali8.
W analizowanym okresie rynkiem o przeciętnej rocznej (31) bardzo dużej aktywności okazał się rynek lokalny gminy Ślesin. Na terenie tej gminy odnotowano również najwięcej transakcji w ujęciu rocznym – w 2008 r. – 37 transakcji spełniających
kryteria badania. Największą stabilnością pod względem aktywności wykazał się rynek
gminy Rychwał. Należy jednak dodać, że w latach 2007-2009 cechowała go bardzo
mała aktywność, a niski wzrost aktywności nastąpił dopiero w 2010 r.
Z kolei gminą, w której występowało największe tempo wzrostu aktywności rynku, był Kleczew. Średnie roczne tempo wzrostu w okresie analizy ukształtowało się na
poziomie 62%, na co decydujący wpływ miała bardzo duża aktywność rynku w 2010 r.

Ślesin; 33,24%

Sompolno;
12,87%

Golina; 21,18%

Kleczew; 21,98%
Rychwał; 10,72%

Wykres 2. Struktura transakcji zawartych w latach 2007-2010 w gminach
miejsko-wiejskich powiatu konińskiego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PODGiK w Koninie oraz Biura Doradztwa
Inwestycyjnego i Wyceny Nieruchomości dr inż. M. Błażek.

Odległość od Konina miała szczególne znaczenie w strukturze geograficznej transakcji odnotowanych w gminie Golina. Spośród 79 transakcji odnotowanych w latach
2007-2010 aż 46,8% zarejestrowano w obrębie miejscowości Węglew, która położona
jest przy drodze krajowej nr 92, tuż przy granicy z Koninem.
W gminie Kleczew największą popularnością cieszyły się nieruchomości położone w miejscowości Budzisław Kościelny, gdzie odnotowano 38 transakcji spełniających
8

Na potrzeby badania określono skalę aktywności rynku gruntów niezabudowanych: bardzo mała do 10
transakcji rocznie, mała do 15, średnia do 25, wysoka do 30, bardzo wysoka powyżej 30.
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kryteria analizy. W tym przypadku decydującym czynnikiem były walory przyrodnicze.
Budzisław Kościelny znajduje się w sąsiedztwie Powidzkiego Parku Krajobrazowego,
a także jest położony po przeciwległej stronie gminy (północny zachód) względem
kopalni węgla brunatnego. W trakcie badania rynku nieruchomości zaobserwowano,
że w latach 2007-2010 odnotowano na terenie gminy Kleczew 48 transakcji, których
przedmiotem były nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne. Zgodnie z założeniami, nie uwzględniono ich w analizie, ale należy podkreślić, że dotyczyły głównie
gruntów położonych w miejscowościach Tręby i Adamowo, które znajdują się w sąsiedztwie Budzisława, w kierunku jeziora Budzisławskiego.
Szczególna sytuacja występuje w gminie Rychwał. W trakcie analizy zaobserwowano zaledwie jedną transakcję spełniającą kryteria, a dotyczącą nieruchomości zlokalizowanej poza granicami Rychwała. Przyczyną takiego stanu jest z pewnością polityka władz
gminy. Na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego9 bardzo niewielka część terenu gminy, poza granicami miasta, została przeznaczona na cele
zabudowy mieszkaniowej, a część z nich stanowiła już istniejące tereny zabudowane. Należy jednak zaznaczyć, że polityka przestrzenna prowadzona jest w gminie w sposób prawidłowy. Kompleksowość planu miejscowego gwarantuje bezpieczeństwo potencjalnemu
inwestorowi w zakresie względnie trwałego przeznaczenia nieruchomości w przyszłości.

2.2. Analiza lokalnych rynków nieruchomości miast
W toku analizy dokonano wyodrębnienia transakcji zawieranych w granicach miast
gmin miejsko-wiejskich, dzięki czemu przeprowadzono porównania średnich cen uzyskiwanych na terenie gmin do tych osiąganych za nieruchomości zlokalizowane na terenie miast.
Choć w gminie Kleczew w 2010 r. średni poziom cen okazał się najniższy wobec innych porównywanych gmin, to na tle innych miast powiatu konińskiego w Kleczewie odnotowano najwyższe ceny. Taką sytuację należy uzasadnić wpływem działalności przemysłu
wydobywczego na ceny nieruchomości. Szeroki zasięg kopalni odkrywkowych węgla brunatnego oznacza nie tylko dewastację środowiska naturalnego, ale także oddziaływanie na
pobliskie gospodarstwa. Wskutek działalności kopalni tereny położone w ich sąsiedztwie
ulegają osuszeniu, co w bardzo dużym stopniu wpływa na niechęć potencjalnych nabywców do kupna nieruchomości w pewnej odległości od wyrobiska.

9

Uchwała Nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Rychwale z 9 października 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 181, poz. 3377 z 21 listopada 2003 r.).
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Golina

21,66

27,86

20,77

42,46

Kleczew

19,78

28,16

26,91

58,98

Rychwał

13,24

18,79

18,90

23,49

Ślesin

15,36

22,13

33,69

37,70

Sompolno

15,35

11,60

24,82

25,45

Wykres 3. Średnie ceny nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług o niskiej uciążliwości w miastach
powiatu konińskiego (zł/m2)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PODGiK w Koninie oraz Biura Doradztwa
Inwestycyjnego i Wyceny Nieruchomości dr inż. M. Błażek.

Podczas analizy dokonano również porównania liczebności transakcji w badanych miastach.

Sompolno 11%

Golina 15%
Kleczew 15%

Ślesin 34%
Rychwał 25%

Wykres 4. Struktura transakcji zawartych w latach 2007-2010 w miastach
powiatu konińskiego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PODGiK w Koninie oraz Biura Doradztwa
Inwestycyjnego i Wyceny Nieruchomości dr inż. M. Błażek.

Lokalne rynki nieruchomości będące przedmiotem badania cechowały się zróżnicowaną aktywnością. Najwięcej transakcji odnotowano w mieście Ślesin, z kolei
najmniejszą aktywnością rynku wykazało się miasto Sompolno.
W latach 2009-2010 w gminach Golina oraz Kleczew zaobserwowano spadek liczby
transakcji dotyczących nieruchomości położonych w miastach w porównaniu do tych położonych w pozostałych strefach gmin. Taki stan spowodowany jest zwyczajnie niemożliwością
w dostosowaniu podaży do popytu. Lokalny rynek nieruchomości, zwłaszcza na obszarach
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miast ma ograniczone możliwości oferowania kolejnych nieruchomości o przeznaczeniu
mieszkaniowym. Gdy jednak weźmie się pod uwagę terytorium całej gminy, można dostrzec
znaczny potencjał wolnej przestrzeni, która w przyszłości mogłaby zostać zagospodarowana.

2.3. Ocena konkurencyjności gmin
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku nieruchomości oraz danych przedstawionych w tabeli 1. dokonano oceny konkurencyjności lokalnych rynków nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej w gminach
miejsko-wiejskich powiatu konińskiego.
Tabela 4. Ocena punktowa poszczególnych kryteriów (ocena rankingowa przemnożona przez wagę
danego kryterium)

Liczba transakcji w 2010
25% Cena średnia (zł/m2) w 2010
Trend zmiany cen 2007-2010 (%)

10%
70%
20%

0,4
1,4
0,6

0,5
3,5
0,8

0,3
2,1
0,2

0,2
2,8
1,0

0,5
0,7
0,4

15%

Odległość od Konina (km)

80%

4,0

3,2

1,6

2,4

4,0

Powierzchnia (km )

20%

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Ludność

10%

0,2

0,4

0,5

0,3

0,1

Atrakcyjność
otoczenia

InfraFinanse
struktugminy
ra

Jakość
życia

Demografia

Analiza
rynku

Waga Golina Kleczew Rychwał Sompolno Ślesin

Geografia

Kategoria Waga Kryteria

2

2

5% Ludność na 1 km

60%

0,6

1,8

3,0

2,4

1,2

Stopa bezrobocia (%)

30%

0,9

0,6

1,5

0,9

1,2

Liczba ludności na zakład opieki zdrowotnej

30%

0,6

1,5

1,2

0,3

0,9

Liczba szkół i gimnazjów

15%

0,3

0,5

0,8

0,6

0,6

Placówki wychowania przedszkolnego

15%

0,5

0,5

0,8

0,5

0,6

Miejsca w przedszkolach

40%

0,8

2,0

0,4

1,6

1,2

Wodociąg (% ludności korzystającej)

50%

1,0

2,5

0,5

1,5

2,0

Kanalizacja (% ludności korzystającej)

50%

1,0

2,0

0,5

1,5

2,5

Dochody na mieszkańca (zł/os)

40%

0,4

2,0

1,2

0,8

1,6

Wydatki na mieszkańca (zł/os)
60%
Atrakcyjność przyrodnicza (wielkość i zróżnicowa20%
nie obszarów rekreacyjnych)
20% Uciążliwość otoczenia (udział w powierzchni gminy
terenów kopalnianych oraz dróg o wysokim natę- 80%
żeniu ruchu)

1,2

3,0

1,8

0,6

2,4

4,0

1,0

3,0

2,0

5,0

3,0

1,0

5,0

2,0

3,0

20%

10%
5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1.

Wyboru najatrakcyjniejszej gminy dokonano na podstawie obliczeń, do których
posłużyły dane z tabeli 4. W tabeli przedstawiono już przemnożone punkty przyznane
za pozycje rankingowe w każdym kryterium przez wagę kryterium. Następnie sumę
obliczonych w ten sposób punktów przemnożono przez wagę danej kategorii. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 5.
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Tabela 5. Ranking gmin miejsko-wiejskich powiatu konińskiego pod względem atrakcyjności
nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej
Lokata
Gmina
Wynik końcowy (pkt)

1

2

3

4

5

Ślesin
4,86

Kleczew
4,80

Rychwał
4,19

Sompolno
3,99

Golina
3,43

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 5.

W wyniku przeprowadzonego badania wykazano, że najbardziej konkurencyjnym lokalnym rynkiem nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jest gmina miejsko-wiejska Ślesin, która zachęca potencjalnych
nabywców terenów pod zabudowę mieszkaniową wspaniałymi walorami przyrodniczymi. Gwarantuje idealną odskocznię od miejskiego klimatu sąsiedniego Konina.
Tuż za Ślesinem uplasowała się gmina Kleczew, co zawdzięcza głównie niskim
cenom gruntów. Gmina Kleczew jest również gminą o wysokim potencjale rynku nieruchomości w dłuższym okresie. Obecnie wyrobisko kopalni węgla brunatnego jest
eksploatowane w centralnej części gminy, ale tereny położone na południu podlegają
rekultywacji. Gmina Kleczew może również zaoferować tereny w bardzo atrakcyjnym
sąsiedztwie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Innym argumentem mogącym wpłynąć na wybór okolic Kleczewa jako miejsca do zamieszkania jest dobra dostępność do
opieki zdrowotnej oraz stosunkowo wysoka liczba miejsc w przedszkolach.
Osoby chcące zdecydować się na spokojną okolicę, o niskim stopniu zaludnienia
oraz zurbanizowania powinny rozpatrzyć zakup nieruchomości w gminie Rychwał. Co
więcej, z uwagi na dynamiczne tempo zmiany cen średnich decyzji o zakupie nie należy okładać na później.
Za jedną z funkcji rynku nieruchomości uważa się korygowanie wykorzystania
przestrzeni10. Badane gminy w dobrym stopniu wykorzystują to narzędzie do prowadzenia polityki przestrzennej. Szczególnie należy wyróżnić gminę Golina, gdzie konsekwentne uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego doprowadziło do zwiększenia aktywności lokalnego rynku nieruchomości, ale również do
podniesienia cen gruntów.
Gminy miejsko-wiejskie powiatu konińskiego, a zwłaszcza Rychwał i Sompolno,
mają duży potencjał w postaci wolnej przestrzeni. Gminy te cechują się znacznym udziałem powierzchni wykorzystywanej w celach produkcji rolnej i przez brak bezpośredniej
styczności z Koninem nie należy spodziewać się ich szybkiej urbanizacji w przyszłości.
Biorąc pod uwagę preferencje nabywców, którzy decyzję o osadnictwie na terenach gmin miejsko-wiejskich podejmują głównie kierując się bliskością terenów zielonych, rekreacyjnych, najczęściej oddalonych od gęstych zabudowań, można przypuszczać, że to właśnie rynki gmin, które w rankingu zajęły dalsze miejsca, w przyszłości
wysuną się na pozycję lidera.

10

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Warszawa 2006, s. 57-58.
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Zakończenie
Przeprowadzone badanie miało na celu dokonanie oceny konkurencyjności lokalnych
rynków nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej.
W wyniku przeprowadzonej analizy, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów,
wybrano tę gminę, która obecnie ma największą przewagę konkurencyjną nad pozostałymi. Wpływ na sukces lokalnego rynku gminy Ślesin ma przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo Konina oraz atrakcyjność otoczenia przyrodniczego. Należy jednak
zaznaczyć, że gminy mają zdolność samodzielnego budowania przewag konkurencyjnych, m.in. przez konsekwentny rozwój podstawowej infrastruktury – wodociągowej
i kanalizacyjnej. Dla nabywców nieruchomości nie bez znaczenia jest również dostęp
do zakładów opieki zdrowotnej i liczba miejsc w przedszkolach. Należy podkreślić, że
możliwość podnoszenia standardu życia, mierzonego np. we wspomnianych kryteriach, uzależniona jest od możliwości finansowych danej gminy. W tym zakresie władze
samorządowe muszą często decydować się na ukierunkowanie bądź na rozwój gospodarczy, bądź też na rozwój turystyki – dbając o wysokie walory przyrodnicze. Warto
dodać, że obie polityki – o ile prowadzone są prawidłowo, mogą przynieść zamierzone
efekty, czego dowodem są przykłady gmin Kleczewa i Ślesina. Pierwsza cechuje się
największym tempem wzrostu średniorocznej aktywności rynku, ale też najniższymi
cenami gruntów. Wysokie dochody, jakie gmina osiąga przede wszystkim z działalności
przedsiębiorstw z branży surowcowo-energetycznej, pozwalają m.in. na uzbrojenie
wielu terenów w podstawową infrastrukturę mediów przesyłu. Polityka władz Ślesina,
ukierunkowana na promocję terenów rekreacyjnych, również przyczyniła się do bardzo
wysokiej aktywności rynku nieruchomości, a także do ukształtowania się najwyższego
poziomu cen średnich wśród badanych gmin.
W rezultacie przeprowadzonych badań dostrzeżono również, jak wielki wpływ
na pobudzanie lokalnych rynków nieruchomości ma polityka przestrzenna. W gminach, w których zdecydowano się na uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – przede wszystkim określających obszary pod zabudowę
mieszkaniową, już po upływie 1-2 lat można zaobserwować wzrost aktywności rynku,
czyli liczby zawieranych transakcji.
Dynamicznie rozwijające się gminy powiatu konińskiego, ich atrakcyjność przyrodnicza oraz m.in. stała poprawa jakości infrastruktury mediów technicznych (w szczególności wodociągowej i kanalizacyjnej), a także drogowej w powiecie konińskim, wpływają na wzrost popytu na nieruchomości niezabudowane przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej poza granicami Konina.
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ZNACZENIE KLASTRÓW W KREOWANIU
PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
GOSPODARKI LOKALNEJ I REGIONU
Waldemar W. Budner

Wstęp
Koncentracja przestrzenna przedsiębiorstw i ich współpraca od dłuższego czasu
stanowi przedmiot badań ekonomistów. Już pod koniec XIX w. brytyjski ekonomista
Alfred Marshall, prowadząc badania w zakresie ekonomiki przemysłu, zidentyfikował
w Wielkiej Brytanii okręgi przemysłowe, określając je mianem „dystryktów przemysłowych” (industrial district). Marshall zaobserwował w nich występowanie znacznych
skupisk firm pojedynczych branż, tłumacząc to „sieciową” współpracą producentów
połączonych w obrębie społecznego podziału pracy z lokalnym rynkiem pracy. Przykładowo były to: w Birmingham – przemysłu metalowego, w Manchesterze – włókiennictwa, w Sheffield – produkcji noży.
A. Marshall zwrócił uwagę na tzw. korzyści zewnętrzne, pojawiające się w dystrykcie. Są nimi m.in.:
‒ podział pracy pomiędzy firmami, co daje możliwość zaawansowanej specjalizacji
i uzyskania efektu skali; sprzyja on również osiągnięciu wysokich kompetencji,
‒ użytkowanie wspólnej infrastruktury, komunikacji oraz badań, z których mogą
korzystać pojedyncze firmy,
‒ współzależność czynników społecznych i produkcyjnych – decyzje podejmowane
przez lokalne społeczności uwzględniają obecność przemysłu, a jednocześnie
firmy podejmując decyzje ekonomiczne uwzględniają czynniki społeczne.
Marshall podkreślał też znaczenie „atmosfery przemysłowej”, która powstaje jako pochodna
koegzystencji na tym samym obszarze przemysłu oraz wyrosłego wokół niego społeczeństwa.
Zdaniem Marshalla1 możliwość czerpania korzyści z takiej gospodarki wynika z geograficznej bliskości zlokalizowanych wielu firm, która stanowi główną przyczynę zachęcają1

A. Marshall, Principles of Economics, London 1916.

22

Prace Instytutu Ekonomicznego (3)

cą nowe podmioty do lokalizacji swojej działalności w tym miejscu. Firmy świadome korzyści, koncentrują się w dystryktach ze względu na powstające tam korzyści zewnętrzne2.
Koncepcja Marshalla stała się przesłanką do dalszych badań i obserwacji. Mimo
upływu czasu do dziś zachowała ona walory aktualności, ponieważ współcześnie też
można zidentyfikować formy koncentracji działalności gospodarczej przypominające
koncepcyjnie okręgi przemysłowe Marshalla. Marshall tworząc podstawy badań nad
współczesnymi obszarami przemysłowymi, zainspirował swoich następców, którzy
rozwinęli jego ideę określaną obecnie jako klastry.
Współczesna forma usieciowionej współpracy gospodarczej – klaster
Klastry (ang. – clusters lub clusters & networks) stanowią współczesną, wyższą
formę koncentracji przestrzennej działalności gospodarczej. Są konsekwencją pojawiających się nowych korzyści aglomeracji. Koncepcja klastra przemysłowego została sformułowana przez amerykańskiego ekonomistę Michaela Portera3. W swoim ogólnym zarysie
jest ona zbliżona do koncepcji Marshallowskich dystryktów przemysłowych. Podobnie
jak u Marshalla, motywem tworzenia klastrów jest poszukiwanie korzyści skali, pozytywnych efektów zewnętrznych i korzyści aglomeracji. Poza tym w klastrze możliwa jest
redukcja kosztów transakcyjnych (w tym kosztów poszukiwania wiedzy). U podstaw działalności klastrów leży przekonanie, że zdolności innowacyjne przedsiębiorstwa wzrastają
w rezultacie kooperacji z innymi przedsiębiorstwami w ramach sieci na danym obszarze
rynkowym (lub w danym regionie).
M. Porter zdefiniował klaster jako geograficzne skupisko powiązanych ze sobą
przedsiębiorstw (głównie MŚP) i instytucji danego obszaru zajmujących się określoną
dziedziną, które jednocześnie współpracują, wspierają się, ale również konkurują ze
sobą. Z czasem w literaturze przedmiotu pojawiły się inne definicje klastra i stosowane
zamiennie inne określenia, jak grona, wiązki przemysłowe czy przeniesione z języka francuskiego lokalne systemy produkcyjne (systemes productifs locaux)4. Cechą charakterystyczną większości definicji są powtarzające się atrybuty klastra:

2

Użyte przez Marshalla określenie korzyści zewnętrznych oznaczało korzyści, które nie są efektem działania samego przedsiębiorstwa, lecz wynikają ze zmian zachodzących na zewnątrz niego – w jego otoczeniu.
Są to korzyści, jakie przedsiębiorstwo może uzyskać dzięki lokalizacji swej działalności w określonym miejscu, dającym efekt aglomeracyjny. Z czasem pojęcie korzyści zewnętrznych zostało rozwinięte przez ekonomistów. Jego zakres został znacznie rozszerzony, co łączy się z odejściem od punktu wyjścia Marshalla.
Obecnie mówi się o tzw. efektach zewnętrznych polegających na przeniesieniu części kosztów lub korzyści
wynikających z działalności jednego podmiotu na podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty.
Zazwyczaj jest to uboczny skutek działalności danego podmiotu gospodarczego, którego konsekwencje
(pozytywne bądź negatywne) ponosi szersze grono odbiorców niezależnie od swojej woli.
3
M. Porter, Competitive Advantage of Nations, New York 1990; M. Porter, Porter o konkurencji, Warszawa 2001.
4
Słowo klaster jest spolszczeniem angielskiego terminu cluster, które oznacza skupisko, wiązkę. W języku polskim słowo to jest używane od dawna w muzyce jako wielodźwięk. Mimo, że słownik języka polskiego podaje
odmianę w dopełniaczu, klastera, miejscowniku – klasterze, mianowniku liczby mnogiej – klastery – to w powszechnym użyciu utrwaliła się odmiana klastra, klastrze, klastry. W takiej formie jest też stosowane w tekście.
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a) koncentracja przestrzenna, innymi słowy bliskość geograficzna, tzn., że firmy-uczestnicy klastra muszą znajdować się odpowiednio blisko siebie, aby mogły
wystąpić pozytywne efekty przenikania i korzystanie z tych samych zasobów;
b) powiązania, tzn. współdziałanie między przedsiębiorstwami, wykorzystanie
wspólnych technologii oraz umiejętności;
c) wspólna trajektoria rozwoju, tzn. że aktywność firm musi być nakierowana na
wspólny cel (związany często ze specjalizacją w określonej dziedzinie), aby
móc czerpać z geograficznej bliskości oraz interakcji;
d) konkurencja i kooperacja, czyli koopetycja5.
W klastrze zarówno małe jak i średnie przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej, niż
gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług,
instytucji (akademickich, finansowych, handlowych) oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Sieci powiązań pomiędzy podmiotami w klastrach przyczyniają się do przyspieszenia rozwoju danego terytorium. Są potencjalnym źródłem
efektów mnożnikowych i z tego względu powinny zastępować tradycyjne formy wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego.
Z koncepcjami sieci powiązań ściśle związana jest koncepcja społecznego umocowania działalności gospodarczej, nazywana skrótowo koncepcją umocowania (ang. embeddedness). Umocowanie wiąże się z tym, że działanie ekonomiczne i jego rezultaty, tak
jak wszystkie działania społeczne i ich rezultaty, są uwarunkowane wzajemnymi relacjami istniejącymi między działającymi podmiotami oraz strukturą całej sieci tych relacji.
Stosownie do tego powiązania sieciowe są kwestią kluczową dla koncepcji umocowania;
usieciowienie występuje tutaj jako ważny czynnik umocowania podmiotów gospodarczych w ich otoczeniu6. Według M. Granovettera7 główna trudność współczesnej ekonomii wynika z zaniedbywania społecznej natury życia gospodarczego. Idea umocowania
jest próbą konceptualizacji zewnętrznych zależności podmiotów indywidualnych i zbiorowych, ściślej zaś tych ich aspektów, których nie można objąć za pomocą tradycyjnych
koncepcji. Granovetter postuluje, by w analizie tych zależności przypisać należytą wagę
konkretnym relacjom i strukturom lub sieciom, ponieważ przeważająca część ludzkiego
zachowania jest ściśle umocowana w sieciach powiązań interpersonalnych.
Powodzenie klastra wiąże się w znacznej mierze z cechą, jaką jest koopetycja. Koopetycję można określić jako jednoczesną konkurencję i kooperację między dwoma lub
więcej partnerami biznesowymi. Współpraca, która występuje w koopetycji, jest traktowana jako jedno z „działań konkurencyjnych”. Konkurencja nie wyklucza wzajemnych,
korzystnych interakcji z innymi firmami, a może stać się motorem ich rozwoju. Możliwe jest
też wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań (np. wspólne prace badawczorozwojowe). Jest też traktowana jako gra, która nie musi oznaczać eliminacji i może przynosić większe zyski wszystkim uczestnikom. Koopetycja to strategia wspólnego tworzenia
5

Termin koopetycja jest neologizmem, pochodzi z języka angielskiego – co-opetition, stanowi połączenie
słów cooperation (współpraca) i competition (rywalizacja).
6
J. Grzeszczak, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, „Prace Geograficzne” nr 173, Wrocław 1999, s. 56.
7
M. Granovetter, Economic action and social structure: the problem of embededness, “American Journal
of Sociology” 1985, vol. 91, nr 3, s. 481-510.
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wartości, konkurencji przy podziale tej wartości w warunkach częściowej zbieżności celów
oraz zmiennej strukturze gry o sumie dodatniej8. Taka sytuacja jest możliwa, gdy koncentracja specyficznych w danym sektorze zasobów i kompetencji osiągnie masę krytyczną,
przy której klaster staje się atrakcyjnym ośrodkiem i przyciąga dalsze zasoby.
Z kolei efekt synergiczny klastra uzyskiwany jest przede wszystkim dzięki:
‒ dyfuzji know-how oraz rotacji kadr w ramach klastra,
‒ zwiększeniu produktywności w ramach klastra, przez skupienie zasobów,
‒ otwartości na innowacje i zdolności do ich absorpcji,
‒ przyciąganiu nowych zasobów i przedsiębiorstw (w ramach korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej).
Polityka tworzenia i wspierania klastrów
Klaster jest pojęciem jeszcze nie do końca zbadanym naukowo. Wciąż trwają prace
nad opracowaniem kompletnej systematyki klastrów przemysłowych. W jednej z klasyfikacji wyróżnia się klastry:
‒ sektorowe (sieci MŚP działają w tym samym sektorze),
‒ horyzontalne (sieci różnorodnych form współpracy poziomej podmiotów),
‒ wertykalne (sieci współpracy pionowej podporządkowującej dostawców, firmy
zaopatrzeniowe itp. jednemu globalnemu odbiorcy).
Z punktu widzenia nowoczesności branży klastry dzielą je na dwie zasadnicze grupy:
‒ klastry wysokotechnologiczne (nowoczesne) – powiązane łańcuchem wartości
dodanej, silnie zorientowane na wysokie technologie, utrzymujące ścisłe powiązania z ośrodkami naukowo-badawczymi, często wręcz z nich wyrastające; czego
klasycznym już przykładem jest Dolina Krzemowa (Silicon Valley) w Kalifornii;
‒ klastry tradycyjne – oparte często na historycznym know-how i wiedzy wypracowanej przez wiele lat, a nawet pokoleń; ich powiązania technologiczne, a także kontakty z sektorem badawczym są ograniczone; przykładem są winnice regionu Bordeaux we Francji lub szwajcarski przemysł zegarmistrzowski.
Klastry, mimo swej różnorodności, stały się sposobem myślenia o kreowaniu
konkurencji obszarów (miast i regionów), zwłaszcza w obliczu rosnącego znaczenia
wiedzy w gospodarce. Szczególną rolę w procesie konkurencyjności odgrywają obecnie
innowacje. Klastry wysokotechnologiczne to właśnie lokalne systemy innowacyjne
oparte na transferze wiedzy i bezpośrednich kontaktach ludzi. Z natury rzeczy cechują
się one wysokim udziałem wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Tworzenie
innowacyjnych sieci nie jest więc procesem tanim i łatwym. Wymaga odpowiednich
działań z różnych stron: władz centralnych, samorządowych i różnych grup interesu.
Innymi słowy, wymaga realizacji koncepcji rozwoju innowacji opartej na klastrach.
Uznanie znaczenia koncepcji klastra oraz wpływ klastrów na rozwój gospodarczy
doprowadziły w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. do ukształtowania polityki promującej
wspieranie klastrów (ang. cluster-based economic development policy). Polityka wspiera8

G. Dagnino, F. Roy, S. Yami, W. Czakon, Strategia koopetycji – nowa forma dynamiki międzynarodowej?
„Przegląd Organizacji” 2008, nr 6, s. 3-7.
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nia klastrów, ze względu na swój horyzontalny charakter, stanowi istotny element składowy kilku dziedzin polityki gospodarczej, przede wszystkim innowacyjnej, regionalnej
i przemysłowej. Klastry odgrywają szczególną rolę w tworzeniu powiązań między podmiotami gospodarczymi, a także przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi, które to powiązania są kluczowym elementem nowoczesnych modeli procesów innowacyjnych.
Struktury klastrowe, stanowiące skuteczny mechanizm koncentrowania zasobów i środków oraz jeden z najlepiej zdiagnozowanych sposobów stymulowania współpracy horyzontalnej w gospodarce, mają możliwość wpływu na generowanie i przyspieszenie procesów rozwojowych oraz mogą odgrywać rolę biegunów wzrostu w różnej skali.
Polskie Ministerstwo Gospodarki9 przyjmuje definicję klastra jako elastyczną
formę współpracy horyzontalnej między trzema grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi, które tworzą
środowisko ułatwiające intensywne procesy interakcji i kooperacji między poszczególnymi aktorami narodowych i regionalnych systemów innowacji. Tak zdefiniowana
struktura nosi nazwę potrójnej helisy. Określenie to nawiązuje bezpośrednio do struktury przestrzennej cząsteczki DNA o silnych wiązaniach10 (rys. 1).

Rys. 1. Potrójna helisa (ang. triple helix) symbolizująca koncepcję klastra jako sposobu poszukiwania efektów synergii wynikających ze współpracy poszczególnych podmiotów
wchodzących w jej skład (przedsiębiorców, sfery nauki, władzy publicznej)
Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiona wyżej definicja podkreśla trzy główne rodzaje współpracy w ramach klastra, którymi są:
‒ współpraca elastyczna, a więc nie uregulowana jedną stałą umową;
‒ współpraca horyzontalna, tzn. między podmiotami działającymi w tym samym
segmencie rynku;
‒ współpraca związana z polityką innowacji, tzn. dotyczy elementów systemów
innowacji.

9

Ministerstwo Gospodarki „Koncepcja klastra”, http://www.mg.gov.pl/node/11784
Ministerstwo Gospodarki „Klastry. Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach” http://www.
mg.gov.pl/files/upload/11783/klastry_pl_press.pdf
10

26

Prace Instytutu Ekonomicznego (3)

Kluczowe dla powyższej definicji jest też spostrzeżenie, że innowacje nie powstają
tylko w obrębie poszczególnych jednostek, ale często są związane z efektem synergii, jaki
zachodzi wskutek współpracy. Dlatego zasadne jest mówienie o systemach innowacyjnych.
Pojęcie to zostało zaadaptowane na potrzeby polityki wspierania innowacji w ramach Unii
Europejskiej. Aby móc zidentyfikować dokładnie podmioty tej polityki, należy definicję
uszczegółowić, rozróżniając systemy innowacyjne – narodowe i regionalne. Narodowe
systemy innowacyjne składają się z systemów regionalnych. Z kolei za regionalne systemy
innowacyjne uznaje się systemy wyodrębnione administracyjnie, tzn. wojewódzkie.
Istotną kwestią jest też odróżnienie klastra od tzw. inicjatywy klastrowej. Inicjatywa
klastrowa to mniej lub bardziej sformalizowana grupa aktorów lokalnych (przedstawicieli
sektorów gospodarczego, naukowego i publicznego), których celem jest stworzenie klastra
i w sposób usystematyzowany podnoszenie jego potencjału rozwojowego. Inicjatywy klastrowe są finansowane przez ich uczestników, a także ze środków publicznych w ramach
programów wsparcia rozwoju klastrów. Większość tego typu inicjatyw powstaje w formie
projektu i jest przekształcana w bardziej formalne struktury w ciągu 12-36 miesięcy11.
Realizacja polityki tworzenia klastrów odbywa się zwykle w dwojaki sposób:
1) przez sferę biznesu (podmioty gospodarcze) i sektor badawczo-rozwojowy
(zwykle uczelnia wyższa, instytut badawczy) – jako inicjatywa oddolna (typ
buttom-up initiative),
2) przez sektor publiczny – administrację rządową (centralną) i samorządową –
jako inicjatywa odgórna (typ top-down initiative).
W podejściu oddolnym dominujące podmioty w klastrze to lokalne przedsiębiorstwa. Działania państwa pełnią jedynie rolę pomocniczą w postaci tworzenia odpowiedniej
infrastruktury instytucjonalnej. Innowacyjne klastry w państwach mających długoletnią
tradycję rozwoju opartą na lokalnych systemach produkcyjnych (np. Włochy) są głównie
wynikiem lokalnej inicjatywy prywatnej. Dopiero w ostatnim czasie władze publiczne zaczynają stosować instrumenty mające zwiększyć współpracę między dystryktami przemysłowymi a innymi lokalnymi podmiotami, głównie z sektora nauki i badań. Wymaga to
jednak także prorynkowego nastawienia uczelni i jej docierania do małych przedsiębiorstw.
Publiczny model polityki wspierania klastrów realizowany jest na dwóch szczeblach:
narodowym i regionalnym. Możliwy jest też bardziej efektywny model mieszany, polegający na tworzeniu narodowych ram dla realizacji polityki szczebla regionalnego. Rolą władz
publicznych w strukturze klastrowej jest wytyczanie ram działania, tworzenie ogólnych
regulacji. W modelu odgórnym (narodowym) udział organów władzy w inicjatywach klastrowych jest niejako naturalny. Niemniej jednak także w innych modelach polityki wspierania klastrów – regionalnym i mieszanym – obecność, choćby symboliczna, sektora publicznego wydaje się wskazana. Angażowanie się bowiem administracji lokalnej i regionalnej w tego rodzaju inicjatywy dodaje im z jednej strony znaczenia – co jest ważne zwłaszcza w momencie podejmowania działań promocyjnych i marketingowych; z drugiej strony
jednak może się również przełożyć na większą skuteczność samego klastra, tzn. wzmocnić
jego oddziaływanie, uczynić istotnym elementem gospodarczego krajobrazu regionu12.
11
12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.pi.gov.pl
W. Wierzyński http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95456.asp
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Rola czynnika publicznego w kreowaniu i stymulowaniu rozwoju klastra jest znacząca. Według M. Portera13 w każdym z czterech obszarów tzw. diamentu przewagi konkurencyjnej (patrz rys. 2) możliwe jest, a nawet zalecane, działanie czynnika publicznego.
W zakresie kształtowania warunków produkcji działania władz publicznych powinny być skoncentrowane na:
‒ rozwoju infrastruktury dostosowanej do specyficznych uwarunkowań rozwoju
danego klastra,
‒ organizowaniu wyspecjalizowanych programów szkoleniowych,
‒ wspieraniu prac badawczo-rozwojowych na uczelniach nad technologiami
bezpośrednio bądź pośrednio związanymi z obszarem funkcjonowania klastra.
W zakresie sektorów pokrewnych i wspierających wskazane jest:
‒ organizowanie i współfinansowanie forum spotkań uczestników klastra,
‒ promowanie i zachęcanie do działań w ramach klastra w celu przyciągnięcia
innych kluczowych graczy, dostawców i usługodawców,
‒ tworzenie zinstytucjonalizowanych form wsparcia w postaci parków technologicznych lub przemysłowych nastawionych na potrzeby klastra.
W odniesieniu do warunków popytu:
‒ wywieranie nacisku na tworzenie skutecznych przepisów stymulujących innowacyjność przedsiębiorstw,
‒ działanie w charakterze wyrafinowanego nabywcy produktów lub usług klastra
‒ przez zamówienia publiczne.
Strategia, struktura
i rywalizacja przedsiębiorstw
(silna rywalizacja między lokalnymi
rywalami)
Warunki czynników produkcji
(koszty pracy, infrastruktura, więzi
gospodarczo-społeczne, tradycje)

Warunki popytu
(wymagający rynek lokalny)
Sektory pokrewne
i wspomagające
(dostawcy, pokrewne gałęzie)

Rys. 2. Diament Portera: determinanty przewag konkurencyjnych – analiza inicjatywy klastrowej
Źródło: Opracowanie na podstawie M. Porter, Porter o konkurencji.

W kontekście strategii i rywalizacji przedsiębiorstw władze mogą podejmować działania zmierzające do eliminacji barier konkurencji w środowisku lokalnym i stymulujące
atrakcyjność inwestycyjną oraz promować zdolności eksportowe poszczególnych klastrów14.

13

M. Porter, Porter o konkurencji.
T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 4(110).
14
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Korzyści wynikające z bliskiej współpracy sektora prywatnego z publicznym w ramach klastra są znaczące. A. Grycuk15 stwierdza, że duża część podejmowanych przez klastry działań pokrywa się z szeroko pojętym programem tworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, takich jak usuwanie ograniczeń w rozwoju firm czy
rozwijanie potrzebnej infrastruktury. Samorządy, pozostając w ścisłym kontakcie z lokalnymi przedsiębiorcami, wspierają także dostosowywanie programów kształcenia w szkołach wszystkich szczebli pod kątem obecnych i przyszłych kwalifikacji potrzebnych w klastrze. Na przykład dla firm z sektorów produkcyjnych kluczowe znaczenie mają wykwalifikowani pracownicy średniego szczebla (technicy). Ta duża grupa zawodowa charakteryzuje
się niską mobilnością. Stąd też ci pracownicy muszą być kształceni na miejscu.
Kwestią trudną do jednoznacznego rozstrzygnięcia pozostaje określenie, który z aktorów klastra powinien wykazać większy udział i zaangażowanie w jego życie (przedsiębiorcy czy administracja publiczna, a może sfera nauki?). Teoretycznie można stwierdzić, że
grupą najbardziej zainteresowaną sukcesem przedsięwzięcia są sami przedsiębiorcy, stąd
ich zaangażowanie powinno być największe. Odpowiedź na to pytanie wymaga jednak
zebrania więcej obserwacji.
Czynniki sukcesu i bariery rozwoju klastrów w Polsce
Zakres czynników, które sprzyjają rozwojowi klastra, wiąże się głównie z instrumentami zarządzania strategicznego. W ekspertyzie opracowanej przez A. Sosnowską
i S. Łobejko16 jako najistotniejsze czynniki uznano:
1) obecność lidera, który koordynuje działania wszystkich uczestników klastra. Na
autorytet lidera mogą składać się różne elementy, wśród których można wymienić dotychczasowe doświadczenie w działalności biznesowej, praktykę w zarządzaniu organizacjami, kreatywność czy cechy przywódcze;
2) wizja rozwoju i jasno sprecyzowanych celów, co ułatwia podejmowanie dalszych działań;
3) dotychczasowe osiągnięcia regionu w promocji przedsiębiorczości, głównie
przez sprawnie działający inkubator, park technologiczny lub centrum nowych
technologii. Tego typu przedsięwzięcia mogą stać się źródłem inspiracji oraz
innowacji dla małych i średnich przedsiębiorców;
4) zaangażowanie władz regionalnych, wyrażające się przede wszystkim w świadczeniach, szczególnie ważnych w okresie powstawania klastra. Podkreśla się ponadto
rolę działalności szkoleniowej i promocyjnej, prowadzonej wśród przedsiębiorców;
5) obecność środowiska naukowego (uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe).
Te instytucje, prowadząc badania, mogą współpracować z firmami udostępniając im pomysły na innowacyjne projekty.
Na pewno bardzo istotnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju klastrów
w Polsce jest czynnik finansowy. Analogicznie – brak tego czynnika należy uznać jako
15

A. Grycuk, Klastry jako instrument polityki regionalnej, „Infos” 2010, nr 13.
A. Sosnowska i S. Łobejko, Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, w: Ekspertyzy
i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, Warszawa 2007.
16
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najpoważniejszą barierę rozwoju klastrów17. Dostęp do środków, w tym unijnych, należy zatem uznać za podstawowy impuls rozwoju klastrów oraz inicjatyw klastrowych
w Polsce. Niestety identyfikuje się takie inicjatywy klastrowe, które zostały podjęte
tylko z myślą o pozyskaniu wsparcia finansowego, dlatego warto przekazywać środki
na klastry już istniejące, które mają świadomość wizji rozwoju i konkretnych celów.
Na podstawie różnorodnych źródeł (literatury przedmiotu, dokumentów instytucji mających wpływ na funkcjonowanie klastrów) można wyróżnić cztery główne
typy barier w rozwoju klastrów18 (tab. 1):
1) bariery organizacyjne – odnoszące się do rzeczywistego kształtu polskiej gospodarki i jej poszczególnych segmentów (w tym sektora B+R i systemu finansowania inicjatyw klastrowych);
2) bariery instytucjonalne – sprowadzające się do relacji między już działającymi
i potencjalnymi członkami klastrów a organami administracji samorządowej,
rządowej, instytucjami otoczenia biznesu;
3) bariery rynkowe – rozumiane jako trendy w globalnej gospodarce, wzrost konkurencyjności, kwestie cykli koniunkturalnych (ryzyko recesji i kryzysów);
4) bariery mentalne – utożsamiane z czynnikami społeczno-kulturowymi, zakorzenionymi zasadami współpracy, deficytem zaufania społecznego w sferze publicznej.
Tabela 1. Bariery w rozwoju klastrów w Polsce
Organizacyjne
Słabe formalne powiązania
między podmiotami życia gospodarczego
Słaba współpraca firm w zakresie
B+R
Słaba współpraca przedsiębiorców z sektorem B+R

Instytucjonalne

Rynkowe

Mentalne

Niezreformowany sektor B+R

Ograniczone środki
finansowe

Dominacja paradygmatu
konkurencji

Niedostateczny rozwój insty- Niski poziom innowacyj- Deficyt zaufania społecznetucji otoczenia biznesu
ności gospodarki
go w sferze publicznej
Niedomagania administracji Brak innowacji na skalę Słabość inicjatyw publiczsamorządowej i centralnej
międzynarodową
nych (oddolnych)
Biurokracja ograniczająca
Płytkie formy współpracy w życiu
Niska liczba uzyskiwa- Słabe fundamenty społedostęp do środków publiczgospodarczym
nych patentów
czeństwa obywatelskiego
nych
Uzależnienie od środków Niezrozumienie idei klasterBraki w sferze legislacyjnej
publicznych
ingu
Egoizm i partykularyzm
Niecierpliwość i krótkowzroczność działania
Źródło: W. Wierzyński, http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95457.asp

Wskazane w tab. 1. bariery nie stanowią zbioru zamkniętego. Ich siła oddziaływania jest zróżnicowana i zależy od wymogów i uwarunkowań określonych rodzajów
17

Wyniki badań Joanny Hołub-Iwan i Magdaleny Małachowskiej, zrealizowanych na zlecenie Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego (Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Szczecin 2008), są jednoznaczne –
bariery finansowe jako najistotniejsze wskazuje 89,7% przedsiębiorców.
18
W. Wierzyński, http://www.pi.gov.pl/Klastry, por też: L. Knopp, Szanse i bariery rozwoju klastrów technologicznych w Polsce, 2009, http://dlafirmy.info.pl/articlesFiles/Lilla_Knop_artykul.pdf
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działalności gospodarczej. Niektóre z nich mogą jednak z dużą siłą negatywnie oddziaływać na kształt oraz poziom rozwoju struktur klasterowych w Polsce, a tym samym
wymagają szczególnej uwagi.
W powszechnej opinii samych przedsiębiorców najpoważniejszą przeszkodzą na
drodze do zbudowania profesjonalnej sieci współpracy jest brak środków finansowych.
Wydaje się więc, że problem dotyczy nie tyle braku pieniędzy, co raczej ich dostępności
związanej z nadmierną biurokracją. Uproszczenie procedur, wprowadzenie przejrzystych
kryteriów oceny pozwoli przedsiębiorcom chętniej sięgać po oferowane środki.
Zdaniem ekspertów, niekiedy istotniejsze niż kwestie finansowe są zagadnienia natury mentalnej i strukturalnej. Wśród barier mentalnych najpoważniejszym problemem
jest zakorzeniona w polskim społeczeństwie nieufność wobec współobywateli. W atmosferze braku zaufania, kapitału społecznego trudno jest budować struktury klastrowe, które
opierają się właśnie na zaufaniu. Sukces klastrów jest wprost proporcjonalny do zaufania,
jakimi są w stanie obdarzyć się podmioty tworzące dane powiązanie gospodarcze.
W przypadku jego braku trudno mówić o wymianie informacji i doświadczeń, transferze
wiedzy, dyfuzji innowacji i wielu innych działaniach, dla realizacji których powołuje się tego
rodzaju sieci gospodarcze. Niechęć do współpracy i nieumiejętność kooperacji niewątpliwie utrudniają tworzenie i rozwój struktur klastrowych.
Z badań J. Hołub-Iwan i M. Małachowskiej19 wynika, że aż 75% respondentów
reprezentujących świat biznesu uznało, że istotną barierą rozwoju klastrów jest brak
partnerskiej i biznesowo zorientowanej współpracy ze środowiskiem naukowym.
Przedsiębiorcy i ludzie nauki niewątpliwie mają problem z nawiązaniem efektywnego
dialogu. Przyczyny tej niekomunikatywności są różnorodne i złożone.
Inną istotną przeszkodą w rozwoju klastrów w Polsce, o charakterze systemowym, jest niska innowacyjność całej polskiej gospodarki. Krajowe firmy zbyt często
myślą w perspektywie krótkoterminowej, koncentrują się na pozyskaniu funduszy na
bieżącą działalność, zapominając o przyszłościowych inwestycjach, rozwijaniu technologii. Przytoczone przeszkody i utrudnienia w rozwoju idei klasteringu nie zamykają
listy, która ma otwarty charakter. Z czasem część z nich zniknie, a pojawią się nowe
bariery, stanowiąc wyzwanie dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w skali
lokalnej, regionalnej i krajowej.

Zakończenie
W Polsce usieciowiona współpraca innowacyjnych przedsiębiorstw jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju. Według PARP na terenie kraju funkcjonują 93 klastry i 84 inicjatywy
klastrowe (stan z grudnia 2011 r.). Najwięcej jest w województwie lubelskim – 23; najmniej
w województwie opolskim – 4 i lubuskim – 5 (patrz rys. 3). Większość ma swoje siedziby
zlokalizowane w dużych miastach, co należy tłumaczyć głównie podażą kapitału ludzkiego,
bliskością do sfery badawczo-rozwojowej, koncentracją przedsiębiorstw i stosunkowo dużą
dostępnością – uogólniając korzyściami aglomeracyjnymi. Większość z nich powstała w latach 2007-2011. Są to zatem struktury bardzo młode.
19

J. Hołub-Iwan, M. Małachowska, Rozwój klastrów w Polsce.
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Tworzenie i rozwój klastrów w regionie wiąże się z szeregiem zjawisk, które wpływają na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki lokalnej i regionalnej, jak i samych przedsiębiorstw.

Ryc. 2. Lokalizacja klastrów i inicjatyw klastrowych (stan w XII. 2011 r.)
Źródło: PARP, interaktywna mapa klastrów,
http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html

Z punktu widzenia mikroekonomicznego do głównych korzyści wynikających
z funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach klastra należy zaliczyć20:
‒ wzrost produktywności przedsiębiorstw – dzięki dostępowi do wyspecjalizowanych czynników produkcji, usług, sieci dostawców i redukcja kosztu korzystania ze wspólnych zasobów (takich jak lokalny rynek pracy, infrastruktura
badawcza, infrastruktura techniczna itd.), redukcji niepewności i ryzyka;
‒ wzrost stopnia specjalizacji przedsiębiorstw oraz możliwość podejmowania
wspólnych działań marketingowych i dokonywania zakupów (korzyści skali),
rozwój kapitału ludzkiego;
‒ efekty zewnętrzne w zakresie dyfuzji innowacji (technologii) i przepływów
wiedzy wynikające z bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami klastra, efekty synergii, prowadzących do znaczącego obniżenia kosztów transakcyjnych w różnych obszarach, w tym w zakresie transferu wiedzy i technologii;
‒ możliwość korzystania przedsiębiorstw (głównie MŚP) z pomocy biznesowej oferowanej przez koordynatorów klastra, dostęp do informacji o rynku (np. o bieżących potrzebach nabywców).
Z kolei wpływ klastrów na rozwój gospodarki lokalnej i regionalnej jest oczywisty i należy
go oceniać przez poprawę ich konkurencyjności i innowacyjności, co wiązać należy z21:
20
21

Por. Ministerstwo Gospodarki, Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach.
Ministerstwo Gospodarki, Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach.
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‒

kształtowaniem rynku wyspecjalizowanych czynników produkcji, z których
najważniejsze znaczenie ma wiedza oraz wysokiej jakości kapitał ludzki;
‒ rozwojem infrastruktury naukowej w mieście/regionie oraz lepszym jej wykorzystaniem przez podmioty gospodarcze;
‒ powstawaniem nowych miejsc pracy, a jednocześnie zwiększaniem się podaży
wyspecjalizowanej siły roboczej;
‒ stymulowaniem przepływu wiedzy, procesów uczenia się oraz absorpcji i generowania nowych innowacji;
‒ rozwojem rozbudowanych sieci produkcji składających się z wyspecjalizowanych poddostawców i kooperantów (łańcuchy podażowe);
‒ podnoszeniem atrakcyjności inwestycyjnej obszaru dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Na koniec warto też podkreślić, że sukces klastrów budzi entuzjazm dla współpracy w całym regionie i wzmacnia lokalny patriotyzm. Niemniej jednak należy też pamiętać, że zmieniające się uwarunkowania gospodarcze (związane z globalizacją i międzynarodową integracją) skłaniają do dalszej rozbudowy powiązań gospodarczych wykraczających poza ramy klastra. Umiędzynarodowienie klastrów i inicjatyw klastrowych stanowi
nowy, naturalny etap rozwoju struktur klastrowych. Umiędzynaradawianie krajowych
powiązań gospodarczych należy rozumieć jako możliwość budowania powiązań z klastrami w innych krajach, ale także jako element poszukiwania oferty produktów i usług,
którą można by promować i sprzedawać na rynku międzynarodowym.
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OBLIGACJE KOMUNALNE SZANSĄ ROZWOJU
I POPRAWY FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH
Zdzisław Cichy

W funkcjonowaniu finansów polskich samorządów różnych szczebli, po okresie
przełomu ustrojowego, gospodarczego i społecznego, który został zapoczątkowany
w 1989 r. skonstruowano adekwatne do logiki zmian zasady; ich integralny fundament
stanowiła decentralizacja zadań publicznych. Stanowiło to przesłankę przejęcia przez
gminy, a z czasem przez powiaty i województwa odpowiedzialności za inwestycje, co
znalazło wyraz w strukturze wydatków. Konsekwencją tego wyboru było podjęcie przez
ówczesny rząd Rozwoju Regionalnego oraz znacznej części Europejskiego Funduszu Społecznego. Spowodowało to wyzwolenie inicjatywy i kreatywności w „małych ojczyznach”
w szerokiej skali. W ostatnich latach w rozwoju społeczności lokalnych naszego kraju
zarysowują się następujące tendencje:
1. Regionalizacja i w jej ramach zwiększenie roli społeczności lokalnych związane ze
wzrostem budżetów lokalnych opierających się na rosnących transferach z budżetów
centralnych oraz zwiększaniu roli różnych zewnętrznych i lokalnych źródeł dochodów.
2. Zwiększanie roli finansowania zewnętrznego projektów, zwłaszcza inwestycyjnych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i podmioty zależne, co związane jest z sięganiem po kredyty bankowe i wieloletnie instrumenty dłużne, takie jak obligacje komunalne.
3. Rosnące znaczenie nieklasycznych, w tym pozabudżetowych metod i form finansowania projektów podejmowanych przez JST i podmioty zależne. Wynika
stąd coraz większa rola przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego (PPP), a także różnych form leasingu.
4. Zwiększające się merytoryczne kompetencje i wiedza struktur zarządzających
działalnością operacyjną i rozwojową JST.
Obecnie stanowisko Ministerstwa Finansów skłania się w kierunku rozszerzania odpowiedzialności samorządów za lokalny i regionalny rozwój oraz wyniki ekonomiczne.
Jednak zostały zaostrzone reguły finansowania przekazywanych zadań do realizacji
przez samorządy. Wprowadzone nowe regulacje finansowania JST wywołały szeroką
dyskusję o dalszych losach polskiej samorządności lokalnej. Z opinii samorządowców
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można wywnioskować, że zamiast kompleksowej reformy systemu finansów publicznych mamy do czynienia z wyrywkowymi działaniami, które nie dotykając podstawowych przyczyn narastającego ryzyka katastrofy sektora finansów publicznych w Polsce,
próbują ukierunkować uwagę na obszary ważne, ale niezwiązane z przyczynami rosnącego długu publicznego. W realiach systemowych rozwoju finansów JST funkcjonuje
wiele negatywnych uwarunkowań. Można do nich zaliczyć chociażby wysoki i okresowo rosnący udział wydatków sztywnych w budżetach JST jako efekt zamierzonych działań władz centralnych, przekazujących kolejne zadania w gestię JST bez zapewnienia
odpowiedniego ich finansowania np. w oświacie i ochronie zdrowia. Za tymi problemami kryje się ukryty deficyt budżetowy, który może i powinien być liczony w odniesieniu do skali niewywiązywania się budżetu państwa z obowiązku finansowania określonych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. W konsekwencji można też spojrzeć na deficyty wielu JST jako efekt wypychania przez wydatki sztywne będące konsekwencją przerzucania wydatków budżetu państwa do budżetów JST. Możliwość zaciągania kredytów emisji obligacji komunalnych, a także pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej łagodziła napięcia budżetowe w systemie JST. Obok realizacji
działalności związanej z bieżącym zaspokajaniem potrzeb lokalnej społeczności w działalności samorządów wpisuje się konieczność prowadzenia racjonalnej polityki inwestycyjnej. Analiza i diagnoza potrzeb inwestycyjnych dokonywana przez JST wymaga
równocześnie dokonania wyboru źródła ich finansowania. Jednym z zewnętrznych
źródeł mogą być obligacje komunalne. W procesie wyboru istotne znaczenie ma to, że
obligacje komunalne zaliczane są do pewnych i bezpiecznych papierów wartościowych. Ich atrakcyjność wynika ze statusu emitenta komunalnego. Przepisy ustawy
o finansach publicznych ustanawiają kontrolę zadłużenia JST, odpowiednie zabezpieczenie stanowi majątek trwały, a źródła dochodów cechują się różnorodnością, która
skutkuje mniejszą wrażliwością na wahania koniunktury rynkowej. Jednak z uwagi na
ograniczone możliwości pozyskiwania dochodów własnych w nieco odmiennej sytuacji, jako źródeł finansowania majątku i zadań należy upatrywać powiaty.
W rozważaniach na temat finansowania majątku powiatu oraz jego zadań należy
mieć na uwadze wprowadzenie w 1999 r. trzyszczeblowego podziału władzy, co docelowo miało spowodować powstanie właściwego schematu funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego. Powiaty stały się ważnym ogniwem w zarządzaniu lokalnymi finansami. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie
własnego budżetu, który jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki,
i jest uchwalany przez radę powiatu. Jednak podobnie jak podmioty gospodarcze
funkcjonują one w ciągle zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych i przy
ograniczonych zasobach. Wzrost nakładanych na nie zadań, wzrost potrzeb i świadomości mieszkańców, a także wzrosty wykorzystywanych w bieżącej i perspektywicznej
działalności informacji powoduje, że jednostki powiatowe muszą zarządzać swoimi
finansami tak jak podmioty gospodarcze.
Zagadnienia związane z zarządzaniem majątkiem oraz finansami powiatu należy
bezwzględnie wiązać z kapitałem obrotowym, rozpatrywanym w kontekście skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w szczególności bilansu i rachunku wyników
zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.
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W finansowaniu majątku powiatu w ramach pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych instrumentem wsparcia oraz kluczem do rozwoju powiatu może być
właściwe i efektywne korzystanie z możliwości założeń Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2015. Strategia zakłada, że podstawowym założeniem polityki regionalnej państwa jest „tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów
w taki sposób, aby sprzyjać spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz
dążyć do wyrównywania szans rozwoju województw”. Dlatego w takiej sytuacji i przy
takich możliwościach finansowych, zarówno gmin jak i powiatów, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności przez emisję obligacji komunalnych,
jest imperatywem czasu oraz alternatywą dla kredytu bankowego.
Zaletą emisji obligacji jest możliwość określenia terminu zapadalności, co ma
istotne znaczenie w przypadku już zadłużonych jednostek albo posiadających długoterminowe plany inwestycyjne. Jednym z powszechnych sposobów emisji obligacji jest
przeprowadzenie programu emisyjnego. Polega on na podziale emisji na transze i serie,
uruchamiane w odstępach czasowych. Umożliwia to elastyczne ustalenie kilkuletniego
okresu, w którym będą pozyskiwane pieniądze. Daje to samorządom gwarancję stabilnego źródła finansowania inwestycji zapisanych w wieloletnich planach inwestycyjnych.
Wartością i korzyścią, jaką może uzyskać JST emitując obligacje, jest aspekt promocyjny tego sposobu finansowania.
Treść art. 5 ustawy o obligacjach określa wymogi, jakie powinien zawierać papier wartościowy, aby mógł zostać uznany za obligację.
Obligacja powinna zawierać w szczególności:
1) powołanie podstawy prawnej emisji,
2) wskazanie jednostki samorządu terytorialnego będącej emitentem,
3) nazwę obligacji i cel jej wyemitowania,
4) wartość nominalną, na jaką opiewa obligacja oraz numer kolejny obligacji,
5) spis świadczeń emitenta ze wskazaniem w szczególności wysokości tych świadczeń lub sposobu ich ustalania, terminów, sposobów i miejsc ich spełniania,
6) w przypadku obligacji imiennej – oznaczenie obligatariusza,
7) ograniczenia zbywania obligacji imiennej, jeśli takie istnieją,
8) datę, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności jeżeli warunki emisji przewidują oprocentowanie oraz warunki wykupu,
9) zakres i formy zabezpieczenia albo informację o jego braku,
10) miejsce i datę wystawienia obligacji,
11) podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu JST, przy
czym podpisy te mogą być odtworzone sposobem mechanicznym.
Powołanie podstawy prawnej polega na wymienieniu aktu właściwego do podjęcia
decyzji o emisji obligacji.
Finansowanie przedsięwzięć komunalnych w drodze emisji obligacji wymaga między innymi określenia przez JST parametrów samej emisji. W parametrach należy podać
tryb, w jakim odbędzie się emisja oraz jej podstawowe warunki, takie jak: kwota emisji
i jej struktura, czyli ustalenie podziału na serie i transze, terminy wykupu oraz oprocentowanie. W sprawie emisji obligacji musi być podjęta uchwała organu stanowiącego JST.
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Uchwała rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa to wyłączna kompetencja tych
organów do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji. Uchwała rady gminy o emisji
obligacji, powinna zostać podjęta w myśl art. 58 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego bądź
statutowego składu tego organu. W przypadku obligacji powiatowych oraz wojewódzkich do podjęcia uchwały wystarczająca będzie zwykła większość głosów w obecności
najmniej połowy ustawowego składu właściwego organu.
W warunkach emisji obligacji powinien być wyznaczony cel ich obligacji, zgodnie
z art. 28 ustawy o obligacjach, w przypadku emitentów będących JST, związku tych jednostek lub miasta stołecznego Warszawy – obowiązkowo. Przez cel emisji należy rozumieć zadania JST, które będą finansowane przychodami z emisji. Zakres tych zadań należy ujmować szeroko, ponieważ są to wszelkie wydatki, jakie zgodnie z przepisami JST
mogą ponosić. W praktyce, z uwagi na to, że najczęściej emisja obligacji dokonywana
jest w celu sfinansowania wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach,
cel emisji powinien być zbieżny z zadaniami publicznymi, których JST nie jest w stanie
pokryć z budżetu. Zadania publiczne polegają na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorządowej, które zostały określone ogólnie w ustawach regulujących
ustrój samorządów i są doprecyzowane w uchwałach organów samorządowych JST.
Jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za zobowiązania wynikające z obligacji całym swoim majątkiem. Wyjątkiem są obligacje przychodowe, w przypadku których
samorządy mogą ograniczyć w treści obligacji swoją odpowiedzialność za zobowiązania
wynikające z tych obligacji do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do
których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa.
Zobowiązanie wynikające z obligacji komunalnych może zostać zabezpieczone.
Zastosowanie zabezpieczenia obligacji należy do decyzji emitenta, z tym że jeśli zabezpieczenie zostało przewidziane, informacja o zabezpieczeniu powinna zostać uwidoczniona w dokumencie obligacji lub warunkach emisji. Ponadto przed ustanowieniem
zabezpieczeń przewidzianych w warunkach emisji obligacje nie mogą być wydane.
System obrotu nieskarbowych instrumentów dłużnych: obligacji komunalnych,
obligacji korporacyjnych listów zastawnych, funkcjonujący pod zbiorczą nazwą Catalyst, został stworzony dla emisji o różnych wielkościach, charakterystyce, co pozwala
plasować emisje na rynku regulowanym i alternatywnym. Catalyst obejmuje dwa segmenty: handlu detalicznego oraz handlu hurtowego. Szczególny charakter Catalyst
przejawia się w tym, że jest to system obejmujący nie tylko platformę obrotu, czyli
system koncentracji ofert zakupu i sprzedaży, ale także system tzw. autoryzacji. Stworzenie wyspecjalizowanego rynku publicznego dla obligacji dało nowe możliwości zarówno podmiotom prywatnym, jak i samorządowym zgłaszającym zapotrzebowanie
na kapitał oraz osobom dysponującym nadwyżkami zasobów pieniężnych. Wśród korzyści dla emitentów obligacji na rynku Catalyst można wyróżnić przede wszystkim
ułatwiony dostęp do kapitału i inwestorów. Emisje wprowadzane na Catalyst cieszą się
dużym zainteresowaniem inwestorów dzięki zwiększeniu przejrzystości i płynności
instrumentów. Dodatkowo notowanie na Catalyst pozwala stworzyć wizerunek emitenta jako podmiotu korzystającego z innowacyjnych instrumentów finansowych.
Wprowadzenie obligacji komunalnych na Catalyst może przyjąć formę:
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1) uzyskania autoryzacji Catalyst,
2) skierowanie emisji do obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.
Autoryzacja obligacji na Catalyst związana jest z przyjęciem przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w regulaminie Catalyst oraz zorganizowaniem emisji
w systemie informacyjnym Catalyst przez nadanie jej oznaczenia.
Skierowanie do obrotu zorganizowanego może polegać na:
1) dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
giełdę oraz rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot,
2) dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
giełdę oraz wprowadzeniu jej do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot,
3) dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
BondSpot oraz wprowadzeniu jej do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez giełdę,
4) wprowadzeniu emisji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez
giełdę oraz alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot.
Skierowanie obligacji do obrotu zorganizowanego na platformie Catalyst wiąże się
z obowiązkową rejestracją emitowanych obligacji przez KDPW. Oznacza to, że papiery
wartościowe zostaną zdematerializowane, tj. pozbawione formy dokumentu na rzecz
zapisu elektronicznego w systemie informatycznym, oraz zostanie nadany im indywidualny kod identyfikacyjny. W przypadku skierowania obligacji do obrotu zorganizowanego niezbędne będzie skorzystanie z usług biura maklerskiego, które będzie zobligowane do dokonania przeksięgowania obligacji zapisanych na jego koncie przez KDPW na rachunki obligatariuszy.
Reasumując można powiedzieć, że rynek Catalyst daje emitentom dostęp do
kapitału i inwestorów. Publiczny rynek obrotu instrumentami dłużnymi pełni funkcję
akumulacji i alokacji kapitału. Emisje wprowadzane na Catalyst mogą cieszyć się większym zainteresowaniem inwestorów. Obrót zorganizowany, większa przejrzystość,
płynność instrumentów finansowych i ich obsługa przez KDPW może zachęcić do nabywania obligacji te podmioty, które dotychczas nie nabywały ich lub kupowały je od
pośredników, czyli banków aktywnych na rynku obligacji komunalnych. Catalyst to
zwiększenie wiarygodności. Podstawową zasadą rynku publicznego jest równy dostęp
inwestorów do informacji. Decydując się na upublicznienie emisji obligacji, emitent
buduje swoją wiarygodność na rynku finansowym.
Catalyst to także ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości. Zwiększona wiarygodność, promocja i dostęp do inwestorów spowodują, że dana jednostka w przyszłości będzie mogła pozyskiwać środki łatwiej, szybciej i na korzystniejszych warunkach.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO ŹRÓDŁO INNOWACJI
WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH
Roma Fimińska-Banaszyk

Wstęp
Warunki funkcjonowania współczesnych organizacji są określane jako stan permanentnego kryzysu. Skuteczność działań biznesowych w takich okolicznościach jest
uwarunkowana treścią przyjętych i realizowanych zamierzeń strategicznych. Do wyboru pozostają dwie opcje: przeczekać, zyskać na czasie, trzymać się sprawdzonych rozwiązań bądź – przebudowywać, zmieniać, szukać nowych rozwiązań. Druga z opcji jest
ryzykowna i polega na budowaniu potencjału dla przyszłych sukcesów. Jej istotą jest
strategia wdrażania zmian opartych na zbiorowej wiedzy. Ważnym problemem staje
się zatem systematyczne przekształcanie organizacyjnych zbiorów wiedzy w innowacje
i uczynienie z innowacyjności trwałego źródła przewagi konkurencyjnej. Wydaje się, że
świadomość znaczenia równowagi i harmonii działań biznesowych z otoczeniem społecznym i środowiskiem naturalnym może stać się generatorem wielu innowacyjnych
pomysłów. Tak więc filozofia i strategia zrównoważonego rozwoju stają się ważnym
źródłem innowacji współczesnych organizacji. Sukces organizacji opierać się powinien
na modelu biznesowym „otwartych innowacji” oraz zintegrowanym wykorzystywaniu
wewnętrznych i zewnętrznych źródeł nowych pomysłów.
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka istotnych założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz wskazanie obszarów, w których mogą być inicjowane i realizowane procesy innowacyjne. Zrealizowanie tak sformułowanego celu wymaga zastosowania procedury metodologicznej nazywanej rekonstrukcją, interpretacją i rozwinięciem
teorii naukowej1. Najpierw dokonano charakterystyki istotnych założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Następnie podjęto próbę analizy źródeł procesów innowacyjnych,
generowanych i wdrażanych w procesie budowanie równowagi ekonomicznej, ekologicznej i społecznej. Na koniec wskazano możliwości rozwoju przedmiotowej idei w kierunku
1

P. Buczkowski, A. Klawiter, Rekonstrukcja, interpretacja, rozwinięcie. Przedmowa, „Poznańskie Studia
z Filozofii Nauki”, z. 9, red. P. Buczkowski, A. Klawiter, Warszawa 1985, s. 5-17.
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zintegrowanego podejścia do działalności innowacyjnej, opartego na otwartym i partnerskim dialogu z interesariuszami, wykraczającego poza granice systemu organizacyjnego.

1. Zrównoważony rozwój – założenia koncepcji
W literaturze przedmiotu spotykamy wiele koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Ich treść koresponduje z ideą proponowanej przez Komisję Europejską strategii gospodarczej Europa 20202, która przewiduje inteligentny i zrównoważony rozwój wyrażający się w systematycznym przyroście miejsc pracy, zwiększającym się standardzie życia
i sprzyjaniu włączeniu społecznemu. Strategia Europa 2020 opiera się na trzech istotnych założeniach rozwijających kluczową ideę zrównoważonego rozwoju; „jest to taki
rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”3. Wspomniane założenia to4:
‒ rozwój inteligentny, w którym bazą dla rozwoju gospodarczego są wiedza i innowacje,
‒ rozwój zrównoważony, w którym efektywność gospodarki jest wypadkową działań przyjaznych środowisku, racjonalnie wykorzystujących odnawialne i nieodnawialne zasoby,
‒ rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, w którym podejmowane decyzje
gospodarcze skutkują powstawaniem nowych miejsc pracy i łagodzeniem problemów społecznych.
Można zatem przyjąć, że istotą zrównoważonego rozwoju jest szukanie równowagi pomiędzy celami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi5. Cele ekonomiczne w zrównoważonym rozwoju ogniskują się wokół ładu produkcyjnego i produkcji optymalnej. Produkcja optymalna pozostaje w korelacji z popytem, ma właściwości
oczekiwane przez konsumenta i oferowana jest po cenach akceptowanych przez społeczeństwo. Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju prowadzona działalność
gospodarcza powinna umożliwiać wypracowanie przez producentów godziwego zysku
bądź dochodu umożliwiającego odpowiedni poziom życia oraz rozwijanie prowadzonej
działalności gospodarczej. Proponuje się pewne wskaźniki zrównoważenia, do których
zalicza się m.in. zużycie energii i surowców, wpływ na środowisko, wpływ na społeczeństwo czy ekologiczność produktów i usług6.
Cele środowiskowe odnoszą się do problemu ograniczonej substytucji i łączą ze
zjawiskiem nieodwracalności zużytych zasobów naturalnych. Przyjmuje się, że korzyści
ekonomiczne nie mogą być jedynym kryterium rozwoju. Jest ono zastępowane kryterium jakości życia. Pomiaru zrównoważenia dokonuje się na różnych obszarach, m.in.
ochrony przyrody i krajobrazu, gleb, lasów, także materiałochłonności, wodochłonno2

Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. W. Janasz, Warszawa 2011, s. 19-23.
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm, 22.04.2012.
4
Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, s. 19.
5
A. Matuszczak, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE2/8Matuszczak.pdf, 1.04.2012, s. 126.
6
Tamże, s. 130.
3
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ści i energochłonności czy wykorzystania energii odnawialnej7. Z kolei cele społeczne
systematycznie zyskują na znaczeniu jako istotny niematerialny czynnik rozwoju.
W zrównoważonym rozwoju cele te skupiają się przede wszystkim na zmianie postaw
społecznych i podnoszeniu jakości życia społecznego. W urzeczywistnianiu idei zrównoważonego rozwoju kapitał ludzki odgrywa szczególną rolę, będąc kreatorem celów
i kierunków rozwoju gospodarczego oraz występując w roli użytkowanych do realizacji
tych celów zasobów organizacyjnych.
O zrównoważonym rozwoju specjaliści dyskutują od wielu lat, szukając kompromisu pomiędzy konkurencyjnością biznesową a poszanowaniem naturalnego środowiska. Często formułowany jest pogląd, że inwestycje w „zielone” produkty i procesy są bardzo kosztowne, a klienci nie są gotowi, szczególnie w warunkach kryzysu, do
akceptowania wyższych cen na ekoprodukty. Zgłaszane są wątpliwości na temat spójności idei zrównoważonego rozwoju z działalnością zarobkową organizacji. Podnoszony jest fakt częściowej akceptacji założeń zrównoważonego rozwoju przez partnerów
biznesowych i ich koniunkturalną gotowość do pomijania tej idei, gdy nasila się walka
konkurencyjna i pogarszają warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Zrównoważony rozwój, będąc elementem społecznej odpowiedzialności biznesu, jest koncepcją stawiającą wysokie wymagania. Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju to
wieloletni proces, wymagający konsekwencji i determinacji.
Z perspektywy mikroekonomicznej idea zrównoważonego rozwoju opiera się na
trzech filarach, uwzględniających zasadę nieumniejszania szans przyszłych pokoleń na
zaspokojenie ich potrzeb8:
 efektywność ekonomiczna,
 troska o środowisko,
 równowaga społeczna.
Efektywność ekonomiczna wykracza poza kategorię zyskowności opierającą się na miarach finansowych. Rachunek ekonomiczny uwzględniać powinien zarówno koszty społeczne, jak i środowiskowe. Z kolei troska o środowisko wyraża się w ochronie nieodnawialnych zasobów naturalnych i ograniczaniu negatywnego wpływu procesów biznesowych na otoczenie. Wreszcie równowaga społeczna osiągana jest wówczas, gdy organizacja gospodarcza aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowych miejsc pracy i podejmuje
działania, których celem jest podnoszenie jakości życia. Można zatem przyjąć, że zrównoważony rozwój to budowanie równowagi w aspektach ekonomicznym, ekologicznym
i społecznym. Ich umiejętne połączenie może stać się istotnym źródłem licznych innowacji, których skuteczne wdrożenie umocni konkurencyjność instytucji9.

7

R. Rosicki, Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, „Przegląd NaukowoMetodyczny” 2010, nr 4, s. 44-56.
8
T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Rozwój zrównoważony – „szeroka i wąska” interpretacja, stan wiedzy, s. 8-9, http://www.sgh.waw.pl/katedry/kge/BADANIA_NAUKOWE/rozwoj%20zrownowazony-strona%
20www_ 1.pdf/1.04.2012.
9
http://www.kogeneracja.com.pl/index.php/kogeneracja/Kogeneracja/Zrownowazony-Rozwoj/, 18.01.2012.
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2. Proces wdrażania idei zrównoważonego rozwoju jako inspiracja dla
innowacji
Budowanie równowagi ekonomicznej, ekologicznej i społecznej jest wyjątkowo
trudnym przedsięwzięciem wymagającym nowych kompetencji od organizacji. Ich pozyskiwanie i użytkowanie staje się zatem procesem. Jego początkowym etapem są działania organizacji wynikające z konieczności wypełnienia obowiązujących przepisów prawnych regulujących ochronę środowiska10. Przepisy te są zróżnicowane lokalnie, regionalnie i globalnie11. Organizacje mogą z powodów kosztowych wypełniać na minimalnym
poziomie wymagania prawne. Jednak rosnąca powszechnie świadomość ekologiczna
skłania coraz więcej podmiotów do wypełniania zaostrzonych norm prawnych, i to nawet wówczas, kiedy nie są jeszcze normami obowiązującymi. Prace nad nowymi produktami i procesami przybierają postać eksperymentów z materiałami i technologiami. Są
przeprowadzane w warunkach większego komfortu czasowego, co przekłada się na wyższą jakość i nowoczesność rozwiązań. Organizacje świadomie rezygnują z pozornych
oszczędności wynikających z respektowania „prawnego minimum” w zakresie standardów ekologicznych na rzecz realnej i znaczącej obniżki kosztów wynikającej z uzyskania
efektu ekonomii skali oraz uporządkowanego łańcucha dostaw. Oszczędności są pozorne, ponieważ rosną koszty lokalnego poszukiwania komponentów, dostawców czy zindywidualizowanego wdrażania metod produkcji i rozwiązań logistycznych. Z kolei wdrażając jednolite, rygorystyczne normy ekologiczne organizacje stają się pionierami innowacji, wykorzystują szanse rynkowe i budują ekologiczne sojusze12.
Dopasowanie procesów biznesowych do wymagań prawnych i ulokowanie działań proekologicznych w zamierzeniach strategicznych organizacji wyzwalają kolejne
proinnowacyjne działania. Ogniskują się one wokół racjonalnego ograniczania zużycia
zasobów materialnych, nieodnawialnych i odnawialnych. Okazje do innowacji poszukiwane są w całym procesie tworzenia wartości, obejmując wszystkie obszary funkcjonowania organizacji. Nie bez znaczenia jest także systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej konsumentów. Priorytetem staje się redukcja zużycia energii i wody, zwiększająca efektywność energetyczną, ograniczenie emisji szkodliwych substancji
i ograniczenie odpadów. Zarządzanie tzw. śladem węglowym i energetycznym, a także
krytyczna analiza cyklu życia produktów inspirują do kreowania innowacji. Powstają
rozwiązania oparte na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii w procesach
technologicznych, poszukuje się nowych zastosowań dla wadliwych czy zużytych produktów, zmienia się organizacja pracy w kierunku niestandardowych form zatrudnienia, szczególnie telepracy. Identyfikowane są produkty i procesy szkodliwe środowiskowo, a procesy biznesowe są systematycznie przeprojektowywane tak, aby w możliwie najwyższym stopniu spełnione były zasady zrównoważonego rozwoju. Aktywność
innowacyjna organizacji skupia się zatem na projektowaniu i wdrażaniu przyjaznych
10

R. Nidumolu, C.K. Prahalad, M.R. Rangaswami, Zrównoważony rozwój: główny motor dzisiejszych innowacji, „HBRP”, marzec 2010, s. 62.
11
M. Mielniczek, Polskie firmy odkrywają zrównoważony rozwój, „HBRP”, marzec 2010, s. 69.
12
R. Nidumolu, C.K. Prahalad, M.R. Rangaswami M.R., Zrównoważony rozwój, s. 63.
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dla środowiska produktów i usług 13. Działaniom tym powinno towarzyszyć poszukiwanie rozwiązań integrujących procesy tworzenia wartości ponad organizacyjnymi granicami, tak aby innowacyjnymi działaniami proekologicznymi objąć jak najwięcej ogniw
w łańcuchu wartości, możliwie liczną grupę interesariuszy.
Wreszcie zanegowanie i przedefiniowanie dotychczasowego modelu biznesu może stać się dla organizacji inspirującym źródłem aktywności innowacyjnej. Samo przekształcenie modelu biznesu i uczynienie go zrównoważonym nie wystarczy. Należy zaproponować nowe sposoby generowania przychodów, co oznacza krytyczną rekonstrukcję dotychczasowych procesów tworzenia wartości przez systematycznie formułowane
pytanie o cel i przedmiot prowadzonej działalności biznesowej. Wypracowanie nowego
modelu biznesu wymaga przedsiębiorczości i kreatywności nielinearnej. W rezultacie
mogą pojawić się innowacyjne rozwiązania zaspokajające w nowy sposób potrzeby
klientów, wskazujące nowatorskie sposoby realizacji idei zrównoważonego rozwoju.
Będą to w istocie rozwiązania nowej generacji, integrujące wiele rynków. Włączenie w te
procesy technologii cyfrowej zmieni znacząco interpretację idei zrównoważonego rozwoju, która stanie się tożsama z innowacyjnością14.

3. „Open source” w procesach innowacyjnych jako narzędzie budowania
zrównoważonych relacji z interesariuszami
Jednym z ważnych aspektów realizacji idei zrównoważonego rozwoju są relacje z interesariuszami organizacji. Zrównoważony rozwój powinien się opierać na budowaniu
partnerskich i harmonijnych relacji ze wszystkimi interesariuszami organizacji. Oprócz właścicieli (inwestorów i udziałowców) są to pracownicy i ich rodziny, związki zawodowe, lokalne społeczności, dostawcy i ich łańcuchy dostaw, samorządy, organizacje konsumenckie
i środowiskowe. Wybór interesariuszy, z którymi należy prowadzić partnerski dialog, inspirować do aktywności innowacyjnej i współpracować w ramach otwartego łańcucha innowacji, zależy od wielu czynników natury strategicznej, kulturowej i organizacyjnej. Najczęściej kluczowymi partnerami dialogu są klienci, dostawcy i pracownicy. Zatem kształtowaniu relacji z tymi grupami interesariuszy powinno towarzyszyć upowszechnianie rozwiązań
z obszaru „open source” w procesach innowacyjnych.
Tradycyjny model procesów innowacyjnych ma charakter zamknięty i opiera się
na potencjale wewnątrzorganizacyjnych działów badawczo-rozwojowych. Wdrażanie
innowacji wymaga znacznych nakładów finansowych i jest udziałem dużych, finansowo zasobnych organizacji. Dbają one przy tym o prawną ochronę własności intelektualnej i zachowanie tajemnicy handlowej. Model taki jest sprzeczny z ideą zrównoważonego rozwoju, bowiem marginalizuje otwarty charakter współczesnych organizacji
i rolę interesariuszy w organizacyjnym sukcesie. Organizacje cechują się pewnym poziomem innowacyjności, potrafią ten poziom podnosić, jednak nie wykorzystują efektu

13

G.C. Unruh, Biosfera górą! Czyli czego biznes może nauczyć się od przyrody, „HBRP”, marzec 2010, s. 76;
Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, s. 125-127.
14
R. Nidumolu, C.K. Prahalad, M.R. Rangaswami, Zrównoważony rozwój, s. 71.
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synergii tkwiącego w sieciach zależności wewnętrznych i zewnętrznych. Skupiają się na
kontrolowaniu procesów innowacyjnych i ich realizowaniu wewnętrznymi siłami15.
Przestawienie się w procesach innowacyjnych na zasadę „open source” oznacza
współpracę z różnymi grupami interesariuszy, w której wykorzystane zostają zarówno
zasoby organizacji, jak i współpracujących interesariuszy. Także podział korzyści i rozpraszanie ryzyka opierają się na innych zasadach, opartych na zrównoważonym partnerstwie. Postulowana otwartość oznacza współtworzenie, przede wszystkim przez
klientów, innowacji i ich koncentrację na konkretnym, jasno określonym problemie.
Tym samym stają się oni współtwórcami wartości dodanej i partycypują w korzyściach
ekonomicznych wdrożonych innowacji. Nie prowadzi to do zmian w istocie przewagi
konkurencyjnej, której źródłem pozostaje innowacyjność. Zmienia się jedynie charakterystyka i zakres działań składających się na fazę generowania pomysłów w procesie
innowacyjnym16. Globalny wymiar innowacyjności uzupełniony jest wymiarem lokalnym. Organizacja dosłownie zbliża się do klienta. Proces powstawania produktu lokowany jest blisko klientów. Rozwijane w skali lokalnej produkty, dopasowane do specyfiki lokalnych rynków, zaakceptowane i współtworzone przez klienta mogą być upowszechniane i sprzedawane na rynkach globalnych. W większym zakresie wykorzystywane są prace i projekty badawcze ocenione wcześniej jako mało perspektywiczne
i nie rokujące komercyjnego sukcesu. Nie jest zatem konieczne inwestowanie znacznych nakładów w prace badawczo-rozwojowe, rozwijane są istniejące pomysły, których z różnych powodów nie udało się wdrożyć.
Zakres i charakter otwartości procesów innowacyjnych jest zróżnicowany. Można realizować model cząstkowej i pełnej otwartości. Model pierwszy obejmuje wybrane etapy procesu innowacyjnego. Model pełnej otwartości odnosi się do wszystkich
faz, począwszy od etapu badawczego aż po komercjalizację produktu. Praktykowane
od wielu lat badania marketingowe są jednym z przykładów realizowania zasady
„open source” w procesie innowacji. Jednak ich skuteczność jest ograniczona, bowiem
klient jest adresatem, odbiorcą gotowego produktu. Idea „otwartości” wymaga włączenia użytkowników do procesów tworzenia wartości już na etapie projektowania
produktów, przez co stają się oni ich współproducentem. Realizacja w pełni otwartego
modelu wymaga zatem zarówno „kulturowej przychylności” organizacji, jak i stworzenia materialnej infrastruktury, umożliwiającej wielokierunkową komunikację wszystkim uczestnikom „otwartego” procesu innowacyjnego. Zasygnalizowane zmiany można obserwować w relacjach i komunikacji z klientami, w których pośredniczy Internet.
Swobodny dostęp do sieci oferuje, zwłaszcza klientom, nowe narzędzie kontroli
i wywierania wpływu na procesy biznesowe, w tym procesy innowacyjne. Do upowszechniania wszelkich informacji wykorzystywane są portale społecznościowe, autorskie strony internetowe, fora dyskusyjne, blogi, porównywarki cenowe, strony internetowe firm i zwykłe komunikatory. Użytkownicy potrafią w sieci aktywnie ze sobą kooperować, błyskawicznie się komunikować. Współczesne organizacje gospodarcze
15

H.W. Chesbrought, Open innovation. The New imperative for creating and profiting from technology,
Boston 2003, s. 20.
16
B. Mierzejewska, Open Innovation – nowe podejście w procesach innowacji, „e-mentor” 2008, nr 2(24), s. 62.
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stają więc przed koniecznością wypracowania nowych form partnerskiego i równoprawnego dialogu, którego rezultaty widoczne będą w innowacyjnych produktach
i usługach17. Rozwiązania w tym zakresie mogą obejmować audyt wyszukiwań internetowych, analizę własnej strony www, aktywne zarządzanie treścią, monitorowanie
portali społecznościowych oraz budowanie wielopoziomowych gron sieciowych przyjaciół. Klient zmienia się z biernego odbiorcę i użytkownika produktów w aktywnego
innowatora, współtworzącego wartość dodaną 18. Klient wręcz oczekuje od organizacji
uwzględnienia swoich preferencji i rozwiązań sprzyjających obustronnemu zaangażowaniu. Opracowywanie produktów i usług przyjaznych środowisku staje się ważnym
elementem strategii innowacyjnej jest odpowiedzią na wzrost ekologicznej świadomości konsumentów. Odpowiedzialne, zrównoważone relacje z interesariuszami organizacji obejmują także współpracę z partnerami łańcucha dostaw w celu poszukiwania
innowacyjnych rozwiązań. Zawierane są sojusze dostawców na rzecz innowacyjności
i coraz więcej innowacji jest opracowywanych wspólnie z dostawcami. Rozwiązuje to
po części problem braku środków na działalność innowacyjną, a przy tym zwiększa
szanse na skomercjalizowanie i urynkowienie innowacyjnych rozwiązań.
Opisane powyżej tendencje potwierdziły wyniki 14 dorocznego badania CEO
Global Survey przeprowadzone w 2010 r. przez PricewaterhouseCoopers. Priorytety
w zakresie innowacyjności istotnie się zmieniły19. Poszukiwane są zróżnicowane formy
współtworzenia wartości. Nie można zakładać, że tylko podmiot gospodarczy ma wiedzę ekspercką w zakresie prowadzonej działalności. Wiedzę taką mają wszyscy interesariusze i należy poszukiwać narzędzi umożliwiających jej innowacyjne wykorzystanie.
Skuteczne wdrażanie innowacji wymaga zatem ugruntowanej wiedzy o klientach
i kluczowych rynkach. Coraz więcej organizacji gospodarczych aktywnie poszukuje
bliskiego kontaktu z klientami i dostawcami, korzystając z ich rad podczas opracowywania ofert lub zapraszając do tych działań wielu różnych partnerów. Innowacyjność
staje się procesem, który zachodzi w każdej fazie łańcucha wartości i w którym uczestniczą różni partnerzy.
Partnerska, zrównoważona współpraca i gotowość do współtworzenia innowacji
są uwarunkowane występowaniem poniższych elementów20:
 dialog,
 dostęp,
 ocena ryzyka,
 transparentność.
Dialog opiera się na wymianie i dzieleniu się wiedzą między partnerami. Ważna jest
jednak idea współtworzenia, a to oznacza nową jakość we wzajemnych kontaktach
i włączenie perspektywy partnera, klienta bądź dostawcy, w proces tworzenia wartości. Klienci i dostawcy powinni mieć możliwość „doświadczenia wartości” przez uzyskanie dostępu do produktów w kolejnych etapach ich projektowania. Wzajemne inte17

M. Staniszewski, Wikifirma, czyli dialog z klientami w sieci, „HBRP”, październik 2009, s. 16.
Tamże.
19
www.pwc.com/ceosurve; 14. coroczne badanie CEO Global Survey, Polska perspektywa, PricewaterhouseCoopers, s. 13-14.
20
B. Mierzejewska, Open Innovation, s. 63.
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rakcje, które mogą być wówczas inicjowane, sprzyjają kreowaniu nowych szans rynkowych. Otwarty dialog i aktywny udział partnerów w różnych fazach procesu innowacyjnego generują ryzyko i mogą spowalniać procesy innowacyjne. Rosną potrzeby informacyjne, a transparentność informacji staje się wręcz koniecznością. Spełnienie
reguły transparentności umożliwia zbudowanie zaufania pomiędzy organizacją gospodarczą a jej klientami i dostawcami. Bez wzajemnego zaufania szanse na zbudowanie
potencjału innowacyjności są ograniczone21.

4. Nieformalne sieci pracowników i crowdsourcing – zrównoważone relacje
z pracownikami i ich rola w inicjowaniu innowacji
Zrównoważony rozwój w obszarze relacji z pracownikami może stać się istotnym
źródłem innowacji w organizacji. Wiele z nich poszukuje nowych pomysłów i inspiracji
poza działami B+R. Dostrzeżono, że często cenne pomysły opierają się na wiedzy z różnych obszarów i są rezultatem licznych nieformalnych więzi pomiędzy pracownikami.
Z kolei crowdsourcing to inaczej „mądrość tłumów”, czyli współpraca wielu osób połączonych wspólnym celem w procesie generowania pomysłów22. Współpraca ta ma często charakter nieformalny. Pracownicy, eksperci, tworzą wewnętrzne sieci i za pośrednictwem narzędzi elektronicznych szybko i łatwo wymieniają się pomysłami i spostrzeżeniami. Takie wspólnoty ekspertów są dla specjalistów niekosztownym a efektywnym
sposobem wymieniania się wiedzą. Wydajność wspólnot istotnie wzrośnie, jeśli podlegają one nadzorowi menedżerskiemu, a menedżerowie wyższego szczebla jasno określą ich
zakres odpowiedzialności i zdefiniują kierunkowe cele strategiczne. Ważne jest, by poszukiwać rozwiązań chroniących środowisko, zwiększających efektywność energetyczną,
ograniczających zużycie zasobów, ograniczające emisję szkodliwych substancji, zwiększające świadomość konsumentów czy rozwiązujących problemy społeczne23. Wspólnoty
ekspertów uzupełniają tradycyjne zespoły projektowe, przy czym realizują wszystkie
zadania funkcyjne – definiują wytyczne dla procedur roboczych, publikują dokumenty
techniczne, umożliwiają pracownikom rozwój zawodowy, ułatwiają dostęp do specjalistycznej wiedzy i oferują pomoc w szukaniu odpowiedzi na specjalistyczne pytania.
Nieformalne, wewnętrzne sieci ekspertów połączone są wspólną pasją zawodową. Do rozwiązywania problemów wykorzystują wspólne doświadczenie i zbiorową
kreatywność. Skuteczność ich działania uwarunkowana jest spełnieniem kilku warunków. Pierwszy z nich dotyczy zakresu i czasu instytucjonalizacji. Wykorzystanie potencjału sieci ekspertów możliwe będzie, gdy staną się one istotnym elementem formalnej struktury organizacji ze wskazanymi konkretnymi celami do zrealizowania. Tak więc
podstawową jednostką organizacyjną staje się zespół projektowy uzupełniany i wspierany przez wyspecjalizowane w różnych dziedzinach i branżach wspólnoty ekspertów.
21

B. Kowalski, Zrównoważony rozwój motorem zmian, „HBRP”, wydanie specjalne, grudzień 2011 – styczeń 2012, s. 22.
22
K. Królak-Wyszyńska, Mądrość tłumów – dobre praktyki w crowdsourcingu, „e-mentor” 2011, nr 2(39), s. 65.
23
R. McDermott, D. Archibald, Jak skutecznie wykorzystać nieformalne sieci pracowników, „HBRP”, kwiecień 2011, s. 115.
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Nie przypominają one autonomicznych i samoorganizujących się grup. Włączane są
formalnie w realizację procesów podstawowych w organizacji i przenikają całą jej
strukturę. Mają otwarty charakter i mogą też zrzeszać ochotników 24. Kolejny warunek
to wyznaczanie wspólnotom celów i zadań. Sformalizowanie tego procesu nie ogranicza ich kreatywności, lecz jasno wskazuje organizacyjne priorytety i lokuje wspólnotę
w działaniach strategicznych organizacji. Znając cele i zadania można skutecznie monitorować postęp prac nad ich realizacją i przyporządkowywać zakresy odpowiedzialności. Istotną rolę w tych procesach powinien odgrywać menedżer reprezentujący naczelne kierownictwo organizacji, rozumiejący filozofię działania i wartości, którymi
kierują się członkowie wspólnoty ekspertów. Powinien on regularnie uczestniczyć
w spotkaniach wspólnot i dbać o drożne kanały komunikacyjne z ich liderami.
Istotnym warunkiem skuteczności działania wspólnot ekspertów jest stosowanie adekwatnych narzędzi motywacyjnych. Mogą mieć one charakter materialny
i niematerialny, płacowy i pozapłacowy. Instrumenty pozapłacowe obejmują specjalistyczne szkolenia i warsztaty. Ich przedmiotem powinno być propagowanie idei i specyfiki wspólnot oraz identyfikowanie czynników sukcesu. Motywacyjnie może także
oddziaływać organizacja imprez umożliwiających nawiązywanie osobistych kontaktów
pomiędzy członkami wspólnot. Jest to skuteczny sposób budowania zaangażowania,
zaufania i bliskości, warunkujących sprawny przepływ wiedzy i innowacji 25. Uczestnictwo we wspólnotach można także nagradzać premią, wprowadzając takie zadanie do
istniejącego systemu motywacyjnego instytucji. Warte rozważenia jest wreszcie włączenie wspomnianego uczestnictwa do systemu ocen pracowniczych i konstruowanie
na tej podstawie ścieżek awansowania.
Wspólnoty ekspertów nie będą skutecznie działać bez wsparcia informatycznego. Technologie informatyczne nie muszą być wysoce specjalistyczne i zbyt skomplikowane. Pomocne są proste narzędzia użytkowane przez przeciętnego pracownika na
średnim poziomie biegłości w zakresie informatyki. Są to najczęściej portale społecznościowe i fora dyskusyjne, wirtualne biblioteki, wyszukiwarki internetowe, wirtualne
czaty umożliwiające równoległą i równoczesną dyskusję oraz edycję dokumentów czy
komunikatory internetowe.
Wspólnoty ekspertów mogą mieć bardzo niesformalizowany charakter i wówczas
pojawia się „czysta” forma crowdsourcingu. Przybiera ona postać luźnej współpracy
wielu osób zintegrowanych jedynie wspólnym celem. Polega to w uproszczeniu na przekazaniu zadania, najczęściej nowego i nietypowego, w formie otwartego zaproszenia,
niezdefiniowanej grupie osób26. Crowdsourcing może istotnie zwiększyć liczbę rozwiązań
zgłaszanego problemu i obniżyć koszty ich poszukiwań. Można także oczekiwać obniżenia kosztów urynkowienia nowych pomysłów. W procesy innowacyjne włączani są
ochotnicy, nie oczekujący wynagrodzenia, którzy działają aktywnie na rzecz szerokiego
upowszechnienia nowych projektów i pomysłów. Dla nich gratyfikacją jest samorealizacja, a także zaspokojone ambicje uczestniczenia w ważnych i nowatorskich procesach
24

R. McDermott, D. Archibald, Jak skutecznie wykorzystać nieformalne sieci pracowników, „HBRP”, kwiecień 2011, s. 116.
25
Tamże, s. 120-121.
26
K. Królak-Wyszyńska, Mądrość tłumów – dobre praktyki w crowdsourcingu, s. 65.
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biznesowych. Rośnie poczucie współuczestniczenia w sukcesie organizacji. Crowdsourcing staje się ważnym narzędziem motywowania i likwidowane są resortowe granice
pomiędzy wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi. Procesy innowacyjne zyskują
nową jakość i ulegają przyspieszeniu. Stają się niejako naturalnym procesem organizacyjnym, w który włącza się wiele osób, pracujących w różnych działach, z różnym doświadczeniem, zróżnicowaną wiedzą, ale gotowych do współpracy i w tę współpracę
zaangażowanych27. Pracownicy stają się innowatorami, pełniącymi w procesach innowacyjnych różne role, w zależności od wiedzy, umiejętności, predyspozycji i osobowości.
Kreatywny pomysłodawca współpracuje z wycofanym krytykiem, zasięgając opinii „dyżurnego” organizacyjnego malkontenta, zabiegając o wsparcie finansowe ważnych decydentów. Liczy się różnorodność zaangażowanych pracowników i uruchamianie ich potencjału dla rozwiązywania istotnych problemów organizacji.
Scharakteryzowane powyżej rozwiązania opisują formy współpracy w ramach
mniej lub bardziej sformalizowanych wspólnot ekspertów. Stanowią one ilustrację
skutecznie prowadzonego dialogu nie tylko z pracownikami, lecz i innymi ważnymi
interesariuszami w procesie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i społecznie
odpowiedzialnego biznesu. Stosowanie różnych form wspólnotowych, integrujących
istotne dla organizacji grupy interesariuszy, sprzyja budowaniu klimatu otwartości,
zaangażowania i kreatywności. Opisane powyżej rozwiązania sprzyjają prowadzeniu
skutecznego, partnerskiego dialogu i pomagają równoważyć przeciwstawne cele i interesy. Zrównoważony rozwój opiera się na wielokierunkowej komunikacji i uznaniu faktu, że ekspertami w zakresie prowadzonej działalności nie są jedynie nasi pracownicy
czy właściciele, lecz także dostawcy, kooperanci i klienci. Wszyscy oni mogą stać się
aktywnymi innowatorami, umożliwiając skuteczne połączenie działań na rzecz satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego z autentyczną troską o szeroko rozumiane otoczenie społeczne28. Dotychczasowy podział innowacji uwzględniający źródło jej zainicjowania stopniowo się dezaktualizuje. Granice między nimi systematycznie się zacierają, a źródła innowacji wzajemnie się uzupełniają. Zrównoważony rozwój wpływa na
przemieszczenie punktu ciężkości w procesach innowacyjnych w kierunku zintegrowanego, kompleksowego podejścia. Okazuje się, że innowacje produktowe, czy procesowe, wprost wynikające z idei zrównoważonego rozwoju, nie zostałyby zainicjowane,
gdyby nie innowacje organizacyjne towarzyszące budowaniu zrównoważonych, partnerskich i odpowiedzialnych relacji z interesariuszami organizacji 29.

Zakończenie
Zrównoważony rozwój to poszukiwanie synergii trzech wymiarów: ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Każdy z nich może być niezależnym źródłem okazji
do innowacji, jednak dopiero budowanie harmonii pomiędzy nimi może stać się trwałym źródłem przewagi konkurencyjnej. Ważne jest, aby problem środowiskowej rów27

Tamże, s. 67.
T. Gasiński, Siła skutecznego dialogu, „HBRP”, kwiecień 2012, s. S2-S3.
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W. Janasz, K. Nizioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, Warszawa 2011, s. 115-117.
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nowagi podnieść do rangi kluczowej wartości filozofii prowadzonego biznesu oraz
uczynić z niej kluczową umiejętność organizacji. Jest to długotrwały, wieloetapowy
proces, którego istotą jest zrewidowanie treści celów strategicznych, w tym aktywności innowacyjnej i skutecznego zespolenia celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Innowacyjność mająca swoje źródło w idei zrównoważonego rozwoju wymaga dialogu i współpracy oraz włączenia w procesy zmian wiele podmiotów i instytucji.
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ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ MIAST.
WYBRANE UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA
RZEK I TERENÓW NADRZECZNYCH
Waldemar Gulczyński

Wstęp
Zarządzanie miastem i jego rozwojem jako praktyka postępowania, wyznaczona
z jednej strony przez ramy prawno-ustrojowe i możliwości organizacyjno-ekonomiczne
samorządu terytorialnego, z drugiej zaś przez poziom oczekiwań i aspiracji społeczności miejskich jest ściśle powiązane ze sferą przestrzenną1 i przejawia się w zarządzaniu
jego przestrzenią, której terytorialny wymiar wyznaczają granice administracyjne jednostki samorządowej. Odpowiedzią na niespotykane wcześniej dynamiczne procesy
urbanizacyjne jest szczególnie zarządzanie zrównoważonym (podtrzymywanym) rozwojem miast, potrzebne zwłaszcza miastom, w których znaczące, wielowymiarowe
przekształcenia pogorszyły jakość przestrzeni i warunki życia mierzone jakością środowiska2. Nowy paradygmat jakości przestrzeni odnoszący się do zarządzania zrównoważonym rozwojem miast wyznaczają obecnie projektowanie o niskim wpływie na środowisko oraz poszanowanie zasobów wodnych3. Władze miasta, będące podmiotem
zarządzania, ukierunkowują swoje działania na różnorodne obszary zarządzania, wśród
których znajdują się również zadania własne dotyczące przestrzeni miasta, szczególnie
z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. Oczekiwania związane z jakością życia mieszkańców miast dotyczą także przestrzeni wodnych, w tym przestrzeni rzek, i wynikają między innymi
1

Por. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. J. Brol, wyd. 2, Wrocław 2004, s. 89 i 160; M. Feltynowski,
Zagospodarowanie przestrzeni na obszarach wiejskich a proces rozlewania się miast, w: Zarządzanie
miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, red. M.J. Nowak, T. Skotarczak, Warszawa 2010 s. 115.
2
L. Mierzejewska, Rola planowania przestrzennego w rozwoju zrównoważonym miast, w: Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, red. J. Słodczyk, D. Rajchel, Opole 2006, s. 13.
3
Podkreślają to tacy autorzy jak I.E. Laurie (1979), D. Gordon (1990), za: A. Januchta-Szostak, Woda w miejskiej przestrzeni publicznej, Poznań 2011, s. 32 i n.
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z powszechnego prawa dostępu mieszkańców do korzystania z wód, polegającym na
ich używaniu na potrzeby ludności oraz gospodarki4.
Mimo pojawienia się w ostatnich latach znacznej liczby publikacji dotyczących
problematyki relacji rzeka – miasto5, podejmowane w nich zagadnienia obejmują
głównie szeroko rozumianą ekologię, architekturę, kulturę oraz gospodarkę przestrzenną, w mniejszym stopniu poruszając uwarunkowania i procesy decyzyjne podmiotów władzy samorządowej w tym obszarze kompetencyjnym. Stąd zajmowanie się
tą ostatnią wydaje się być aktualne i istotne z punktu widzenia poznawczego oraz
przydatne dla samej praktyki zarządzania miastem.
Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań mających wpływ na zarządzanie tych przestrzeni miasta, które obejmują rzeki i nadbrzeżne tereny rzek, stanowiące specyficzny, wyróżniający się spośród innych typ przestrzeni miejskiej6. Zakres
przestrzenny opracowania obejmuje przede wszystkim skalę lokalną z uwzględnieniem
regionalnych aspektów rozwoju7. Dokonując wyboru spośród różnorodnych wariantów
relacji przestrzennych typu miasto – rzeka, wynikających ze skali fizycznej wielkości,
zarówno rzeki jak i miasta, skoncentrowano się relacjach dużych średnich miast oraz
dużych i średnich rzek.
Tereny nadbrzeżne rzek jako przestrzeń zarządzania miasta
Tytuł opracowania wskazuje obszar zainteresowania ukierunkowany na poszukiwanie i opisanie uwarunkowań, jakie występują w zarządzaniu rozwojem przestrzeni
rzeki i sąsiadującymi z nią terenami nadbrzeżnymi, które w odróżnieniu od pozostałych
przestrzeni miasta przynależą zdecydowanie (nawet, jeśli zostały poddane znaczącym
przekształceniom o charakterze społeczno-gospodarczym) do przestrzeni ekologicznej
i w której szeroko pojmowane procesy i prawa o charakterze naturalnym dominują nad
wpływami mającymi charakter antropogeniczny8. Wody rzeki i przylegające do nich integralnie z rzeką powiązane tereny nadbrzeżne są nie tylko częścią obszaru miasta i elementem organizmu miejskiego, zwłaszcza jako przestrzeń publiczna9 oraz korytarze ekologiczne10, ale przede wszystkim uczestniczą, tak jak pozostałe zasoby wodne regionu
4

Por. Ustawa – Prawo wodne z 18 lipca 2002 r., art. 31.
Wśród zwartych publikacji należy wymienić obszerne, wielotomowe dzieło wychodzące w latach 1992-2002,
Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia, red. J. Kułtuniak, t.1-11, Katowice; A. Piskozub, Rzeki w dziejach cywilizacji,
Toruń 2001; A. Pancewicz, Rzeka w krajobrazie miasta, Gliwice 2004; Woda w krajobrazie miasta, t. 1, red.
A. Januchta-Szostak, Poznań 2009; Water in the townscape, vol. 2, red. A. Januchta-Szostak, Poznań 2009.
6
Por. W. Gulczyński, Rzeka jako składnik gospodarki przestrzennej, w: Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, Gorzów Wlkp. 2011.
7
Por. K. Kasprzak, Realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju w administrowaniu wodami, w: Gospodarowanie wodą w Wielkopolsce, red. K. Kasprzak, Poznań 2005, s. 23-33.
8
T. Bajerowski, Przestrzeń – jej cechy i struktura, w: Podstawy planowania przestrzennego i projektowania
urbanistycznego, red. R. Cymerman, Olsztyn 2009, s. 12.
9
A. Jelonek, Przestrzeń publiczna miasta jako obszar penetracji turystycznej, w: Człowiek w przestrzeni
publicznej miasta, red. I. Jażdżewska, Łódź 2011, s. 39.
10
K. Świerkosz, Teoretyczne podstawy koncepcji korytarzy ekologicznych i ich rola w zachowaniu bioróżnorodności obszarów zurbanizowanych, w: Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej w myśl zasad ekorozwoju, Wrocław 2001.
5
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i Ziemi, w nieustannie powtarzającym się cyklu hydrologicznym11, a nadrzeczne ekosystemy charakteryzują się bogactwem flory i fauny, której występowanie wiąże się z koniecznością zachowania ciągłości przestrzennej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest
wykraczanie tych ekosystemów poza granice administracyjne miasta. Próba jednoznacznego zdefiniowania miasta i rzeki w odniesieniu do wzajemnych relacji napotyka poważne dylematy wynikające z konieczności zastosowania różnych stopni precyzji. Miasto
charakteryzuje się przede wszystkim wielością i złożonością różnorodnych problemów,
wynikającą z intensywnej działalności człowieka, a jego zdefiniowanie wymaga ciągłego
uwzględniania wielowymiarowości. Rzeka natomiast, charakteryzująca się także wieloma parametrami i różną fizjonomią, zawsze pozostaje jednak tworem dającym się zdefiniować przede wszystkim w kategoriach fizycznych12.
Użyte w tytule i w treści opracowania pojęcie przestrzeni, odnoszące się do rzeki i terenów nadbrzeżnych, jest zabiegiem celowym. Zarządzanie przestrzenią należy rozpatrywać
w ścisłym związku z jej użytkowaniem lub nieużytkowaniem. Stan użytkowania przestrzeni
odnosi się do zagospodarowania przestrzennego i jest wynikiem oddziaływania gospodarki
przestrzennej13. Do opisu i wyjaśniania zagadnień dotyczących użytkowania przestrzeni znajdują zastosowanie używane w literaturze wymienne terminy: „użytkowanie terenu”, „użytkowanie ziemi” lub „użytkowanie gruntów”. Pojęcie użytkowania gruntów znalazło zastosowanie w pracach geodezyjnych i ekonomicznych, pojęcie użytkowanie terenów występuje
w literaturze urbanistycznej i planistycznej, natomiast użytkowanie ziemi bliskie jest podejściu geograficznemu14. Wspólną własnością wymienionych wyżej wariantywnych terminów
jest ich węższy zakres znaczeniowy w stosunku do pojęcia przestrzeni. Przestrzeń miejska
charakteryzowana jest natomiast szerzej, w trzech wymiarach15:
‒ morfologicznym, jako układ przestrzenny i fizjonomia miasta, na który składają
się ulice, drogi, place, parcele miejskie, budynki (plan miasta),
‒ demograficzno-społecznym, związanym z rozmieszczeniem ludności w mieście
oraz zachowaniem i strukturą społeczną w powiązaniu z terenem miasta,
‒ funkcjonalnym, związanym z rozmieszczeniem i wzajemnym oddziaływaniem
różnych rodzajów działalności (aktywności) miejskich.
Uwzględniony w opracowaniu zakres znaczeniowy terminu zarządzania przestrzenią najbliżej charakteryzuje traktowanie go przez T. Bajerowskiego, który określa je jako
wykorzystywanie wiedzy z zakresu ekonomicznej analizy przestrzennej, teorii gospodarki
przestrzennej i analizy rynków nieruchomości, prowadzące do umiejętności wskazania
optymalnego sposobu użytkowania każdego fragmentu przestrzeni, sposobów i dróg
transformacji funkcji wynikających z tych analiz oraz oszacowania kosztów i korzyści,
jakich należałoby się spodziewać w wyniku przekształceń funkcji planistycznych16.
11

Z.W. Kundzewicz, Ludzie i rzeki w koncepcjach trwałego rozwoju, w: Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia,
red. J. Kułtuniak, t. 11, Katowice 2002, s. 73.
12
T. Zipser, Rzeki a kształtowanie się regionów, w: Rzeki. Kultura, t. 6, Katowice 1997, s. 107.
13
Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, red. T. Bajerowski, Olsztyn 2003, s. 17 i n.
14
Por. B. Luchter, Przemiany w użytkowaniu ziemi w rozwoju miasta Krakowa, Kraków 2010, s. 17-24.
15
Por. W. Maik, Podstawy geografii miast, Toruń 1988, s. 56; M. Czornik, Miasto. Ekonomiczne aspekty
funkcjonowania, Katowice 2004, s. 62.
16
Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej, s. 181.
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W dalszej części przedstawione zostaną mające wpływ na zarządzanie przestrzenią rzek i terenów nadbrzeżnych w mieście różnorodne uwarunkowania.
Rzeka i tereny nadbrzeżne jako dobro rzadkie
Z ekonomicznego punktu widzenia rzekę jako dobro rzadkie można scharakteryzować odwołując się do ogólnych cech realnej przestrzeni miejskiej. Przestrzeń miejską
jako przestrzeń realną charakteryzują następujące cechy17:
1. Ograniczoność jako konsekwencja dla różnych rodzajów terenów miejskich przejawia się w kurczeniu wolnej, niezagospodarowanej przestrzeni i przyspiesza sukcesję terenów wcześniej zagospodarowanych. Rzeka i tereny nadbrzeżne różnią
się od pozostałych terenów miejskich, cechując się pewnym rodzajem dynamiki –
poziom wody w korycie rzecznym ulega niekiedy znaczącym zmianom i może
przyjmować skrajnie niskie lub skrajnie wysokie wartości 18 . Zwiększenie powierzchni rzeki w czasie powodzi odbywa się kosztem czasowego pomniejszenia
powierzchni terenów nadbrzeżnych oraz innych terenów wchodzących w skład
struktury przestrzennej miasta. Ponadto w dłuższej perspektywie czasowej koryta
rzek ulegają zmianom w czasie, zarówno pod wpływem czynników naturalnych
(większa powódź), jak i antropogenicznych (skracająca długość rzeki regulacja,
powodująca także szybszy przepływ wody)19. Pozostałe przestrzenie miasta jako
użyteczne zasoby charakteryzują się natomiast niepomnażalnością20.
2. Opór – oznaczający odporność na wszelkie zmiany jest szczególną właściwością rzek jako przestrzeni. Konieczność pokonania przestrzeni rzeki wymaga
ponoszenia bardzo wysokich nakładów związanych przemieszczaniem (wzdłuż
i wszerz) znaczenie mają również takie parametry, jak jej szerokość oraz fizjograficzne usytuowanie w otoczeniu.
3. Zróżnicowanie – unikatowość niektórych fragmentów przestrzeni (ze względu
na cechy naturalne i antropogeniczne, np. zagospodarowanie koryta).
Wyróżniając w przestrzeni miejskiej wchodzące w jej skład poszczególne obiekty, charakteryzujące się indywidualnymi cechami i odmienną lokalizacją w terenie, tradycyjnie zalicza się rzekę, będącą „skupioną ścieżką naturalnego przepływu ”, „taśmą
transmisyjną naturalnego systemu transportu wody” 21, do obiektów liniowych przestrzeni (w odróżnieniu od obiektów punktowych i powierzchniowych), tworzących
w przestrzeni linię prostą, krzywą, cienką lub grubą22. Zmiany kształtów i powiększenie
(niekiedy znaczące) powierzchni rzeki wywołane przez powódź nasuwają wątpliwości,
czy w takich warunkach nie należałoby zliczyć rzekę do obiektów powierzchniowych,
17

B. Malisz, Gospodarka i polityka przestrzenna, w: Planowanie przestrzenne, red. J. Regulski, Warszawa
1985, s. 77 i n.
18
Z.W. Kundzewicz, Ludzie i rzeki, s. 78.
19
Tamże, s. 75.
20
M. Czornik, Miasto. Ekonomiczne aspekty, s. 63.
21
Z.W. Kundzewicz, Ludzie i rzeki, s. 75.
22
R. Cymerman, Kształtowanie ładu przestrzennego, w: Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, s. 31.
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które daje się charakteryzować kształtem i wielkością „plamy”. Biorąc pod uwagę podstawowe wymiary fizyczne rzeki, jakimi są długość i szerokość, należy zwrócić uwagę
na wyraźną dominację jej szerokości nad długością w przestrzeni miejskiej, zwłaszcza
dużych rzek na odcinkach dolnego ich biegu.
Z punktu widzenia kryteriów prawno-ekonomicznych rzeka należy do grupy obiektów
trudno zmiennych23, co oznacza, że:
‒ wprowadzanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wymaga przyzwolenia prawnego,
‒ wymaga dużych nakładów pracy oraz nakładów finansowych,
‒ traktowana jest ze względu na koszty i rygory prawno-administracyjne jako
niezmiennik w planowaniu przestrzennym.
Powiązane z rzeką tereny nadbrzeżne można natomiast zaliczyć do dwóch grup:
terenów trudno zmiennych i terenów średnio zmiennych, wobec których może zaistnieć przyzwolenie prawne, natomiast ich zmiana wymaga jednak poniesienia dość
znacznych nakładów.
Rzeki a budowa morfologiczna miast
Morfologia miasta 24 związana jest z jego budową wewnętrzną i zewnętrzną.
Wyrazem budowy wewnętrznej jest plan miasta, zwartość zabudowy miejskiej jej wysokość itp. Budowa zewnętrzna miasta, która identyfikowana jest z fizjonomią miasta,
oznacza jego wygląd, krajobraz, sylwetę.
S. Liszewski badając miasta Polski liczące w 1994 r. 50 tys. i więcej mieszkańców
(łącznie 94 miasta), spośród których 49% z nich było usytuowanych nad największymi
rzekami, poszukiwał odpowiedzi na pytanie dotyczące indywidualności miast nadrzecznych. Przeprowadzona przez niego analiza potwierdziła istnienie ścisłego związku
położenia nadrzecznego z morfologią miasta 25:
W klasyfikacji miast nadrzecznych, ze względu na ich położenie w stosunku do
brzegu rzeki, wyróżnia się trzy główne typy26:
1. Miasta leżące po obu stronach rzeki, przed rozwojem przemysłu na dużą skalę
w XIX w. – np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań.
2. Miasta, które w procesie rozwoju przekroczyły rzekę w II połowie XIX i na początku XX wieku – np. Toruń, Szczecin, Opole, Płock, Racibórz. Rozszerzenie
obszaru miasta było związane z budową linii kolejowej, wymagającej powstania trwałych mostów.
3. Miasta jednobrzeżne, które mimo rozwoju i poszerzenia granic nie przekroczyły rzeki i w dalszym ciągu rozwijają się na jednym brzegu – Grudziądz, Włocławek, Głogów, Koźle, Łomża. Wśród różnorodnych przyczyn takiego stanu do

23

Tamże.
Por. W. Maik, Podstawy geografii miast, s. 57.
25
S. Liszewski, Geografia miast nadrzecznych, s.136.
26
A. Wrzosek, Rozważania nad położeniem i rozwojem przestrzennym miast nadrzecznych, „Przegląd Geograficzny”, t. XLVIII, z. 4, Warszawa 1976, s. 649-654; S. Liszewski, Geografia miast nadrzecznych, 133-137.
24
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istotnych mogą należeć: położenie na wysokim brzegu doliny rzeki oraz znaczna szerokość rzeki.
W wielu przypadkach rzeka stanowi pozytywną determinantę lokalizacji ośrodka
miejskiego, ale również – w dalszym etapie – utrudnia lub nawet może ograniczać jego
rozwój przestrzenny. Rzeka może mieć również korzystny lub niekorzystny wpływ na
charakter zabudowy nowych jednostek morfologicznych, o odmiennym w stosunku do
pierwotnego założenia układzie przestrzennym, innej zwartości zabudowy i architektury,
których charakter może wywoływać chaos przestrzenny lub przeciwnie – tworzyć niepowtarzalne, będące znakami rozpoznawczymi, charakterystyczne, podkreślające indywidualność sylwety miast27. Sylwety jako wyznacznik i cecha charakterystyczna budowy
morfologicznej miasta nadrzecznego są typowe, głównie jednak dla miast mających
średniowieczne korzenie układów urbanistycznych, położonych na skarpie lub krawędzi
doliny28. Opierając się na wynikach uwzględnionych badań, nasuwa się wniosek dotyczący dość dużej skali problemu miasto – rzeka jako problemu gospodarki przestrzennej.
Omawiając problematykę znaczenia rzeki z punktu widzenia morfologii miasta,
przy uwzględnieniem kontekstu historycznego, na podstawie rozmieszczenia sieci ulic
i placów, można wyróżnić następujące układy29:
1. Układ wzdłużny (pierwotny), który charakteryzują wyróżniające w strukturze przestrzeni miejskiej główne ulice miasta, które zostały wytyczone równolegle do rzeki.
Układ ten ma nie tylko znaczenie historyczne, bowiem współcześnie nawiązują do
niego również wyróżniające się w strukturze miasta główne arterie komunikacyjne,
zbudowane równolegle do rzeki i poprowadzone często blisko linii brzegowej.
2. Układ grzbietowy charakteryzują miasta posiadające w swojej strukturze porty
rzeczne. Układ ten rozwijał się wzdłuż szerokiej ulicy powiązanej z siecią dróg,
przy których budowano bloki mieszkalne. Drogi te powstawały prostopadle do
nabrzeża ładunkowego rzeki, ułatwiały transport i umożliwiały odprowadzanie
ścieków komunalnych.
3. Układ osiowy (prostopadły) charakteryzują miasta położone blisko przeprawy
przez rzekę. Ten układ nadrzeczny cechuje istnienie prostopadle do rzeki głównej ulicy prowadzącej, stanowiącej główną oś rozwoju przestrzennego w kierunku przeprawy oraz sieci dróg prostopadłych i równoległych do niej.
4. Układ krajobrazowy, związany z położeniem miasta na terenie, tworzącym
bardzo trudne warunki lokalizacyjne (np. skomplikowana rzeźba terenu, miasta usytuowane na wzgórzu położonym w zakolu rzeki). Siatka ulic takich układów jest dostosowana do kształtu terenu.
Rzeki i tereny nadbrzeżne a jakość życia w mieście
Wśród elementów przestrzeni rzeki i terenów nadbrzeżnych wpływających na
jakość życia w mieście można wymienić:
27

S. Liszewski, Geografia miast nadrzecznych, s. 137.
Tamże, s. 146-147.
29
A. Pancewicz, Rzeka w krajobrazie miasta, Gliwice 2004, s. 79-87.
28
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klimat miasta,
funkcje terenów (społeczno-gospodarcze znaczenie),
estetyka zagospodarowania terenów,
czystość wody,
funkcje łącznikowe (transportowe),
historyczno-kulturowe znaczenie rzeki,
dostęp do wody i terenów nadbrzeżnych.
Klimat miasta wpływa na jakość życia w mieście, którego istotnym składnikiem jest
m.in. poziom zdrowotności oraz samopoczucie mieszkańców. Miejscowe warunki klimatyczne, wynikające z bliskości położenia rzeki, mogą być czynnikiem wpływającym na kierunek przestrzennego rozwoju miasta. Korzystne warunki klimatyczne mogą zachęcać do
podejmowania na tych terenach inwestycji mieszkaniowych lub związanych z usługami
rekreacyjnymi. Natomiast występowanie niekorzystnych warunków wynikających z miejscowego klimatu może determinować władze miasta i inwestorów do zajmowania terenów położonych wyżej w stosunku do lustra rzeki oraz traktowania terenów o niekorzystnym klimacie jako ograniczenia progowego o charakterze przestrzennym, stanowiącego
istotną barierę rozwoju oraz jako niezmiennika przestrzennego w kształtowaniu ładu.
Klimat miasta zależy od jego umiejscowienia wobec rzeki30. Duża liczba miast
powstała w miejscach związanych fizjograficznie z pradolinami. Lokalizacja nad rzeką
nie przesądza jednak jednoznacznie o charakterze klimatu. Istotne znaczenie ma miejsce powstania i rozwoju miasta w całości lub przeważającej części terenów miasta,
które określa jego wysokość w stosunku do lustra wody.
Na podstawie analizy kilkudziesięciu miast Niziny Polskiej wyodrębnione zostały
trzy grupy w zależności od położenia i rozwoju na tarasie dolnym, średnim i górnym31.
Znacząca część badanych miast położona jest na tarasie dolnym, na terenach najniższych, bliskich rzeki, często podmokłych. Tego rodzaju położenie wiąże się z występowaniem niekorzystnego klimatu miejscowego. Do miast tych należą m in. Bydgoszcz, Ciechocinek, Kostrzyn, Lębork, Słupsk, Wejherowo oraz Włocławek. Drugą grupę stanowią
miasta, których pierwotne założenie urbanistyczne umiejscowione zostało (ze względu
na czynnik obrony) na dnie pradoliny, których rozwój przestrzenny nastąpił na terenach
wyżej położonych. Do miast tych zaliczyć można Poznań, Wrocław, Kalisz, Łęczycę, Świecie, Kazimierz n. Wisłą i Elbląg. Do trzeciej grupy zaliczamy miasta, których rozwój nastąpił na obszarze górnego tarasu, dlatego ich wysokie położenie daje im oprócz korzyści
klimatycznych, również krajobrazowe (piękna panorama). W tej grupie miast znajdują
się Warszawa, Toruń, Płock, Grudziądz, Sandomierz, Lublin, Tczew oraz Łomża.
Ważny z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego miasta, klimat
miejscowy zależy ogólnie od położenia topograficznego, w tym także od sposobów
wykorzystania terenów przez człowieka. Lokalizacja miasta w stosunku do rzeki nie jest
jednym, ale często decydującym elementem jego klimatu. Wpływ zarządzania na warunki klimatyczne miast jest więc ograniczony.

30
31

S. Różański, Klimat miasta a jego budowa, Warszawa 1959, s. 165.
S. Różański, Klimat miasta, s. 165-166.
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W odniesieniu do jakości życia w mieście często podnoszony jest w literaturze, datowany od połowy XX w. problem negatywnych skutków odwrócenia miasta od rzeki,
który stał się między innymi przyczyną zahamowania procesów integracyjnych miasta
oraz barierą rozwoju urbanistycznego. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że „odwrócenie tyłem do rzeki” obejmowało część istotnych funkcji miasta. Integracja miejskiego
systemu z rzeką w okresie uprzemysłowienia miast postępowała przez rozwój systemów
wodociągowych oraz kanalizacji odprowadzającej ścieki komunalne i przemysłowe,
umożliwiając w ten sposób rozwój przemysłowy i demograficzny miast, powodując jednak bardzo niekorzystne skutki ekologiczne. Poprawa jakości życia przez wzrost higieny,
dzięki intensywnemu często wykorzystaniu rzeki przyczyniało się do jednocześnie do
zmniejszenia jej atrakcyjności, a negatywne skutki objęły także tereny nadbrzeżne rzeki.
Powrót do rzeki po latach odwrócenia się od niej stał się współcześnie jednym
z ważniejszych zadań władzy miejskiej w odniesieni do zarządzania przestrzenią 32.
Znaczenie rzeki w społeczno-gospodarczym rozwoju miasta
Próba określenia roli większej rzeki w rozwoju miasta oznacza konieczność
udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy występuje różnica w dynamice rozwoju pomiędzy miastami położonymi nad rzeką i miastami położonymi z dala od większych rzek.
Wnioski można przedstawić, odwołując się do badań S. Liszewskiego, obejmujących
większe miasta nadrzeczne Polski w okresie 1945-1994.
Ogólnie, z demograficznego punktu widzenia, miasta można podzielić na:
1. Miasta nadrzeczne, nie licząc przypadków wyjątkowych rozwijały się demograficznie szybciej niż miasta sytuowane z dala od większych rzek33.
2. W miastach, w których rozwój związany był z przemysłem przetwórczym, położenie nadrzeczne stwarzało korzystniejsze warunki do inwestowania, a zatem
do szybszego rozwoju34.
3. Szybki wzrost ludnościowy polskich miast nadrzecznych był powiązany ze
stopniem zagospodarowania rzeki – najszybciej rozwijały się miasta położone
nad Odrą35, znacznie wolniej rozwijały się natomiast miasta nad Wisłą, a najwolniej miasta położone nad Wartą.
Funkcje rzeki w mieście
Można stwierdzić, że znacząca liczba miast w Polsce powiązana jest historycznie
z położeniem nad rzeką36. Tereny rzeki i tereny nadrzeczne, które od wieków stawały
się częścią wielu miast, pełniły w nich różnorodne, ulegające zmianom w czasie funk-

32

M. Kosmala, Miasta wracają do rzeki, „Zeszyty Komunalne” 2(98), dodatek do „Przeglądu Komunalnego” 2011, nr 8, s. 52.
33
S. Liszewski 1995, Geografia miast nadrzecznych, s. 131.
34
Tamże, s. 131.
35
Tamże, s. 134.
36
M. Janiszewski, Geograficzne warunki powstania miast polskich, Lublin 1991.
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cje, co w istotny sposób rzutuje na współczesne relacje miasto – rzeka. Współczesne
funkcje rzeki obejmują37:
1. Funkcje gospodarcze: transportowa, komunikacyjna, energetyczna, użytkowa,
inżynieryjna i ekologiczna.
2. Funkcje krajobrazowo-przestrzenne: kulturotwórcza, reprezentacyjna, kompozycyjna, rekreacyjna (społeczna) oraz identyfikacyjna.
Funkcje rzeki w relacji do miasta, którego jest częścią, można rozpatrywać również w ujęciu historycznym, wyodrębniając specyficzne okresy rozwoju tych funkcji
i ich zmiany w czasie 38:
1. Okres pierwotnej równowagi funkcji rzek:
‒ rzeka z doliną jako rezerwuar żywności,
‒ rzeka jako szlak komunikacyjny,
‒ rzeka jako zasób wodny, dostarczający wodę mieszkańcom i umożliwiający nawadnianie terenów uprawowych.
2. Okres dominacji funkcji priorytetowych, którego konsekwencją było przekształcanie rzek w celu przystosowania do pełnienia głównie jednej dominującej funkcji, przekraczającej znaczeniem wymiar lokalny (miasta) – funkcje
transportowe, zaopatrzenia w wodę, energetyczne itp.
3. Okres wielofunkcyjnego gospodarczego wykorzystania rzek, wynikającego
z uwzględnienia w całościowym rachunku strat i zysków będących skutkiem
działalności człowieka w środowisku.
4. Okres zrównoważonego rozwoju (współcześnie). Uznano, że korzystanie z zasobów przyrody wymaga zachowania jej układów w stanie możliwie naturalnym. Konieczne jest zachowanie całego dorzecza jako układu zintegrowanego.
Projekty zagospodarowania zasobów naturalnych dorzecza powinny umożliwiać zachowanie funkcji rzeki i jej doliny jako korytarza ekologicznego.
Analiza funkcji charakterystycznych dla ostatniego z czterech wyżej wymienionych okresów pokazuje wyraźną przewagę funkcji ekologicznych nad funkcjami społeczno-gospodarczymi rzeki. Dominacja funkcji ekologicznych wynika z wcześniejszych,
długotrwałych i intensywnych przekształceń, typowych dla krajobrazu krajów Zachodniej Europy i jest próbą programowego przywracania naturalnych walorów środowiskowych systemu hydrograficznego. Tymczasem w Europie Środkowej i Wschodniej
ukształtowała się odmienna jakościowo sytuacja, związana z opóźnieniem cywilizacyjnym39: system hydrograficzny wykorzystuje ciągle w wysokim stopniu naturalne walory
użytkowe rzek, nie zaspokaja on jednak wszystkich rzeczywistych potrzeb transportowych, energetycznych i rekreacyjno-turystycznych40 – przeszkodą jest bowiem zanieczyszczona woda, niedorozwój urządzeń hydrotechnicznych i infrastruktury transportowej. Istnieją obawy, że przewaga funkcji ekologicznych może ograniczyć możliwości
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A. Pancewicz, Rzeka w krajobrazie, tabela 7, s. 18.
K.H. Wojciechowski, Człowiek i rzeka w układzie przyrodniczym i gospodarczym, w: Rzeka. Kultura, t. 9, s. 188-197.
39
J. Kołodziejski, Rzeki w perspektywie integracji przestrzeni europejskiej XXI wieku, w: Rzeki. Kultura, t. 8,
Katowice 1999, s. 31.
40
Tamże.
38
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nadrobienia zaległości w rozwoju infrastruktury wodnej. K. Woś41 postuluje pogodzenie funkcji gospodarczych i przyrodniczych rzeki przez dążenie do „równowagi dynamicznej” środowiska w sposób gwarantujący utrzymanie prawidłowej struktury układu
ekologicznego jako alternatywy zachowania „równowagi naturalnej”, rozumianej jako
pewien ustalony i niezmienny stan środowiska naturalnego, dla którego należałoby
zrezygnować z dalszego rozwoju demograficznego i gospodarczego42.
Rzeki a rynek terenów miejskich
Ze względu na specyfikę, ograniczenia prawno-administracyjne oraz charakter publiczny własności, rzeka jako teren miasta nie występuje na rynku nieruchomości. Wymienione własności sprawiają również, że w stosunku do terenów rzecznych bardzo ograniczone zastosowanie ma mechanizm renty miejskiej. Problemem jest również wycena tych
terenów i przypisanie im wartości pieniężnej. Trudności można ująć w trzy grupy43:
1) przestrzeń otwarta pełni zazwyczaj jednocześnie wiele różnych funkcji, 2) różne rodzaje
wartości szacowane są w odmienny sposób i wyrażane w różnych jednostkach, 3) różnych
wartości nie można często sumować. Pokonanie tych trudności jest jednak możliwe44.
Badania prowadzone w miastach wykazują jednak, że obecność rzeki w przestrzeni miasta wywiera istotny wpływ na kształtowanie się lokalnego rynku nieruchomości ze względu na elementy otoczenia45. Istotnymi z punktu widzenia atrakcyjności,
a zatem i wartości nieruchomości, są jej cechy wewnętrzne (elementy strukturalne)
i zewnętrzne (elementy otoczenia)46. Elementy otoczenia wynikają z sąsiedztwa (stanu
środowiska, zachowania podmiotów najbliższego otoczenia), położenia względem
innych obiektów (dostępności) oraz efektów polityk władz publicznych (zakres usług
publicznych zapewnienie bezpieczeństwa, zagospodarowanie terenów publicznych).
Można wyróżnić istotne problemy wyłaniające się z uwzględnienia relacji rzeki i miasta
traktowanego jako lokalny rynek terenów miejskich:
‒ wzrastające znaczenie elementów otoczenia w stosunku do funkcji mieszkaniowej oraz innych funkcji, zwłaszcza usługowej) – czynniki lokalizacji, czynniki
sąsiedztwa, polityka i gospodarka lokalna;
‒ bliskość rzeki jako czynnik podnoszący walory terenów pod inwestycje mieszkaniowe i usługowe (dostępność otwartych przestrzeni, atrakcyjne panoramy
widokowe, dostępność terenów publicznych, bulwary nadrzeczne);
‒ sąsiedztwo rzeki jako czynnik obniżający walory terenów pod inwestycje mieszkaniowe (warunki fizjograficzne, zagrożenie powodzią, warunki klimatyczne);
41

K. Woś, Kierunki rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce, Szczecin, październik 2009,
www.zegluga.wroclaw.pl, 20.04.2012.
42
Tamże.
43
Ch.J. Fausold, R.J. Lilieholm, Ekonomiczna wartość przestrzeni otwartej, „Świat Nieruchomości”
1996/97, nr 18, s. 39-40.
44
Tamże, s. 40.
45
S. Comertler, Rola terenów otwartych w podnoszeniu atrakcyjności i jakości życia miast, „Czasopismo
Techniczne”, z. 1-A/2007, Kraków 2007, s. 25-34.
46
A. Polko, Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa, Katowice 2005.
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‒

rewitalizacja terenów nadbrzeżnych, obejmująca historyczne dzielnice portowe, zaniedbane obszary mieszkaniowe, wspierana programowo, organizacyjnie i finansowo przez programy europejskie;
‒ możliwości przywrócenia i rozwoju funkcji komunikacyjnej dużych rzek należących do sieci głównych śródlądowych dróg wodnych Europy47.
Przestrzeń rzeki i jej nadbrzeża, jako przestrzenie otwarte, przynoszą korzyści
związane z kapitalizacją nieruchomości48. Lokalizacja nieruchomości w pobliżu tego
rodzaju przestrzeni dobrze zaprojektowanych i utrzymanych podnosi wartość nieruchomości, czyniąc ją bardziej atrakcyjną dla nabywców i najemców. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.
Wśród terenów nadbrzeżnych szczególną rolę zajmują tereny zalewowe, których
pozycja na rynku terenów miejskich jest mało znacząca, ponieważ ich zabudowa niesie
za sobą nieprzewidziane w czasie i skali skutki negatywne, związane z możliwością ich
zalania. Asymetria wiedzy na lokalnym ryku nieruchomości może przyczynić się do
błędnych, mających dalekosiężne, niekorzystne skutki decyzji lokalizacyjnych. Zwraca
się uwagę na słabą, niekorzystną z punktu widzenia nabywców nieruchomości ochronę
prawną terenów zalewowych przed zabudową49. Niespójne i liberalne uwarunkowania
prawne, niejednoznacznie sformułowane ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
zabagnionych, podmokłych oraz zalewowych umożliwiają bowiem dokonywanie inwestycji na tego typu obszarach miejskich, a odpowiedzialności prawnej za zgodę na takie
decyzje lub ich akceptację nie ponoszą planiści, urzędnicy nadzorujący oraz decydenci
miejscy (władze miasta)50. Ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia na tych terenach
powodzi, w długiej perspektywie czasowej, skutki decyzji lokalizacyjnych podejmowanych w takich uwarunkowaniach prawnych ponosić będą nie tylko właściciele i użytkownicy terenów, ale również władze miejskie, na których ciąży obowiązek zapewnienia pomocy mieszkańcom.
Rzeka jako dobro wspólne
Traktowanie rzeki jako przestrzeni o charakterze publicznym51 wynika z traktowania jej jako dobra o specyficznych cechach z punktu widzenia wyłączności i charakteru konsumpcji52. Wyłączność oznacza możliwość pozbawienia potencjalnego użytkownika możliwości korzystania z danego dobra. W przypadku rzeki istnieją możliwości
wyłączenia podmiotów z korzystania z pewnych funkcji (np. komunikacyjnej), ale są
one i tak ograniczone. Charakter konsumpcji oznacza, że dobro może być konsumowa47

Por. np. Zintegrowany Europejski Program Działań na rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej oraz Dróg
Wodnych „NAIDES” (Komunikat Komisji w sprawie Żeglugi Śródlądowej „NAIDES”, Bruksela 10.1.2006,
COM(2006) 6 końcowy – eur-lex.europa.eu) oraz wspierający przedsiębiorców program Marco Polo
(A. Stefańska, Tiry na barki, „Rzeczpospolita” 14.10.2009).
48
S. Comartler, Rola terenów, s.28.
49
D. Kloskowski, Inwestycyjne wykorzystanie terenów zalewowych, „ Świat Nieruchomości” 2012, nr 79, s. 27.
50
Tamże, s. 32.
51
Por. także znaczenie dobra wspólnego w kształtowaniu ładu przestrzennego: J.J. Parysek, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Poznań 2006, s. 66-75.
52
Por. E.S. Savas, Prywatyzacja, Warszawa 1992, s. 44-67.
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ne indywidualnie lub zbiorowo. Rzeka należy również do typowych dóbr, których użytkowanie zbiorowe nie powoduje zasadniczo obniżenia jakości konsumpcji oraz ilości
danego dobra, dlatego traktowana jest jako dobro wspólne lub jako dobro wolne. Mechanizm rynkowy nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej podaży tych dóbr, ponieważ nikt ich nie wytwarza. W odniesieniu do rzeki w mieście jako dobra wspólnego
można wyodrębnić następujące obszary problemowe:
1. Problem podaży (organizacja dystrybucji).
2. Nadmierna konsumpcja, a także marnotrawstwo zasobów.
3. Potrzeba zapewnienia działań zespołowych (publicznych) – odpowiedniej jakości woda, infrastruktura umożliwiająca pełnienie istotnych funkcji (np. komunikacyjnej), zabezpieczenie przed powodzią itp.53
4. Problem efektywności gospodarowania sektora publicznego – zarządzanie przez
sektor publiczny często mało efektywne, brakuje środków finansowych, na podejmowane decyzje wpływa również realizacja celów określonych opcji politycznych.
5. Możliwości współpracy z sektorem prywatnym w celu realizacji działań publicznych.
Charakter rzeki i towarzyszących jej terenów nabrzeżnych w mieście, ze względu
na specyficzne własności, sytuuje ją wyraźnie w grupie dóbr o znaczeniu publicznym.
W zarządzaniu przestrzenią miasta istotny wydaje się postulat zachowania publicznego
charakteru tych terenów w kształtowaniu ładu przestrzennego.
Ze względu na istotny z punktu widzenia celów opracowania, układ przestrzenny
publiczne tereny nadrzeczne można podzielić na54:
‒ liniowe – prowadzące, przyjmujące formy promenad, bulwarów, ścieżek nadwodnych itp., które cechują się ciągłością układów komunikacyjnych i korytarzy ekologicznych, bezpieczeństwem (np. komunikacyjnym) oraz atrakcyjnością
wrażeń obserwatorów,
‒ węzłowe – zatrzymujące, przyjmujące formy placów nadwodnych, przystani itp.,
mające powiązania z ważnymi punktami styku doliny rzeki ze strukturą funkcjonalną miasta, takie jak: obiekty i tereny o istotnych funkcjach publicznych (np.
kulturowe, edukacyjne), węzły komunikacji lądowej i wodnej, szczególne punkty
widokowe i reprezentacyjne oraz obiekty i tereny turystyczne i rekreacyjne.
Nadrzeczne obszary linearne uzupełnione prostopadłymi do nich powiązaniami,
umożliwiające dostępność do tych przestrzeni publicznych stanowią dla władz miasta
istotne wyzwanie jako przestrzeń zarządzania, wymagająca zastosowania określonej
kombinacji i ilości zasobów, zapewniających osiąganie zamierzonych skutków.
Miasto – rzeka a region nadrzeczny
W skali regionu najbardziej istotny staje się wymiar długości rzeki, nadającej jej
charakter tworu liniowego55 – jej szerokość, choć bardzo ważna, np. z punktu widzenia
budowy mostów, ma jednak mniejsze znaczenie.
53

Por. M. Wąsowicz, Podstawy ekonomiki gospodarki wodnej, PW, Warszawa 2000, s. 25.
A. Januchta-Szostak, Specyfika i typologia nadrzecznych przestrzeni publicznych, w: Społeczne i krajobrazowe walory wody w środowisku miejskim, red. A. Januchta-Szostak, PP, Poznań 2011, s. 146.
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T. Zipser, Rzeki a kształtowanie się regionów, w: Rzeki, red. J. Kułtuniak, t. 6, Katowice 1997, s. 113
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Miasta nad rzeką zwykle stanowią oś regionu, rzadziej zaś jego granicę56 . Rzeka
jako oś dzieli region na dwie części, tworząc istotną barierę w rozwoju przestrzennym
regionu. W takich warunkach miasta leżące nad rzeką (zwłaszcza te, które leżą po obu
jej stronach) stają się węzłami umożliwiającymi obustronne przepływy i integrację
regionalną. T. Zipser, określając rolę rzeki w tworzeniu regionu, stwierdza, że przyczynia się ona do jego uformowania jako bariera, ponieważ determinuje tym samym powstanie w miejscu dogodnym, a nie gdzie indziej centrum regionalnego57. Rzeka przepływająca przez region tworzy ponadto możliwości integracji społeczno-ekonomicznej
miast nad nią położonych (funkcje komunikacyjne), sprzyjające integracji regionalnej,
ale może być źródłem konfliktów (transportując produkowane przez miasta zanieczyszczenia oraz sytuacjach kryzysowych jako konsekwencja rozwiązywania problemów minimalizacji skutków powodzi58 – zalewanie terenów). Zarządzanie przestrzenią
wymaga wtedy podjęcia współdziałania różnych samorządów, a także współpracy
z innymi podmiotami władzy, ponieważ rozwiązanie problemów przez jednostkowe
podmioty staje się trudne lub niemożliwe.

Zakończenie
Zarządzanie przestrzenią terenów nadbrzeżnych w mieście związane jest z osiąganiem celów związanych z ładem przestrzennym, traktowanym nie tylko jako pewien
porządek urbanistyczny, ale uwzględniającym wielorakie aspekty życia społecznogospodarczego i ekologicznego oraz powiązane z szeroko rozumianą tradycją i systemem
wartości. Realizacja podstawowego postulatu polskich miast położonych nad rzeką, jakim jest „ponowny ich zwrot ku rzece”, wymaga kompleksowego podejścia, czego wyrazem może być zarządzanie przestrzenią. Przynależność rzeki i terenów nadbrzeżnych do
różnorodnych systemów, o różnej skali przestrzennej: lokalnego systemu miejskiego,
ogniskującego w sobie szeroki wachlarz problematyki od społecznej, przez ekonomiczną
i kulturową, aż po problematykę przestrzenną i ekologiczną, a także do systemów wodnych ponadlokalnych59, ogranicza możliwości kompleksowego zarządzania przestrzennego tymi obszarami, realizowanego wyłącznie przez władze miasta, i wymaga uwzględnienia w nim także określonych obszarów współzarządzania przez sprawną i efektywną
współpracę z innymi podmiotami zarządzającymi o charakterze ponadlokalnym.
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T. Zipser Rzeki a kształtowanie, s. 117.
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Por. A. Kostrzewski, Powodzie – transformacja i rozwój krajobrazu, w: Rzeki. Kultura, t. 11, 2002, s. 93.
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K. Kasprzak, Realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju w administrowaniu wodami, w: Gospodarowanie wodą w Wielkopolsce, red. K. Kasprzak, Poznań 2005, s. 23-33.
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Władza miejska jest jednym z wielu podmiotów publicznych gospodarujących
wodami znajdującymi się na jej terenie. Obok organów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarkę wodną odpowiadają60 minister właściwy, prezes Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz
wojewoda. Istnienie kilku ośrodków decyzyjnych w sprawach gospodarowania wodami
ogranicza możliwości miasta w zarządzaniu przestrzeniami rzek i terenów nadrzecznych w takich istotnych kwestiach, jak np. ustalenie linii brzegowej rzeki lub konieczność uzgodnień dotyczących dokumentów planowania przestrzennego 61 . Pomimo
ograniczeń formalnoprawnych rola władz miasta w zarządzaniu przestrzenią rzek jest
jednak decydująca, zwłaszcza w zakresie inspirowania działań, planowania i kontroli,
promocji i aktywizacji społeczności lokalnych oraz rozwiązywania konfliktów przestrzennych62. Podejmowane przez miejskich decydentów publicznych działania obejmujące współcześnie rozwój terenów rekreacyjnych oraz działania dotyczące rewitalizacji przyrodniczej przestrzeni rzek powodują pojawienie się konfliktów natury przestrzennej, ponieważ niektóre formy wypoczynku aktywnego wymagają specjalnego
przystosowania do tego celu terenów nadrzecznych, co może powodować ich degradację63. Dla władz miasta realizujących cele zrównoważonego rozwoju taka sytuacja
wymaga podejmowania trudnych wyborów, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów
o cennych czy unikatowych walorach przyrodniczych.
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Ustawa – Prawo wodne z 18 lipca 2002 r., art. 4.
Ze względu na zapewnienie prawidłowego gospodarowania wodami uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymagają studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz niektóre decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustawa – Prawo wodne z 18 lipca 2002 r., art. 4a.
62
Por. S. Wroński, Bydgoszcz – rewitalizacja miasta i Bydgoskiego Węzła Wodnego. Nasza dobra praktyka,
w: Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce, red. A. Noworól, „Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków 2010, s. 107-123.
63
Por. G. Maksymiuk, Rozwój terenów rekreacyjnych – wspomaganie czy ograniczanie w przyrodniczej
rewitalizacji miast, „Teka Komisji Architektury Urbanistycznej i Studiów Krajobrazowych”, t.1, Lublin 2005,
s. 149-156.
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SZANSE I ZAGROŻENIA GLOBALIZACJI
W SEKTORZE USŁUG
Marek Jagielski

Wstęp
Globalizacja to pojęcie używane dzisiaj nader często. Jednocześnie jest to termin, co do którego trudno o powszechną zgodę w kwestii jego treści, zakresu itp. Bez
przesady można powiedzieć, że globalizacja należy do najbardziej niejednoznacznych
kategorii i zjawisk ekonomicznych, występujących w rozmaitych znaczeniach, kontekstach, sytuacjach, wymiarach. Zwróćmy uwagę chociażby na to, że o globalizacji mówi
się zazwyczaj jako o zjawisku, które dotyczy procesu gospodarowania, bez wskazywania jego obszarów i dziedzin. Globalizacja jako teoria i praktyka odnosi się więc do
życia gospodarczego w ogóle albo również do innych obszarów życia człowieka (politycznego, społecznego kulturowego). Jest to więc dominujący punkt widzenia na globalizację. Jeżeli już, to rzadko mówi się o globalizacji w rolnictwie i przemyśle jako obszarach działalności gospodarczej. W tej sytuacji powstaje zasadne pytanie, czy działalność usługowa jest taką dziedziną aktywności ekonomicznej, która powinna być
traktowana inaczej z punktu widzenia globalizacji niż pozostałe jej obszary. Czy wobec
tego trzeba mówić o globalizacji w usługach – może należy traktować usługi po prostu
jako towar i mówić w tej sytuacji ogólnie o globalizacji procesu gospodarowania. Wątpliwości mogą wynikać z kilku przesłanek.
Po pierwsze, działalność usługowa charakteryzuje się wieloma właściwościami,
które różnicują je w stosunku do produktów rzeczowych. Czy jednak te różnice są na tyle
istotne, aby wpływały na możliwości globalizacji w usługach? Czy zwłaszcza z punktu
widzenia praktyki gospodarczej owe właściwości stanowią przesłanki do wprowadzania
globalizacji do usług w inny sposób, niż jest to w przypadku produkcji dóbr rzeczowych?
Tym bardziej że mówi się o charakterystycznych cechach produkcji dóbr rzeczowych.
Po drugie, działalność usługowa stanowi dzisiaj największy pod różnymi względami
sektor współczesnej gospodarki. Czy w związku z tym uzasadnione jest podkreślanie osobli-
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wości tego obszaru działalności gospodarczej? A może współcześnie to rolnictwo i przemysł
powinny być traktowane na tle usług jako specyficzne dziedziny gospodarowania?
Po trzecie, obserwuje się tendencję do wytwarzania relatywnie coraz większej liczby
towarów, które są kompozycją produktów i usług. W wyniku tego w strukturze rodzajowej
konsumowanych towarów zmniejsza się udział tzw. czystych usług. Na tym tle można mówić,
że z punktu widzenia konsumenta zaciera się podział na towary w postaci usług i w formie
produktów. Poza tym niektóre towary przechodzą z kategorii usług do kategorii produktów.
Powyższe uwagi nakazują z pewną rezerwą odnosić się do podejmowania problematyki globalizacji w usługach. Niemniej jednak nie podważają – jak się wydaje –
potrzeby dyskusji o tej kwestii1. Działalność usługowa i globalizacja to jednak dwa zjawiska, które łączą zarówno uniwersalne, ale też inne – niż w przypadku produkcji dóbr
rzeczowych – uwarunkowania.
W tej sytuacji celowa wydaje się refleksja nad kwestią globalizacji w usługach, rozumianych jako trzeci sektor gospodarowania według zapominanej nieco, choć nadal
aktualnej teorii trzech sektorów. Warto więc rozważyć związki, jakie zachodzą między
sektorem usług a współcześnie ekspansywnym terminem i zjawiskiem globalizacji.
W szczególności rysuje się problem, czy i na ile działalność usługowa jest szczególnym
obszarem, który w zderzeniu z globalizacją wykazuje pewne osobliwości w swoim funkcjonowaniu i jego skutkach. Na tym tle powstaje pytanie o szanse i zagrożenia zastosowania globalizacji w obszarze działalności usługowej.
Próba wskazania niektórych aspektów tego zagadnienia wymaga spojrzenia na
istotę działalności usługowej i globalizacji. Z powodu kontrowersji związanych z istotą
usług i sektora usług, jak również w świetle niejednoznaczności wokół teorii i praktyki
globalizacji, odwołajmy się więc do wybranych podstaw teoretycznych obydwu kwestii.

1. Usługi i sektor usług
Usługi obecne są w rozwoju ludzkiej cywilizacji prawie od jej początku, choć oczywiście ich znaczenie było pierwotnie marginalne, niemal niezauważalne. Dopiero w drugiej
połowie XX wieku nabrał tempa proces serwicyzacji gospodarki, w wyniku czego usługi
miały w gospodarce coraz ważniejsze znaczenie pod różnymi względami. Towarzyszyło
temu coraz większe zainteresowanie usługami ze strony teorii gospodarowania.
W związku z tym zidentyfikowano usługi jako formę i rezultat aktywności gospodarczej człowieka w przekonaniu, że wyodrębniają się one wśród innych rodzajów
i wytworów gospodarki. „Odkrywanie” odrębności działalności usługowej pomagało
podnosić efektywność gospodarowania w dziedzinie usług przez znajomość i wykorzystywanie w praktyce ich swoistych właściwości.
Będące rezultatem procesu gospodarowania dobra występują w postaci usług
oraz produktów rzeczowych, które różnią się między sobą jako wytwory pracy ludzkiej
namacalnością, fizycznością, materialnością. Stąd dyskusja nad istotą usług koncentro-

1

Dowodem na to jest chociażby praca: K. Kłosiński, A. Masłowski, Globalizacja sektora usług w Polsce,
Warszawa 2005.
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wała się na identyfikacji ich charakterystycznych cech (osobliwości, odrębności, swoistości, specyfiki). Takie podejście miało nie tylko walory naukowe, ale również praktyczne.
Rozwijając charakterystykę usług jako osobliwego wytworu pracy ludzkiej, można ją przeprowadzić na dwóch różnych płaszczyznach: ogólnej i szczegółowej.
Ogólna płaszczyzna uwidacznia cechy usług jako kategorii ekonomicznej w porównaniu z kategorią produktów (rzeczy). W szczególności identyfikuje się tu cechy
usług jako dobra ekonomicznego oraz właściwości działalności usługowej jako obszaru
czynności i efektów usługowych.
Usługa jako dobro ekonomiczne
Określanie cech usług jako dobra ekonomicznego następuje zazwyczaj przez
określenie ich odmienności względem dóbr ekonomicznych, mających postać produktów rzeczowych. Można tu wymienić wiele cech usług tego rodzaju, często różnie nazywanych. W tym miejscu przywołajmy następujące cechy usług, odróżniające je od
dóbr rzeczowych: niematerialność, nietrwałość, nierozdzielność, brak możliwości
przewłaszczenia, zmienność.
Niematerialność oznacza, że usługa nie ma wymiarów fizycznych. Usługi nie
można dotknąć, spróbować ani zobaczyć przed dokonaniem zakupu. Konsumentowi
trudno jest sobie wyobrazić usługę przed jej nabyciem. Klient, zamiast określonego
dobra, kupuje proces.
Nietrwałość wynika z tego, że nie ma możliwości przechowywania (transportowania itp.) usług. Nie ma możliwości fizycznego magazynowania, produkowania na
skład, brakuje zapasu usług.
Nierozdzielność przejawia się w jednoczesności wytwarzania i konsumpcji usługi
– występuje proces świadczenia usług w momencie ich konsumpcji. Występuje więc
zbieżność miejsca i czasu wykonywania usługi z miejscem i czasem jej konsumowania.
Brak możliwości przewłaszczenia polega na tym, że w akcie kupna – sprzedaży
usług nie dochodzi do zmiany własności przedmiotu tej transakcji. Nabyta usługa nie
może być odsprzedana przez usługobiorcę 2. Konsument ma jedynie dostęp do danej
czynności usługowej lub związanych z nią korzyści.
Zmienność usług interpretuje się jako wahania użyteczności usługi i brak możliwości (lub przynajmniej wielką trudność) standaryzacji jej jakości. Usługi są niejednolite, niestandardowe i bardzo urozmaicone. Różnią się w zależności od czasu wykonania,
umiejętności i predyspozycji usługodawców.
Wszystkie wymienione cechy usług sugerują zasadniczą ich odmienność od dóbr
rzeczowych. Występowanie tych cech w pełnym zakresie oznacza, że mamy do czynienia z „czystymi” usługami. Zauważając, że cechy te są stopniowalne, istnieje pewna
trudność teoretyczna i praktyczna określenia momentu, w którym oferowane dobro
jest jeszcze usługą lub przestaje nią być. Coraz częściej nabywane towary są swoistymi
„hybrydami”, w których w różnych proporcjach występują jednocześnie elementy
usługowe i rzeczowe.
2

Por. J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Warszawa 2001, s. 25.
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Działalność usługowa jako obszar czynności usługowych
Charakteryzując działalność usługową jako obszar czynności usługowych, należy
przede wszystkim przywołać wspomnianą już teorię trzech sektorów, z której można
skorzystać jako źródła inspiracji rozważań o osobliwościach działalności usługowej.
W szczególności te osobliwości wiążą się z kryteriami, które legły u podstaw wyodrębnienia działalności gospodarczej, zaliczanej do sektora trzeciego.
Wśród nich można więc wymienić popytowe uwarunkowania rozwoju działalności usługowej, takie jak określona wysokość dochodowej elastyczności popytu, zmienność i rozwojowość potrzeb usługowych, progi nasycenia w konsumpcji usług. Wspomnieć też należy o roli zasobów i czynników wzrostu w działalności usługowej, co powoduje wyższy poziom jej pracochłonności w porównaniu z produkcją, zasadniczą rolę
kapitału ludzkiego oraz ograniczoność zastosowania postępu technicznego w działalności usługowej, stosunkowo niski koszt powstania jednego stanowiska pracy.
Inną jeszcze właściwością usług, rozpatrywanych jako sektor usług, jest ich niebywałe zróżnicowanie pod względem wielości i różnorodności czynności usługowych
i ich efektów. Cechę tę nazywa się heterogenicznością lub różnorodnością 3. Na dowód
tego można przywołać klasyfikację usług w sektorze trzecim, wyróżniającą usługi dużej
skali, usługi finansowe, usługi dystrybuowane, usługi wysoce zestandaryzowane, usługi profesjonalne, usługi osobiste4.
Druga płaszczyzna charakterystyki usług – szczegółowa – jest podejściem wykorzystującym konkretne konteksty badawcze, co pozwala nie tyle odkryć nowe właściwości usług, ale przede wszystkim niektórym z nich nadać inne znaczenie.
Na początku należy uwypuklić właściwości usług jako uwarunkowania marketingu. Jest to obecnie bardzo powszechny punkt widzenia na usługi, zwracający uwagę na
ich marketingowe implikacje niektórych znamion usług.
Przykładowo wymienia się tu takie cechy, jak niematerialność usług, nierozerwalność procesu produkcji i konsumpcji, niestała jakość usług, nietrwałość usług5. Do tych
cech usług – w innym ujęciu – zalicza się ich ulotność i niewidzialność, unikatowość relacji zachodzących między usługodawcą a usługobiorcą, wysoką intensywność pracy6.
W kontekście marketingowym wymienia się również następujące właściwości usług:
niematerialność, symultaniczność, nietrwałość, heterogeniczność, brak przewłaszczenia7.
Jako kolejne można przedstawić ujęcie rynkowe usług, wskazujące na tak charakterystyczne cechy usług, jak bezpośredni kontakt wytwórcy i konsumenta, konsumpcja usług w momencie ich świadczenia, ograniczoność koncentracji usług, wysoka
elastyczność dochodowa popytu, trudność określenia kierunków ewolucji potrzeb
usługowych, relatywnie wysokie ceny usług8.

3

Por. np. K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Poznań 2000, s. 20.
K. Rogoziński, U-usługowienie logistyki, w: Logistyka w usługach, Poznań, 2007, s. 11.
5
A. Styś, Marketing usług, Warszawa 1996, s. 14-21.
6
M. Czuba, Marketing usług, Katowice 2001, s. 13-16.
7
K. Rogoziński, Nowy marketing usług, s. 19-22.
8
M. Daszkowska, Usługi: produkcja, rynek, marketing, Warszawa 1998, s. 82-93.
4
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Bardzo ciekawa płaszczyzna interpretacji powszechnie znanych cech usług, ale
też odkrywania nowych ich właściwości, jest związana z pozaekonomicznym spojrzeniem na działalność usługową, wyrastającym z filozoficznego punktu widzenia. Dzięki
takiemu podejściu badawczemu ujawniają się różne okoliczności, pozwalające jeszcze
wyraźniej widzieć osobliwości usług jako dóbr ekonomicznych9. Przejawiają się one
w fazie ich wytwarzania i nabywania, a wyrażają się przykładowo ukierunkowaniem
procesu usługowego na korzyść człowieka, istnieniu bliskich i silnych relacji międzyludzkich, intencjonalnością świadczenia usług. W związku z tym przytoczyć należy takie
rozumienie usługi, w którym ma miejsce odwołanie do istniejących w trakcie wytwarzania i sprzedaży usług związków między usługodawcą a usługobiorcą. Zakładają one
istnienie nieograniczonej liczby różnych relacji między uczestnikami procesu usługowego jako uwarunkowania jego przebiegu i użyteczności.
Można też identyfikować cechy usług z funkcjonalnego punktu widzenia. Przykładem takiego ujęcia jest – po uznaniu kapitału ludzkiego za najważniejszy czynnik
determinujący usługi – zarządzanie zasobami ludzkimi jako podstawą zarządzania firmą usługową w ogóle.
Oprócz powyżej wymienionych cech usług dostrzegalne są również inne, widoczne od strony popytu i podaży oraz rozwiązań systemowych.
Wśród cech popytu wyróżnić należy przede wszystkim lokalność popytu, opierającą się na gustach, preferencjach, oczekiwaniach i tradycji miejscowych konsumentów. Drugą cechą popytu jest – występujący w znacznej mierze – publiczny charakter
popytu na usługi. Niektóre usługi jako dobra publiczne muszą być produkowane nieustannie, niezależnie od popytu indywidualnego.
Analizując stronę podaży, usługi ujawniają swoje odmienności w zakresie jej
czynników i efektów.
Jedną z cech, przejawiającą się w zakresie czynników wzrostu usług, jest wysoki poziom umiejscowienia czynnika pracy. Świadczenie pracy musi na ogół zachodzić w miejscu
wystąpienia popytu. Od strony efektów podaży usług charakterystyczne są z kolei te cechy,
które mają wymiar jakościowy, gdyż są związane z kształtowaniem się stosunków międzyludzkich. Stąd swoistą cechą usług jest znacząca rozległość przedmiotowa i podmiotowa
jej efektów zewnętrznych. Korzystne rezultaty usług rozprzestrzeniają się daleko poza obszar, na którym są świadczone.
Ważne właściwości usług uwidaczniają się również na ich płaszczyźnie systemowej.
Rozwój usług jest bowiem silnie uzależniony od poziomu liberalizacji i mechanizmu regulacji gospodarczej. Stosowane w tym zakresie rozwiązania funkcjonalne nie są całkiem dowolne i muszą być dostosowane do lokalnych uwarunkowań, wynikających z istniejących
potrzeb i możliwości. Nie rozwijając tego wątku, zwróćmy uwagę jedynie na duży zakres
swobody w traktowaniu usług jako dobra rynkowego i(lub) nierynkowego.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, można stwierdzić, że świadczenie
usług, tworzące trzeci sektor gospodarki, jest rzeczywiście działalnością różniącą się
swoimi właściwościami od procesów gospodarczych o charakterze rolniczym i przemysłowym, występujących w sektorach pierwszym i drugim. Usługi mają zatem swoją
9

Taki nurt badawczy reprezentuje K. Rogoziński, Nowy marketing usług, s.22-25.
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specyfikę10. Z taką tezą trudno zapewne dyskutować. Z tego stwierdzenia nie wynika
jednak, czy te swoiste cechy działalności usługowej są istotne z punktu widzenia szans
i zagrożeń dla ich globalizacji.

2. Wybrane aspekty globalizacji
Termin globalizacja pojawił się w obiegu naukowym i w powszechnym użytku –
jak wiadomo – niedawno. Zaczęto to określenie stosować pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, jest zatem obecne w języku ekonomicznym i potocznym od 20-25
lat. Można jednak powiedzieć, że zjawiska stanowiące treść tego terminu, jakkolwiek
dziś rozumianego, występowały w życiu gospodarczym o wiele wcześniej. Mówi się na
przykład o kilku (trzech) falach globalizacji11. Pierwsza miała miejsce w dobie odkryć
geograficznych, więc w XV-XVI w. Druga została zapoczątkowana w połowie XIX w. przez
rewolucję przemysłową i będącą jej skutkiem przyspieszoną industrializację. Trzecia fala
globalizacji pojawiła się po II wojnie światowej, a jej nasilenie nastąpiło po upadku systemu gospodarki centralnie zarządzanej i systemu komunistycznego na świecie. Można
też zaryzykować stwierdzenie, że pierwsze przejawy globalizacji pojawiły się na świecie
bardzo dawno, a związane były z prowadzeniem międzynarodowej wymiany handlowej,
co miało miejsce już w starożytności w Fenicji, w której podstawowym źródłem bogactwa był prężnie rozwijający się handel o wielkim zasięgu (lądowy i morski). Tak więc
globalizacja zaczęła się poniekąd w handlu, czyli w działalności usługowej.
Globalizacja jest określeniem, które rozumie się na dziesiątki sposobów. Jest to
więc termin bardzo wieloznaczny, używany przez różne dyscypliny naukowe, gdyż jest
odnoszony do wielu płaszczyzn życia ludzkiego: społecznej, politycznej, kulturowej,
technicznej, no i oczywiście gospodarczej. Globalizacja jest zatem pojęciem interdyscyplinarnym. Ponadto pojęcie globalizacji w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i języków „branżowych” jest przedstawiane w bardzo zróżnicowany sposób –
brakuje jednoznacznej i powszechnie uznawanej definicji globalizacji.
Takie stwierdzenie dotyczy jak najbardziej również globalizacji życia gospodarczego.
Definiują globalizację różne instytucje, np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Komisja Europejska. W sprawie definicji globalizacji zabierają również głos naukowcy o bardzo zróżnicowanych poglądach w tej kwestii.
Prezentując autorskie definicje globalizacji, odwołajmy się do kilku nazwisk.
Laureat nagrody Nobla z 2001 roku, J.E. Stiglitz, uważa, że globalizacja to ściślejsza integracja państw oraz ludzi na świecie, spowodowana ogromną redukcją kosztów transportu
i telekomunikacji oraz zniesieniem sztucznych barier w przepływach dóbr, usług, kapitału,
wiedzy i (w mniejszym stopniu) ludzi z kraju do kraju12. Istota globalizacji polega więc na
powstawaniu więzi między państwami i ludźmi za pomocą różnych sposobów i metod.
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Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, Warszawa 2008. s. 20-24.
Zob. E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2004, rozdz. 1.
12
J.E. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2004, s. 26.
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Inna definicja globalizacji podaje, że jest to proces scalania gospodarek narodowych, wyrażający się dynamicznym wzrostem międzynarodowych obrotów handlowych i kapitałowych, który wynika z traktowania całego świata jako rynku zbytu przez
coraz większą liczbę przedsiębiorstw13.
Kolejna definicja, tak jak dwie wcześniejsze, również zawiera element integracji
(scalania) życia gospodarczego, inaczej jednak rozkładając akcenty. Mówi ona, że globalizacja polega na długofalowym integrowaniu działalności na poziomie gospodarek,
przemysłów/sektorów oraz przedsiębiorstw ponad granicami państw, dzięki rozszerzaniu, pogłębianiu oraz intensyfikowaniu różnego rodzaju powiązań (handlowych, inwestycyjnych, kooperacyjnych, informacyjnych), co prowadzi do tworzenia się współzależnego systemu ekonomicznego w skali światowej14.
Można też zdefiniować globalizację jako proces tworzenia się jednolitego rynku
towarów, usług i czynników produkcji, obejmującego wszystkie kraje świata, a zatem
także wszystkie jego regiony i kontynenty15. Takie rozumienie reprezentuje inny punkt
widzenia w porównaniu z poprzednio przywołanymi definicjami.
W kolejnym ujęciu globalizacja jest przedstawiana jako proces budowy zliberalizowanego i zintegrowanego rynku towarów i kapitału, jak również proces tworzenia
nowego międzynarodowego ładu instytucjonalnego służącego rozwojowi produkcji,
handlu i przepływów finansowych, na skalę całego świata16.
W podsumowaniu przeglądu definicji globalizacji warto podkreślić zachodzącą
ewolucję znaczenia terminu globalizacja. Początkowo to pojęcie odnoszono do przede
wszystkim przepływów handlowych i kapitałowych, co prowadziło do powstania globalnego rynku produktów i globalnego rynku finansowego. W miarę upływu czasu
pojemność omawianego terminu ulega zwiększeniu, obejmując teraz również tworzenie się globalnego rynku pracy i globalnego rynku wiedzy17.
Choć w zapatrywaniach na pojęcie globalizacji występują pewne różnice i brakuje powszechnie akceptowanej jednoznacznej jej definicji, to jednak można odnieść
wrażenie, że nie przeszkadza to wcale w dość zgodnej identyfikacji przejawów globalizacji. Dokonując identyfikacji przejawów globalizacji, chociażby na podstawie obserwacji życia gospodarczego, można je przedstawić w następującym układzie:







13

wzrost skali i zasięgu obrotów handlowych,
wzrost międzynarodowych przepływów kapitałowych,
ekspansja przedsiębiorstw ponadnarodowych,
intensyfikacja procesu fuzji i przejęć,
rozprzestrzenianie się aktywności gospodarczej na różne kraje i regiony świata,
wzrost konkurencji,

A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006, s. 434.
A. Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Warszawa 2007, s. 17.
15
J. Misala, Lokalizacja działalności gospodarczej w warunkach globalizacji (ujęcie teoretyczne), w: Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, Warszawa 2004, s. 260.
16
G. Kołodko, Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów postsocjalistycznych, Toruń 2001, s. 26.
17
K. Rybiński, Globalizacja w trzech odsłonach, Warszawa 2007, s. 9-10.
14
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szybki przepływ innowacji,
obniżanie się kosztów transakcyjnych współpracy gospodarczej z zagranicą,
zwiększenie roli informacji,
postęp w narzędziach komunikacji,
zwiększanie się migracji ludności,
zwiększenie mobilności pracowników (przestrzennej, zawodowej itd.),
standaryzacja produktów i usług,
dostępność towarów określonego rodzaju na całym świecie,

ujednolicanie różnych struktur ekonomicznych.
Na tle wymienionych przejawów globalizacji, które zresztą nie są ich pełną listą,
warto zauważyć, że są one jednocześnie w niektórych przypadkach korzyściami, wynikającymi z omawianego zjawiska. Jeżeli bowiem mówi się o zwiększeniu, wzroście,
postępie, to na ogół są to zmiany pozytywne. Dotyczy to na przykład zwiększenia konkurencji, szybkiego rozprzestrzeniania się innowacji, zwiększenia obrotów gospodarczych. Ponadto przejawy globalizacji stanowią przesłanki do wystąpienia szeregu innych pozytywnych skutków. Zaliczyć do nich można chociażby:
 pogłębienie międzynarodowego podziału pracy,
 zwiększenie swobodnego przepływu idei, produktów i usług oraz kapitału,
 poprawę efektywności gospodarowania zasobami rzeczowymi i ludzkimi,
 poprawę niektórych struktur gospodarczych,
 rozwój kapitału ludzkiego,
 obniżenie cen towarów konsumpcyjnych.
Globalizacja jako zjawisko wielowymiarowe i wielopłaszczyznowe wywołuje także silną krytykę, która wynika z oceny jego istoty, czynników, form i zakresu. Przede
wszystkim jednak formułuje się zarzuty pod adresem globalizacji w związku z jej negatywnymi konsekwencjami, występującymi w społecznym procesie gospodarowania
oraz w innych dziedzinach życia. Warto zauważyć, że liczba i siła argumentów przeciwko globalizacji ostatnio znacznie wzrosła, a to za sprawą recesji, która dotknęła w latach 2008-2009 gospodarkę światową, a w szczególności znaczną większość krajów
rozwiniętych, także kryzysu gospodarczego w następnych latach. Nie rozwijając tej
kwestii, można przywołać kilka zjawisk, stanowiących niekorzystne następstwa globalizacji. Zalicza się do nich:
 zbytni wzrost więzi ekonomicznych pomiędzy różnymi strukturami instytucjonalnymi i funkcjonalnymi w gospodarowaniu, powodujący wzrost uzależnienia
się niektórych krajów od innych oraz łatwe przenoszenie się kryzysów gospodarczych wśród uczestników życia gospodarczego,
 osłabianie miejsca i roli gospodarek narodowych na rzecz ponad- i transnarodowych organizmów gospodarczych,
 nieracjonalność funkcjonowania światowych i międzynarodowych podmiotów
gospodarczych, zwłaszcza na rynku finansowym,
 asymetria w rozwoju gospodarczym,
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powstawanie i pogłębianie się dysproporcji ekonomicznych i społecznych w skali
międzynarodowej,
 ograniczenie szans rozwoju dla gospodarek – rynków walczących o przetrwanie,
 zagrożenie dla rozwoju gospodarki lokalnej,
 duża standaryzacja konsumpcji,
 niejednoznaczny wpływ na środowisko naturalne,
 zacieranie się różnic między otoczeniem bliższym a dalszym oraz wewnętrznym (krajowym) i zewnętrznym (międzynarodowym) w społecznym procesie
gospodarowania,
 utrata autonomii narodów i państw w różnych wymiarach,
 nasilenie się patologii w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym (fundamentalizm religijny, fanatyzm ideologiczny, terroryzm, tendencje nacjonalistyczne, separatyzmy lokalne),
 dehumanizacja postaw ludzi jako jednostek i zachowań tworzonych przez nich
organizacji.
Biorąc pod uwagę przedstawione plusy i minusy globalizacji, można powiedzieć,
że jest to proces pełen sprzeczności z racji swoich konsekwencji, które przynoszą zarówno korzyści, jak i niekorzyści. W związku z tym są podmioty, obszary, dziedziny,
zyskujące na globalizacji, ale są również takie, które na niej tracą.

3. Determinanty globalizacji w sektorze usług
W rozwoju cywilizacji ludzkiej początki globalizacji – jak już wspomniano – można
wiązać z czasami starożytnymi, kiedy to Fenicjanie prowadzili międzynarodową wymianę
handlową. Tak więc globalizacja zaczęła się poniekąd w handlu, czyli w działalności usługowej. Jest to oczywistym dowodem, że usługi poddają się procesowi globalizacji. Wobec tego bezzasadne jest pytanie, czy usługi w ogóle poddają się procesowi globalizacji.
Otwarte natomiast pozostają inne pytania, na przykład, czy cały sektor usług w równym
stopniu jest podatny na globalizację, jakie kierunki globalizacji są najbardziej odpowiednie w usługach, jakie są korzyści i niekorzyści globalizacji w sektorze usług. Na tle tych
pytań rysuje się więc kwestia szans i zagrożeń globalizacji w usługach.
Biorąc pod uwagę właściwości usług, można wymienić wśród nich kilka, które
predestynują usługi do objęcia ich procesem globalizacji.
Po pierwsze, usługi jako dobra niematerialne nie mają wagi w sensie dosłownym,
opierając się na wiedzy i umiejętnościach, a nie na surowcach i materiałach. Stanowi to
ogromny atut z punktu widzenia globalizacji, ponieważ nie tylko ją ułatwia w sensie logistycznym, ale przede wszystkim podnosi wartość usługi, ułatwiając tym samym funkcjonowanie w warunkach globalizacji.
Po drugie, działalność usługowa w niektórych przypadkach nadaje się do szybkich zmian strukturalnych. Usługi dają się szybko zaprojektować, niedługi jest czas
uruchomienia procesu ich wytwarzania, możliwa jest łatwa adaptacja działalności do
zmieniających się warunków rynkowych, duży i bliski kontakt z konsumentami ułatwia
zgromadzenie informacji oraz jej skuteczne i efektywne wykorzystanie, wymagają nie-
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wiele czasu na wprowadzenie różnych zmian. W związku z tym usługi mają spore możliwości poddania się procesowi globalizacji.
Po trzecie, usługi ze swojej istoty są oparte na funkcjonowaniu kapitału intelektualnego, który jest podstawowa przesłanką, ułatwiającą „odnalezienie się” ich w procesie globalizacji. To ludzie bowiem gromadzą i wykorzystują wiedzę, jak też zdobywają, przetwarzają
i upowszechniają informacje, co jest kluczem efektywnego działania w dobie globalizacji.
Po czwarte, szanse na upowszechnienie globalizacji w usługach daje podatność
niektórych usług na postęp techniczny i technologiczny. Te procesy umożliwiają bowiem wykonywanie pewnych usług na odległość, a jeszcze niedawno wymagały one
zbieżności miejsca i czasu ich świadczenia.
Po piąte, brak przewłaszczenia usług powoduje, że w trakcie procesu świadczenia usług nie następuje zmiana właściciela, co niewątpliwie ułatwia różne działania,
składające się na proces globalizacji.
Tak więc usługi, będąc sektorem nowoczesnym, opierającym swój rozwój na wiedzy
i postępie naukowym, zatrudniającym osoby dobrze wykształcone, współdziałającym blisko
z ze sferą konsumpcji, dysponuje wieloma przesłankami orientującymi go na globalizację.
Jednocześnie występują jednak różne okoliczności, które w niejednoznaczny
sposób wpływają na możliwość i celowość udziału sektora usług w procesie globalizacji. Jeżeli bowiem przyjmiemy, że dobra usługowe różnią się od dóbr rzeczowych, to
również potrzeby i możliwości włączenia się tych dwóch dziedzin wytwórczości w proces globalizacji są odmienne.
Istota usług jest określona przede wszystkim przez treść i formę stosunków międzyludzkich, powstających w trakcie ich świadczenia. Relacje te mają oparcie najogólniej mówiąc w poziomie cywilizacji, istniejącej tu i teraz. Stąd usługi są także zdeterminowane (w różnych ich aspektach) najróżniejszymi okolicznościami o charakterze
pozaekonomicznym, umiejscowionymi na polu kultury, tradycji, obyczajów, religii.
Globalizacja w odniesieniu do sektora usług uwzględniać musi te miejscowe (w sensie
danego kraju czy nawet pewnej jego części) uwarunkowania.
Można też mówić o ekonomicznym aspekcie tego cywilizacyjnego wyznacznika
globalizacji w usługach, który występuje w gospodarkach wschodzących. Otóż istnieje
w nich luka cywilizacyjna w usługach, rozumiana jako stan niedorozwoju usług w porównaniu z krajami o ustabilizowanej gospodarce rynkowej. Przejawia się skutkami nie tylko
ekonomicznymi (np. niski poziom spożycia wielu usług), ale także w sferze społecznej
świadomości usługodawców i usługobiorców (w zakresie np. oczekiwań i nawyków, wyniesionych z okresu funkcjonowania poprzedniego systemu gospodarczego).
Z powyższych konstatacji może wynikać wniosek, że globalizację w odniesieniu do
działalności usługowej nie należy traktować jako procesu o charakterze wyłącznie ekonomicznym. Sektor usług nie powinien być bowiem traktowany tylko jako sfera aktywności gospodarczej, ale również jako obszar szeroko rozumianej aktywności ludzkiej.
Należy więc podchodzić do globalizacji w odniesieniu do usług jako procesu, w którym
wszystkie trzy jego wymiary (gospodarczy, społeczno-kulturowy i polityczny) mają równorzędne znaczenie. Stąd nie można patrzeć na globalizację jednostronnie, na przykład
tylko z punktu widzenia kryteriów ekonomicznych, gubiąc przy tym jej społeczne cele.
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Przekształcenia w sektorze usług, oznaczające jego globalizację, są zdeterminowane również innymi cechami działalności usługowej. Jak już wspomniano, szanse globalizacji w usługach wynikają z dużej roli kapitału ludzkiego. Ten czynnik może jednak
hamować globalizację, chociażby ze względu na konieczność jego alokacji w miejscu
występowania, co może być pewną trudnością. Są jednak usługi, realizowane przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej, które znacznie zwiększyły możliwości ich świadczenia
na rzecz konsumentów, znajdujących się poza siedzibą usługodawcy.
Ważne uwarunkowania globalizacji tkwią także we właściwościach popytu na
usługi. Jego źródła są bowiem bardzo mocno osadzone w realiach nie tylko ekonomicznych, ale również miejscowych uwarunkowaniach społecznych, kulturowych, obyczajowych. Powodują one, że popyt na usługi jest zjawiskiem lokalnym, niepowtarzalnym, oryginalnym, mało podobnym do popytu w innych krajach.
Mając na uwadze ogromne zróżnicowanie rodzajowe efektów działalności usługowej, należy zauważyć, że niektóre z nich mogą ulegać globalizacji bez większych
przeszkód. Dotyczy to na przykład większości usług infrastrukturalnych (finansowych,
transportowych, handlowych, ubezpieczeniowych, łączności). Są jednak i takie usługi,
które są w znacznie mniejszym stopniu podatne na globalizację. W niewielkim zakresie
procesy globalizacyjne możliwe są w takich usługach, jak komunalne, fryzjerskokosmetyczne oraz świadczonych przez szkolnictwo, bezpieczeństwo, ochronę mienia,
sądownictwo, administrację państwową i samorządową.
Można też zauważyć mniejsze możliwości globalizacji usług publicznych w porównaniu z usługami rynkowymi. Jest to związane z istniejącymi w danym kraju rozwiązaniami systemowymi, które muszą uwzględniać istniejące potrzeby i możliwości
w zakresie podaży usług publicznych jako dobra rynkowego i(lub) nierynkowego (publicznego, nieodpłatnego). Jednocześnie jednak trzeba dostrzegać wpływ technologii
informacyjnych, które umożliwiają zmianę sposobu świadczenia niektórych usług publicznych, w szczególności o charakterze administracyjnym. Usługi te podlegają więc
procesowi globalizacji, rozumianej choćby jako przełamywanie dotychczasowych barier i nawyków, ujednolicanie standardów obsługi, podnoszenie jakości usług.

Zakończenie
W sektorze usług jako dominującym obecnie obszarze działalności gospodarczej
odbywa się już proces globalizacji. Rozpoczął się on co najmniej kilkanaście lat temu,
a jego kontynuacja jest nieunikniona. Warto podkreślić, że wykorzystanie globalizacji
w usługach musi podlegać głębokiej refleksji zarówno ze strony teorii, jak i praktyki
gospodarowania. Jest to szczególnie konieczne, ponieważ ta dziedzina gospodarowania jest w znacznym stopniu narażona na powstanie – zamiast oczekiwanych korzyści –
nieoczekiwanych niekorzyści. Globalizacja stwarza wielkie szanse, ale nie daje gwarancji na rozwój działalności usługowej, Co więcej, globalizacji w usługach towarzyszą
istotne zagrożenia, wynikające najogólniej z tego, że stanowią one bardzo delikatną
i wrażliwą strukturę gospodarczą. Globalizacja więc może, ale nie musi przynosić wiele
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korzyści podmiotom gospodarczym. Jednocześnie występuje groźba, że wielu producentów i konsumentów poniesie straty w jej wyniku.
Konieczne zmiany w działalności usługowej, zachodzące w ramach jej globalizacji, nie powinny być traktowane jako cel sam w sobie. Globalizacja usług nie może
być fetyszem, lecz instrumentem realizacji oczekiwań, stawianych przed funkcjonowaniem i rozwojem usług. Sektorowi usług jako dziedzinie o szerokim marginesie na zachowanie indywidualnej, oryginalnej drogi do osiągnięcia różnych celów, nie służy
ślepo stosowana globalizacja. W tym procesie potrzebna jest – co zabrzmi paradoksalnie – indywidualizacja działań globalizacyjnych w sektorze usług. Włączając usługi
w proces globalizacji, nie można jednocześnie zatracać ich istoty jako świadczenia na
rzecz określonej osoby lub pewnych grup społecznych. Warto więc pamiętać o dialektycznym charakterze globalizacji jako o zjawisku, któremu można i należy przeciwstawiać takie procesy, jak fragmentaryzacja, dezintegracja, regionalizacja, lokalność.
Istotnym zagrożeniem ze strony globalizacji dla sektora usług jest bowiem ujednolicanie działalności usługowej, szkodliwe dla tożsamości danego społeczeństwa, odrębności kulturowej poszczególnych społeczeństw, narodowej tradycji itd.
Od globalizacji w sektorze usług nie ma odwrotu. Jest to jednak zjawisko, które
w tej dziedzinie gospodarowania wiąże się z wieloma wątpliwościami co do jego celowości, kierunków i mechanizmów. Wobec tego globalizację w sektorze usług trzeba
postrzegać nie tylko z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, korporacji międzynarodowych, skuteczności działania. Szczególnie ważne jest spojrzenie na tę kwestię
przez pryzmat rozwoju społeczno-gospodarczego, lokalnej przedsiębiorczości, efektywności gospodarowania, uwzględniającej również efekty i koszty społeczne.
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KREOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA
Henryk Januszek

Wstęp
Złożoności i zmienności realiów rynkowych oraz ograniczone możliwości odróżniania produktów dobrych od złych powodują, że źródłem przewagi konkurencyjnej
każdego współczesnego przedsiębiorstwa jest już nie tylko wysoka jakość, innowacyjność czy bezpieczeństwo produktów, ale także właściwa percepcja wizerunku firmy
przez otoczenie. Potrzeba kompleksowych działań na rzecz kształtowania pozytywnego
wizerunku firmy jest współcześnie czymś bezspornym.
O ile jednak reklama, public relations i różne formy promocji są dobrze znane i szeroko stosowane, o tyle świadome kreowanie i zarządzanie wizerunkiem firmy nie jest jeszcze rozwinięte. Przejawy takich działań obserwuje się zaś w postępowaniu na rynku firm
ponadnarodowych i dużych organizacji krajowych. W większości organizacji „budując własną tożsamość” nie wychodzi się jednak poza reklamę oraz mniej lub bardziej rozbudowaną wizualizację (logo, firmowe kolory i liternictwo, służbowe stroje i itp.). Wymienione
środki oddziaływania stosuje się jednak nie ze względu na strategiczną wizję rozwoju firmy,
lecz ze względu na bieżącą potrzebę pobudzania sprzedaży, zapominając, że osiągnięcie
trwałego sukcesu rynkowego w warunkach zaostrzonej konkurencji powoduje konieczność
posiadania odpowiedniego „image” wyróżniającego firmę na rynku1.

1. Pojęcie i rodzaje wizerunku
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji pojęcia „wizerunek” (ang. image
od łac. imago – obraz, wzór, pierwowzór, odbicie lub imaginatio – wyobrażenie, marzenie, urojenie). Najczęściej wizerunek definiuje się jako obraz, wyobrażenie o instytucji,
organizacji w otoczeniu, w którym działa i reakcję tego otoczenia na przekazywane
bodźce. Wizerunek jest odzwierciedleniem w świadomości odbiorców (klientów) tego,

1

Zob. J. Altkorn, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Kraków 2002, s. 5.
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co określa się tożsamością firmy – jej cele, treści i formy działania, które firma przekazuje
i utrwala w otoczeniu2.
Wizerunek to pojęcie szerokie, odnoszące się do różnych podmiotów – osoby, firmy,
instytucji – podlegające pozytywnemu lub negatywnemu wartościowaniu. Wizerunek jest
to zespół informacji na temat osoby, instytucji, firmy lub innego podmiotu, które podmiot
ten dostarcza na swój temat w sposób bardziej lub mniej świadomy. Inaczej mówiąc, wizerunek to jest to, co inni o nas myślą, sądzą i wiedzą. Wizerunek to zbiór przekonań myśli
i wrażeń osoby lub grupy o jakimś obiekcie: firmie, produkcie, marce, miejscu lub osobie3.
Zdaniem K. Wójcik, wizerunek jest to wyobrażenie, jakie jedna osoba lub większa publiczność ma o osobie, przedsiębiorstwie lub instytucji, przy czym nie jest to obraz rzeczywisty,
dokładnie i szczegółowo nakreślony, ale raczej mozaika wielu szczegółów, podchwyconych
przypadkowo, fragmentarycznie, o nieostrych różnicach4.
Wizerunek jest kategorią wielowymiarową, na którą składają się:
 wierzenia, związane z postrzeganiem organizacji, np. jako dobrego pracodawcy, lub z przekonaniem o wysokim poziomie jakościowym jego oferty; wierzenia takie powstają i są przejmowane niezależnie od własnych doświadczeń;
 odczucia, wyrażające emocje i postawy otoczenia (niechętne, wrogie) wobec
organizacji w kontekście jej zaangażowania politycznego, nieodpowiedniego
postępowania np. w sytuacji kryzysowej itp.;
 wiedza, będąca rezultatem osobistych doświadczeń odbiorcy5.
Opis wizerunku dokonywany jest zwykle w kategoriach występującego w otoczeniu zabarwienia emocjonalnego i siły jego oddziaływania. Wizerunek organizacji
może być:
• silny, jeżeli na skutek podejmowanych przez organizację działań jest spójny
i wyrazisty, zajmuje określone miejsce w umysłach otoczenia. Wizerunek taki
jest ugruntowany, stabilny w czasie, zachowuje ciągłość i wysoką efektywność
działań komunikacyjnych, a brak negatywnych czynników, niezależnych od firmy, kreuje pozytywną reputację organizacji. Silny wizerunek nie jest równocześnie tożsamy z wizerunkiem pożądanym;
• słaby, amorficzny wizerunek jest wtedy, gdy organizacji nie udało się zająć
konkretnej pozycji w umysłach odbiorców. Może to być konsekwencją niskiej
skuteczności komunikacyjnej lub błędów popełnionych w budowaniu strategii;
• pozytywny, ze względu na odczucia i wrażenia, jakie budzi w otoczeniu;
• negatywny, ze względu na negatywne odczucia i wrażenia, jakie dany obiekt
budzi w otoczeniu6.
W organizacjach ze względu na podmiot wizerunku można wyróżnić:
• wizerunek własny, tj. sposób postrzegania organizacji przez jej członkówpracowników różnych szczebli. Wizerunek własny obejmuje również wyobra-
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J. Altkorn, Wizerunek firmy jako marka, ”Marketing w Praktyce” 1996, nr 4, s. 13.
P. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, s. 549.
4
K. Wójcik, Public relations od A do Z, Warszawa 1997, s. 443.
5
K. Huber, Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Kraków 1994, s. 260-274.
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żenie, jakie pracownicy firmy mają o sposobie postrzegania ich organizacji
przez podmioty wobec niej zewnętrzne;
• wizerunek obcy, odzwierciedlają wyobrażenia otoczenia o organizacji.
Kryterium podziału wizerunku jest też stopień zgodności założeń strategicznych
z stopniem ich realizacji. Zgodnie z tym kryterium wyróżnia się:
• wizerunek aktualny, przedstawiający obraz firmy w danej chwili;
• wizerunek pożądany, to znaczy obraz, jaki firma planuje ukształtować.
Planując obraz firmy, należy mieć na uwadze, że cechą dobrego wizerunku jest
jego indywidualność, spójność i czytelność. Kształtowanie wizerunku to nie tylko działania kreujące, ale też ciągłe monitorowanie i aktywne wspomaganie. Dlatego niezbędna jest regularna kontrola efektywności prowadzonych działań. Dokonywanie co
pewien czas bezstronnych badań wizerunku pozwala ocenić, czy nie wymaga on korekty. Zwykle bowiem wizerunek kreowany jest na potrzeby określonego środowiska
i należy go modyfikować w miarę, jak to środowisko się zmienia. Wskazane są modyfikacje metodą kolejnych, niewielkich kroków7.

2. Wizerunek a tożsamość i reputacja firmy
Wizerunek, tożsamość i reputacja to pojęcia, które często traktowane są jako synonimy.
Jednak mimo istniejących współzależności pomiędzy nimi, podstawowa różnica polega
na tym, że wizerunek jest czymś zewnętrznym wobec firmy, co organizacja może tylko
starać się kształtować według własnych potrzeb. Tożsamość natomiast to ten element
firmy, o którym ona sama w pełni decyduje. Tożsamość przedsiębiorstwa to suma elementów, które pozwalają zidentyfikować przedsiębiorstwo, wyróżnić pośród innych firm
konkurencyjnych. Wizerunek przedsiębiorstwa jest swego rodzaju obrazem firmy
w świadomości innych osób, które z nią się stykają w sposób bezpośredni (np. jako klienci) lub pośredni, jako uczestnicy rynku8. Istotę tożsamości firmy stanowią jej ujednolicone
zasady postępowania, wyrażające przyjęty przez nią system wartości. Reputacja firmy to
jej indywidualna pozycja, inicjatywa i komunikacja, która wraz z upływem czasu staje się
coraz lepiej widoczna zarówno wśród pracowników, jak i w otoczeniu. Czasami określa
się ją mianem „kultury organizacyjnej” lub duszą firmy.
Pierwotnie uważano, że „tożsamość” firmy określała cała używana przez nią
symbolika. Z czasem tożsamość zaczęto wiązać przede wszystkim z reputacją i kulturą
organizacyjną. Tożsamość wypływa z specyfiki wnętrza firmy i jest sposobem, w jaki
firma przez komunikację i zachowanie manifestuje otoczeniu swoją filozofię.
Tożsamość firmy obejmuje jej cele, treść i formy działania, które firma przekazuje oraz utrwala w otoczeniu, dzięki którym publiczności identyfikuje ją. Tożsamość
tworzą informację o produkcie lub firmie, jej miejscu na rynku, zmiany i nowe inicjatywy, wyróżniające od innych, budujące wizerunek, kształtujące markę. Powodem
ingerencji w tożsamość mogą być: zmiany prawne, nowe obszary działalności, zmiana
tendencji rynkowych, nowe inicjatywy firmy lub działania konkurencji. Budowanie
7
8

J. Altkorn, Strategia marki, Warszawa 2004, s. 101.
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tożsamości organizacji to ciągłe poszukiwanie równowagi między komunikowaniem jej
rozwoju i aspiracji firmy oraz dokonaniami a tradycją wzbudzającą zaufanie klientów
i poczucie zachowania ciągłości przy jednoczesnym nadążaniu za nowoczesnościami 9.
Elementami tożsamości organizacji są:
• filozofia zarządzania (corporate behaviour),
• kultura organizacyjna (corporate design),
• komunikacja firmy (corporate communications),
• potencjał inteligencji (corporate intelligence).
Tożsamość organizacji wyraża się w indywidualnym charakterze – w formie wizualnej (działania wizualne stanowią ważny element wewnętrznej kultury firmy) i niewizualnej (kontakty osobiste, kontakt pośredni za pomocą słów, obrazów, bezpośrednio odbierane lub zasłyszane opinie o firmie, zachowanie personelu, sukcesy, niepowodzenia). Tożsamość jest sztuką komunikacji i prezentacji. Pozwala wyróżnić się
wśród innych firm o tym samym profilu działalności, eksponuje miejsce i pozycję na
rynku, tworzy informację, informuje, czym jest organizacja, pozwala na dialog z otoczeniem oraz prezentuje zmiany, nowe inicjatywy – jak firma wygląda, jak siebie
kształtuje i jak sama jest postrzegana.
Tożsamość to obiektywna rzeczywistość znajdująca zróżnicowane odzwierciedlenie lub rezonans w świadomości różnych grup społecznych. To właśnie odbicie rzeczywistości tworzy wizerunek firmy – czyli to, co otoczenie o niej myśli. Wizerunek ten
tworzy się pod wpływem własnych doświadczeń konsumenta, uznanych za wiarygodne opinii innych konsumentów lub oddziaływania środków masowego przekazu. Duże
znaczenie, z punktu funkcjonowania organizacji, ma wizerunek branży, w której działa
firma. Z pojęciem wizerunku nierozerwalnie związana jest reputacja przedsiębiorstwa.
Reputacja odnosi się do tego, jak firma jest postrzegana na rynku w dłuższym
okresie. Na reputację mogą składać się nawet bardzo odmienne od siebie wizerunki
posiadane przez firmę w przeszłości. Reputacja firmy budowana jest przez działania
kadry zarządzającej. O reputacji można powiedzieć, że jest to dobre imię, poważanie,
jakim cieszy się firma. Oprócz wizerunku na reputację wpływ mają takie elementy, jak:
jakościowe odróżnienie firmy od konkurentów czy realizowanie wyjątkowych oczekiwań otoczenia, które pozwolą na demonstrowanie wiarygodności marki, które budują
zaufanie i szacunek do firmy. Jednym słowem: niezawodność firmy wprost proporcjonalnie przekłada się na szacunek, jakim jest ona darzona przez otoczenie. Reputacją
jest zatem sposób postrzegania firmy przez otoczenie i wyobrażenie otoczenia na temat cech wyróżniających daną firmę wśród innych, jej atrakcyjność i sposób odnoszenia się klientów, konkurentów, kontrahentów lub lokalnej społeczności.
Reputacja odnoszona jest zawsze do konkurentów – o reputacji możemy mówić
dopiero wówczas, gdy daną firmę porównujemy z inną firmą. Inaczej mówiąc, reputację można zdefiniować jako opinię otoczenia firmy, w kontekście konkurentów, opartą
na dotychczasowych doświadczeniach w kontaktach z daną firmą. Celem budowania
reputacji jest tworzenie pozytywnych i trwałych relacji z otoczeniem10.
9
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3. Czynniki wpływające na wizerunek
Najbardziej istotnym warunkiem budowania wizerunku przedsiębiorstwa jest zidentyfikowanie czynników kształtujących go. Podstawę budowy wizerunku firmy stanowi całościowa identyfikacja firmy jako organizacji (ang. corporate identity), identyfikacja naczelnej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa, realizowanej przez wizualne, komunikacyjne
i organizacyjne zabiegi zmierzające do ukazania indywidualności, rozpoznawalności wyróżniającej firmę na rynku. Każda organizacja powinna zaprezentować siebie jako przejrzystą i zrozumiałą dla otoczenia, mającą swój etos, kulturę, postawy tak, aby każdy pracownik mógł się z nią utożsamiać i przekazywać je otoczeniu. Każda organizacja powinna
wyróżnić swoje produkty i siebie samą wśród konkurencji.
Jedną z pierwszych teorii wyjaśniających zagadnienie całościowej identyfikacji
firmy jest teoria wskazująca, że tożsamość firmy jest wyrazem jej osobowości. Założenie
to stało się głównym aksjomatem – rozwijanej w latach osiemdziesiątych – teorii zarządzania całościową identyfikacją firmy. Założenie to zostało zaczerpnięte z psychologii
społecznej, gdzie wizerunek człowieka i to, w jaki sposób jest postrzegany, jest wynikiem
jego zachowania. Koncepcja ta wzbudziła jednak wiele kontrowersji. Głównie ze względu
na to, że wizerunek przedsiębiorstwa jest kształtowany nie tylko przez jego zachowanie.
Bardziej akceptowaną przez środowisko badaczy jest więc teoria wskazująca na to, że
przedsiębiorstwo ma swoją tożsamość, wewnętrzny „charakter”, który jest konsekwentnie komunikowany otoczeniu. Bardzo często w tej teorii używa się do opisu przedsiębiorstwa metafory ciała ludzkiego, jego zachowań i cech. Pojawiają się takie pojęcia, jak
umysł przedsiębiorstwa (misja, wizja, strategia), jego dusza (kultura organizacyjna) oraz
głos (komunikacja kontrolowana i nie kontrolowana)11.
Firmy – za pomocą różnorodnych działań – stale budują swój wizerunek. Kampanie reklamowe, promocje, działania public relations, wydarzenia specjalne, akcje
sponsoringowe, to najczęściej wykorzystywane działania. Większość z nich wymaga
znacznych nakładów finansowych, a mimo to nie zawsze przynosi spodziewane efekty.
Z tego powodu poszukiwane są alternatywne, a jednocześnie skuteczne drogi
komunikowania się z otoczeniem firmy, takie jak:
• nazwa przedsiębiorstwa i używana marka,
• system graficzny decydujący o wyglądzie znaku firmowego, druków firmowych, materiałów promocyjnych, ubiorów pracowniczych,
• formalne wypowiedzi dotyczące misji firmy, jej kodeksu etycznego, norm
i wartości, raportów rocznych, haseł reklamowych,
• architektura budynków, układ pomieszczeń wewnętrznych,
• prezentacja w mediach, elementów kształtujących obraz firmy.
System wizualny przedsiębiorstwa obejmuje również projekty oznakowania:
‒ druków firmowych (papier firmowy, koperty, wizytówki, zamówienia, rachunki, faktury),
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‒

materiałów promocyjnych (oferty handlowe, broszury firmowe, ulotki, ogłoszenia prasowe),
‒ identyfikatorów i ubiorów pracowniczych,
‒ flag, szyldów, tablic informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych 12.
Wszystkie wspomniane elementy wpływające na obraz przedsiębiorstwa powinny być dostosowane do jego specyfiki, charakteru działania, branży, w której działa,
jak również powinny wywierać wrażenie na odbiorcy. Elementy te, wspólnie ze znakiem firmowym i kolorystyką firmową, tworzą spójny system wizualny kształtujący
wizerunek firmy w jej otoczeniu.

4. Budowa wizerunku firmy
Kształtowanie wizerunku firmy obejmuje świadome działania związane z tożsamością,
kulturą organizacyjną oraz wszelkie formy promocji i komunikacji, których celem jest
tworzenie pożądanego obrazu przedsiębiorstwa w opinii podmiotów rynkowych.
Proces świadomego kształtowania wizerunku obejmuje takie etapy, jak:
1) analiza stanu wyjściowego,
2) sformułowanie celów,
3) planowanie,
4) realizacja i kontrola.
Kształtowanie właściwego wizerunku firmy powinno być poprzedzone szerokimi
badaniami otoczenia i tego, jak odbiera ono firmę oraz głębokie przemyślenia o tym, jak
firma chce być odbierana przez otoczenie. Chcąc więc budować pozytywny wizerunek,
przedsiębiorstwo musi określić najpierw te części swojego otoczenia, na które będzie oddziaływać w dalszych etapach i których opinie będą dla niego reprezentatywne13. Szczególnie istotnymi grupami odbiorców są zawsze żądne sensacji media, niecierpliwi inwestorzy oraz z reguły wrogo nastawieni konkurenci. Niewzięcie ich pod uwagę, czyli niewłaściwe zdefiniowanie otoczenia, może spowodować niepomyślność dalszych działań.
Niezbędne jest również określenie stopnia znajomości danego przedsiębiorstwa –
czy jest ono w ogóle zauważane przez otoczenie. W przypadku stwierdzenia słabej znajomości konieczne są dokładne badania pozwalające określić, dlaczego tak jest. Natomiast jeśli firma jest zauważana przez otoczenie, celowe jest pominięcie jej aktualnego
wizerunku własnego, czyli obrazu przedsiębiorstwa w świadomości kierownictwa i pracowników oraz obcego, który tworzy rzeczywiste wyobrażenie otoczenia o firmie.
W analizie stanu wyjściowego istotne jest ustalenie, czy przedsiębiorstwo ma
już pewien jasno ukształtowany obraz w świadomości otoczenia, czy istnieje zgodność
pomiędzy własnym i obcym wizerunkiem przedsiębiorstwa oraz czy wyłania się z nich
klarowny obraz jego dobrych i złych stron. Nie wystarczy bowiem proste stwierdzenie,
że firma jest postrzegana jako dobra lub zła, ale trzeba ustalić, jakie pozytywne, a jakie
negatywne cechy przedsiębiorstwa dostrzega otoczenie i jego poszczególne części oraz
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jaki jest kierunek zmian wizerunku – czy się poprawia czy pogarsza, i w jakich zakresach poprawia, a w jakich pogarsza.
Aby więc poznać aktualny obraz przedsiębiorstwa, w pierwszej kolejności pomocne jest zgromadzone wszelkich materiałów informacyjnych o firmie, jak np. danych statystycznych, bilansów, protokołów z posiedzeń i zebrań kierowniczych, pracowniczych,
związanych z uczestnictwem w targach, współpracą z partnerami, a także szczegółowych
obserwacji pozytywnych i negatywnych zjawisk zarówno w, jak i wokół firmy oraz rzetelne ich odnotowywanie (np. informacji o przedsiębiorstwie zamieszczanych w prasie,
radiu czy telewizji). Przydatna jest też analiza wizerunku całej branży, gdyż pogorszenie
jego obrazu jako całości może wpłynąć na zasadność zamierzonych działań.
W badaniach warto też wykorzystać różnorodne techniki marketingowe, np.
skalę różnicowania semantycznego (składa się ona z wielu dwubiegunowych, zwykle
siedmiostopniowych skal pomiaru, opisanych za pomocą przymiotników charakteryzujących stany przeciwstawne, np. duży – mały, wąski – szeroki), badania oparte na modelu Fishbeina (pomiar polega na subiektywnej ocenie prawdopodobieństwa ujawnienia się danej cechy, a następnie na ocenie jej znaczenia dla respondenta) czy techniki projekcyjne oparte na zasadzie skojarzeń słownych (tzw. chiński portret).
Każda firma, aby przebić się przez nieład i chaos informacyjny istniejący na rynku, musi stworzyć własną osobowość, czyli taki zespół wartości oraz sposobów komunikowania się z otoczeniem, który umożliwi jej dużą rozpoznawalność, wywoła pozytywne skojarzenia i silne reakcje. Osobowość ta powinna jednoczyć treści i sposoby
nadawanych komunikatów, ale jednocześnie mieć indywidualną formę, odzwierciedlającą jej niepowtarzalny charakter.
Kolejnym etapem kształtowania wizerunku firmy jest sprecyzowanie docelowego ideału, do którego przedsiębiorstwo będzie konsekwentnie dążyć, czyli określenie
celów. Bardzo istotne jest tutaj sprecyzowanie misji firmy, ponieważ stanowi ona podstawę działania i podejmowania decyzji, a więc cel nadrzędny. Misja określa m.in. co
jest obszarem działania przedsiębiorstwa, kim są jego klienci i czego oczekują, jakie
korzyści oferuje ona otoczeniu, opisuje elementy przewagi konkurencyjnej, stosowane
technologie, a także plany rozwoju w przyszłości. Program misji wyjaśnia wszystkie
elementy tworzące tożsamość firmy (identyfikację, prezentację, kulturę) oraz scala
wszystkie elementy w spójną całość. Często jest ona również nazywana planem strategicznym, stworzonym przez zarządzających firmą. Wizerunek niejako podąża za misją,
nie powinien więc stać z nią w sprzeczności, gdyż mogłoby to, w gruncie rzeczy, doprowadzić do pogorszenia, a nie poprawy wizerunku przedsiębiorstwa.
Na tym etapie firma musi też dokonać wyboru, czy działania mają zmierzać do:
o zbudowania nowego wizerunku od podstaw,
o zmiany obecnego wizerunku,
o utrzymania dotychczasowego wizerunku.
Stworzenie nowego wizerunku dotyczy firm rozpoczynających dopiero swoją
działalność. Mają one trudniejszy start m.in. ze względu na to, że przy kształtowaniu
wizerunku nie mogą opierać się na tradycji. Przedsiębiorstwo z tradycjami obdarzane
jest dużo większym zaufaniem, niż to, które działa dopiero od niedawna.
Przy kształtowaniu nowego wizerunku szczególne znaczenie ma:
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uświadamianie nazwy firmy,
kreowanie atmosfery stałości,
komunikowanie się z tymi segmentami rynku, którym oferuje się produkty lub usługi.
W sytuacji gdy firma ma już rozpowszechniony wizerunek i dąży do jego zmiany,
zbyt duża rozbieżność między nimi zmniejszy jej wiarygodność. Dobrą taktyką w tym
wypadku może okazać się stworzenie „wizerunku przejściowego”, podkreślającego
wprowadzenie zmian w przedsiębiorstwie.
Utrzymanie dotychczasowego wizerunku wymaga od firmy ciągłej jego obserwacji i szybkiego reagowania na niekorzystne zjawiska14.
Istotną częścią świadomego budowania wizerunku przedsiębiorstwa jest planowanie, gdyż na tym etapie dokonuje się ostatecznego wyboru narzędzi kształtowania
wizerunku (należą do nich m.in. identyfikacja wizualna, reklama, public relations, merchandising, sponsorig, lobbing itp.), w zależności od specyfiki i charakteru firmy oraz
jej możliwości finansowych. Należy też opracować szczegółowy harmonogram działań
w ramach każdego z wybranych instrumentów tak, by wzajemnie się one uzupełniały
i w konsekwencji umożliwiały efekt synergii.
Kolejnym etapem działań jest realizacja zaplanowanych czynności i uważne obserwowanie otoczenia, zarówno zewnętrznego jak wewnętrznego, ze względu na hipotetyczną konieczność zmiany planu w celu dostosowania go do nowej, nieprzewidzianej sytuacji oraz kontrola.
Kontrola jest ostatnim etapem procesu kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa, ale jednocześnie nieodłączną częścią każdego poprzedniego etapu. Oznacza to,
że z jednej strony wcześniej ustalone cele porównujemy z otrzymanymi wynikami
i stwierdzamy, czy aktualny wizerunek odpowiada planowanemu, a z drugiej, czy
wszelkie działania w ramach tego procesu jako całości były koherentne, ponieważ nawet najmniejsze niedopatrzenie może niekorzystnie wpłynąć na tworzony właśnie
wizerunek firmy i spowodować konieczność powtórzenia całej procedury od początku.
Kontrola powinna wykraczać poza sztywne ramy monitorowania tylko działań
świadomych przedsiębiorstwa i kompleksowo zabezpieczać, aby podczas realizacji
procesu kształtowania wizerunku firmy nie występowały drobne uchybienia w tzw.
sferze nienamacalnej (miękkiej), czyli podczas bezpośredniego kontaktu z odbiorcą,
tak aby nie został zepsuty cały wysiłek poświęcony tworzeniu wizerunku przedsiębiorstwa wiarygodnego i dbającego o klienta.
Do najczęstszych błędów mogących nadwerężyć pozytywny obraz firmy
w oczach klienta należy zaliczyć: unikanie odpowiedzialności, krytykę własnej firmy, złe
pierwsze wrażenie, złą i niemiłą obsługę telefoniczną, negatywne reagowanie na reklamację, bezmyślność, niedotrzymywanie terminów itp. Skutki takich wpadek bezpośrednio dotkną głównie dział public relations (popsuty wizerunek) i dział obsługi klienta (negatywne reakcje odbiorców). Zapobiegawczo przydatne mogą tu okazać się więc
różnego rodzaju szkolenia osób mających kontakt z klientami, np. w zakresie podstaw
psychologii i socjologii stosunków międzyludzkich, wywierania wpływu, komunikacji
i autoprezentacji. Brak reakcji na wpadki powoduje natomiast uruchomienie negatyw14
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nej komunikacji nieformalnej, której skutki mogą całkowicie zburzyć dotychczasową
pracę nad kształtowaniem i rozpowszechnianiem pozytywnego wyobrażenia konsumentów o przedsiębiorstwie.
Komunikacja nieformalna ma miejsce pomiędzy dwiema lub więcej osobami,
z których żadna nie reprezentuje źródła komercyjnego. Opiera się ona na kontaktach
twarzą w twarz, a ponieważ może się też odbywać przez telefon (lub komputer i modem w przypadku informacji przekazywanych przez internet), stąd często określa się ją
jako komunikację prywatną, „z ust do ust” bądź „z ust do uszu”.
W praktyce komunikacja nieformalna najczęściej występuje w formie wzajemnych
porad udzielanych sobie przez znajomych, sąsiadki, krewnych lub rozpowszechnianych
przez wszystkich plotek i rad, które zazwyczaj dotyczą albo jakiegoś produktu, jego użytkowania, wad i zalet, wyboru miejsca zakupu, albo różnego typu działań firmy.
Znaczenie komunikacji prywatnej wynika z kilku powodów:
1) wyniki badań wskazują, że komunikacja prywatna jest najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji o nowych produktach i towarach w ogóle, ponieważ konsumenci uznają ją za źródło informacji najbardziej obiektywne i niezależne od jakiegokolwiek sponsora;
2) komunikacja nieformalna bardziej aktywizuje konsumentów niż inne jej typy, ponieważ nie tylko informuje o produkcie, ale przekonuje do zakupu (lub powstrzymuje od niego), przepływu komunikacji prywatnej nie ogranicza ani zakres oddziaływania, ani wielkość nakładu czasopisma lub inne tego typu czynniki;
3) informacje płynące z „ust do uszu” są w stanie pokonać najtrudniejsze bariery
i zakłócenia, które mogą zatrzymać formalne środki komunikacji i promocji,
a czasem mogą dotrzeć do większej liczby osób i szybciej niż np. reklama.
Komunikacja ma szczególnie duże znaczenie w dziedzinie usług. Wynika to ze specyficznych cech oferty usługowej – niematerialnego ich charakteru, niemożność oddzielenia świadczenia i konsumpcji usługi, niepoddawanie się standaryzacji powoduje, że
usługi, w przeciwieństwie do dóbr materialnych, mogą być oceniane wyłącznie po lub
w trakcie konsumpcji, a poziom niektórych – szczególnie tych świadczonych przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów – trudno oszacować przeciętnemu klientowi nawet
po skonsumowaniu; zmusza to konsumenta do opierania się na opiniach innych ludzi
i ich wyobrażeniach o przedsiębiorstwie przed podjęciem decyzji zakupu15.
Rola komunikacji prywatnej jest ogromna we wszystkich branżach i sferach gospodarowania, dlatego w celu kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa
wskazuje się na konieczność sprawnego zarządzania przepływem informacji o firmie
w tym kanale komunikacyjnym.
Zarządzanie przepływem informacji prywatnych powinno być realizowane w czterech obszarach za pośrednictwem:
1) wydzielenia odrębnego segmentu liderów opinii i odpowiedniego podejścia do
tej grupy odbiorców,
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2) pobudzania przywództwa opinii i nieformalnej wymiany informacji za pomocą
stymulowania i symulowania oddziaływania liderów oraz innych zabiegów
wspomagających przepływ komunikacji „z ust do uszu”,
3) monitorowania i kontroli wszystkich możliwych strumieni przepływu komunikacji prywatnej
4) właściwego rozwiązywania problemów wynikających z negatywnej komunikacji nieformalnej16.
Istotą konieczności ciągłego monitorowania przepływu wszystkich strumieni komunikacji nieformalnej jest fakt, że informacje płynące „z ust do uszu” są 2-3 razy częściej
opiniami negatywnymi niż pozytywnymi, co w niektórych sytuacjach może być katastrofalne w skutkach dla przedsiębiorstwa, które nie będzie już w stanie odzyskać zaufania klientów i odbudować pozytywnego wizerunku. Szczególnie trzeba uwzględnić tutaj anonimowe często źródło informacji, jakim jest internet, a najlepiej zatroszczyć się po prostu o to,
by nie dostarczać konsumentom powodów do pojawienia się negatywnej komunikacji
nieformalnej, zaczynając przede wszystkim od dotrzymywania składanych obietnic.
W przypadku gdy zaistnieje problem, a przedsiębiorstwo nie zdąży w porę dostrzec zagrożenia lub zahamować przepływu raz uruchomionej negatywnej komunikacji prywatnej, musi wtedy podjąć specjalne działania, by właściwie rozwiązać powstałe
w ten sposób problemy.
Przede wszystkim należy pamiętać, że przemilczenie problemu nie jest wyjściem
z sytuacji i może ją tylko pogorszyć, więc najwłaściwszą strategią wydaje się natychmiastowe publiczne oświadczenie, że firma jest świadoma istnienia problemu i zamierza go rozwiązać. Warto też stworzyć wtedy specjalny program do kontaktów z klientami zgłaszającymi reklamacje i skargi, a także wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za ich załatwianie.
Innym i nowym sposobem rozwiązywania takich problemów jest powierzenie
naprawy wizerunku przedsiębiorstwa wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmie, łączącej w swej pracy umiejętności detektywistyczne, prawnicze i public relations. Od tzw.
czyścicieli żąda się odrestaurowania wizerunku, ale płaci się raczej za umiejętność rekultywacji zaufania niż za bezkompromisową szczerość17.
Przed wyborem sposobu naprawienia wizerunku firmy należy się dobrze zastanowić, pamiętając, że właściwe podejście do problemu może nie tylko uratować naruszony wizerunek przedsiębiorstwa, ale także stać się jedną z jego silnych stron.
Głównym celem kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa jest przede wszystkim
wywołanie związków emocjonalnych z firmą. Utrzymanie dobrego wizerunku wymaga
ciągłych starań i jest niekończącą się nigdy ciężką pracą, jednak mimo to każda firma powinna zdać sobie sprawę z korzyści, jakie niesie pozytywny, jednolity obraz w świadomości
odbiorców. Pozytywny wizerunek tworzy zaufanie do przedsiębiorstwa, firma staje się
bardziej rozpoznawalna i zapewnia trwałą identyfikację klientów z przedsiębiorstwem.
Firmy pozyskują klientów ze względu na określoną przewagę nad konkurentami,
którą coraz trudniej uzyskać tylko dzięki oferowanym produktom lub usługom, a żywot
16
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innowacji jest niezwykłe krótki. Decydującym argumentem wyboru może stać się więc
przyzwyczajenie, lojalność i wysoki poziom obsługi gwarantowane przez pozytywny
obraz przedsiębiorstwa18.

Zakończenie
Podsumowując możemy stwierdzić, że budowa wizerunku przedsiębiorstwa jest dziedziną, na którą uwagę zwrócono stosunkowo niedawno. Pogłębienie świadomości
znaczenia wizerunku nastąpiło wraz z rozwojem public relations, w rezultacie którego
organizacje, firmy zaczęły dostrzegać, że stale muszą dbać i profesjonalnie kształtować
swój nienaganny wizerunek.
Do najważniejszych zaś zadań w tym zakresie należy zaliczyć:
• budowanie tożsamości w celu identyfikacji,
• tworzenie systemu identyfikacji wizualnej,
• kreowanie dobrej reputacji i jej ochrona,
• uczestnictwo w akcjach wzbudzających zaufanie otoczenia,
• utrzymanie kontaktów z mediami.
Każde przedsiębiorstwo buduje swój wizerunek przede wszystkim przez dobre,
sumienne, uczciwe wykonywanie swoich zadań, przejawianie własnej inicjatywy
i utrzymywanie nienagannej reputacji na rynku, dzięki realizacji szeroko pojętego dobra publicznego. Dlatego możemy stwierdzić, że wizerunek przedsiębiorstwa jest ważnym i nieodłącznym elementem strategii firmy, ponieważ pomiędzy strategią kształtowania image firmy a jej wizerunkiem istnieje sprzężenie zwrotne. Polega ono na tym,
że istniejący w społeczeństwie pozytywny obraz przedsiębiorstwa ułatwia działalność
marketingową, a jednocześnie działalność marketingowa firmy bezpośrednio, przez
kontakty z klientami, dostawcami lub pośrednikami, lub pośrednio przez liderów opinii
publicznej i media wpływa na istniejący w świadomości społecznej wizerunek przedsiębiorstwa i jego kondycję ekonomiczno-społeczną.
W przedsiębiorstwach musi występować świadomość, że budowa wizerunku
firmy to długotrwały, złożony proces, który wymaga dużego zaangażowania i wiedzy.
Swoim zasięgiem obejmuje wiele elementów. Oprócz omówionych w niniejszym opracowaniu, powinno uwzględniać się także wiele nowych elementów, takich np., jak
działania na rynku pracy, tak aby firma mogła przyciągać najlepsze talenty i aktywnie
budować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy, a to oznacza, że należy wpleść do swojej komunikacji nowe kanały, jakim są social media i serwisy społecznościowe. Kanały
te stają się coraz bardziej opiniotwórcze. Są ważne, ponieważ ukazują nie tylko informacje o firmie, ale także zawierają pozytywne lub negatywne opinie obecnych i byłych
pracowników. Ich użytkownicy wystawiają pracodawcom oceny pod kątem możliwości
rozwoju w danej firmie, wynagrodzenia, atmosfery pracy, marki pracodawcy. Opinie te
stanowią podstawowe źródło informacji dla osób rozważających zatrudnienie w niej,
a ich wpływ na ostateczną decyzję potencjalnych kandydatów o aplikowaniu i podjęciu
pracy w danym miejscu jest duży.
18
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Perspektywy i uwarunkowania rozwoju
komputerowych systemów
wspomagania decyzji
Tomasz Matuszewski

Wstęp
Menedżerowie działający w wymagającym wysokiej sprawności i bogatym w wiedzę otoczeniu codziennie napotykają wiele problemów decyzyjnych. Skuteczne zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga trafnych i szybkich decyzji, bardzo
często dotyczących problemów o wysokim poziomie złożoności.
Od początków cywilizacji czynione są starania o usprawnienie możliwości decyzyjnych człowieka. Należy zwrócić uwagę na to, że w miarę rozwoju technologii informatycznych decydenci dysponują coraz większą ilością danych i informacji. Jednak
uwzględnianie coraz większej liczby czynników i danych prawie zawsze skutkować będzie wzrostem rozmiarów problemu decyzyjnego (liczby potencjalnych wariantów
decyzji) i, tym samym, wzrostem poziomu trudności decyzji. Dotyczy to rzecz jasna
wszystkich uczestników rynkowej rywalizacji, powodując, że zjawisko to stanowi zarówno dużą szansę, jak i zagrożenie.
W nowych okolicznościach podejmowania decyzji trafne wydają się być wskazane
przez Arystotelesa (przedstawione na rys. 1) czynniki oddziałujące na ludzkie decyzje.
wiedza/logika
emocje
autorytety
Rys. 1. Czynniki oddziałujące na człowieka wg Arystotelesa
Źródło: A. Krokiewicz, Arystoteles, Pirron i Plotyn, PAX, Warszawa 1974, s. 72.
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Pierwszy z czynników (wiedza/logika) zyskuje na znaczeniu wraz ze wzrostem ilości
informacji, których uwzględnienie jest konieczne do podjęcia decyzji. Dzisiejsze społeczeństwo informacyjne wydaje się być wręcz uzależnione od informacji i ich sprawnego przepływu. Jak podkreślono wyżej, większa liczba informacji i dostępnych danych
nie zawsze stanowi ułatwienie w podejmowaniu decyzji. W wielu sytuacjach ludzki
umysł nie jest w stanie objąć dużych ilości informacji (również ze względu na uwarunkowania czasowe decyzji). Z tego powodu często łatwiej jest zadecydować na podstawie kilku szczątkowych informacji niż ich dużej liczby. Problematyczne jest również
podejmowanie decyzji przy braku dostępu do informacji niezbędnych.
Drugi wyróżniony przez Arystotelesa czynnik odnosi się do podstawowych instynktów człowieka. Zjawisko wpływu emocji na decyzje jest też nader często wykorzystywane, m.in. przez specjalistów od reklamy i negocjatorów. Emocje, takie jak uprzedzenia, sympatie, strach przed niepowodzeniem, pragnienie osobistego sukcesu lub
instynkt samozachowawczy istotnie wpływają na dokonywane przez decydentów wybory. Wielu dowodów negatywnego oddziaływania emocji dostarczają m.in. poczynania inwestorów giełdowych w czasie bessy.
W roku 1951 r. w przedsiębiorstwie Lyons Tea Shops rozpoczęto wdrożenie programu LEO I, wspierającego planowanie produkcji i dostaw „świeżych produktów” do
punktów gastronomicznych przedsiębiorstwa 1. Program LEO I był pierwszy z wielu
komputerowych narzędzi, określanych wspólnym mianem systemów wspomagania
decyzji (SWD). Ich wspólnym przeznaczeniem jest wspieranie ludzi w procesie podejmowania decyzji. To nieulegające emocjom komputerowe programy, zdolne do przetwarzania dużych zbiorów danych i informacji.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi problematyki systemów wspomagania decyzji. Przedstawiono istotę i podział narzędzi wspierających
decydentów. Zaprezentowano najbardziej prawdopodobne kierunki rozwoju SWD.
Opisane zostały również czynniki, które w opinii autora wpływać mogą na rozwój
przedmiotowych rozwiązań.

1. Istota i podział systemów wspomagania decyzji
Termin decyzja rozumiany jest zgodnie z definicjami występującymi w literaturze
przedmiotu. W słowniku języka polskiego decyzję określa się jako „postanowienie
będące wynikiem dokonanego wyboru” 2. J. Zieleniewski decydowaniem nazywa „dokonywanie nielosowego wyboru w działaniu”. Dodaje, że „wyboru nie nazwiemy decydowaniem, jeżeli nie prowadzi do jakiegoś działania”, oraz „nie nazwiemy też decydowaniem losowania ani podświadomych reakcji na bodźce zewnętrzne, mimo że pośrednio mogą prowadzić do wybrania określonego wariantu działania”3. K. Szaniawski,
definiując decyzję, uwzględnia dwa elementy: wybór działania i postanowienie jego
1

D.T. Caminer, LEO and Its Applications: The Beginning of Business Computing, “The Computer Journal”
1997, nr 10, s. 585-597.
2
L. Drabik, E. Sobol, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2007.
3
J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969, s. 480-481.
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realizacji4. Natomiast K. Bolesna-Kukułka określa decyzję jako „świadomy, nielosowy
wybór jednego z wielu możliwych sposobów działania”5.
Jeden z podstawowych podziałów decyzji rozróżnia decyzje programowalne i nieprogramowalne. Według H. Simona, decyzje są programowalne, jeśli mają charakter rutynowy i powtarzalny, oraz opracowano ścisłe procedury służące do ich podejmowania. Decyzje programowalne są zazwyczaj decyzjami podejmowanymi wielokrotnie6. Natomiast
decyzje nieprogramowalne to takie, dla których nie istnieje ustalony schemat postępowania przy ich podejmowaniu oraz nie są znane ich następstwa. Nie mamy gotowej metody
umożliwiającej rozwiązanie analizowanego zagadnienia, ponieważ albo nie występowało
ono nigdy przedtem, albo nie bardzo wiadomo, jaka naprawdę jest jego istota i struktura.
Przedstawione definicje decyzji wskazują, że mają one charakter procesu (nawet, jeśli
podejmowane są w bardzo krótkim czasie), dla którego można wyróżnić kolejne etapy (rys. 2).
Obecnie pojęcie systemów wspomagania decyzji stanowi szeroki obszar badań
naukowych i zastosowań praktycznych. Według DSSResources.com7, SWD to interaktywny system bądź podsystem służący wsparciu decydentów, wykorzystujący: technologie komunikacyjne, dane, dokumenty, wiedzę i/lub modele do identyfikacji i znalezienia rozwiązania problemu oraz podjęcia decyzji. SWD jest ogólnym terminem
wszystkich aplikacji komputerowych (bądź ich składowych) podnoszących zdolność
osoby bądź grupy do podejmowania decyzji. Odnosząc się do przytoczonych wcześniej
definicji H. Simona, można stwierdzić, że misją SWD jest czynienie programowalnymi
decyzji uważanych dotychczas za nieprogramowalne.
I. Rozeznanie i zdefiniowanie sytuacji
II. Identyfikacja alternatywnych wariantów decyzyjnych
III. Ocena wariantów
IV. Wybór najlepszego wariantu
V. Wdrożenie wybranego wariantu
VI. Obserwacja wyników i ocena decyzji

Rys. 2. Etapy procesu racjonalnego podejmowania decyzji
Źródło: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999, s. 274.

Poszczególne SWD wspierać mogą decydentów w zróżnicowanym stopniu i na
różnych etapach procesu podejmowania decyzji. Dla przykładu, moduł harmonogra4

K. Szaniawski, Filozofia podejmowania decyzji, „Prakseologia” 1980 nr 2, IFiS PAN, Warszawa 1980, s. 110.
K. Bolesna-Kukuła, Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, UW, Warszawa 2000, s. 110.
6
J. Kozielecki, Program Balcerowicza: Podejmowanie decyzji transgresyjnych, „Organizacja i Kierowanie”
1995, nr 1, PAN, Warszawa 1995, s. 3-4.
7
D. J. Power, DSS Basics, [http://dssresources.com/], dostęp: 18 marca 2012 r.
5
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mowania produkcji zastąpi decydenta w etapach II i III (rys. 2) oraz wspomoże w etapach I i IV, natomiast system informowania kierownictwa udzieli wsparcia na etapie I.
Systemy wspomagania decyzji występować mogą w formie niezależnego programu (np. ekspertowy system doradczy) lub pod postacią dodatkowych funkcji programu transakcyjnego (obsługującego np. obrót towarowy, księgowość, płace). Funkcje te mogą mieć postać m.in. procedur analizy danych systemu informowania kierownictwa lub algorytmów proponujących harmonogramy produkcji i montażu.
Poniżej przedstawiono główne rodzaje SWD. Należy jednak podkreślić, że literaturowy podział w odniesieniu do wielu programów SWD bywa nieostry. Obecnie bardzo
często jeden system można zakwalifikować do dwóch lub więcej kategorii. Poniższy podział dotyczy w związku z tym głównie funkcji realizowanych przez programy SWD.
SWD zorientowane na modele8 (ang. Model-Driven Decision Support Systems) stanowią
zdecydowanie najliczniejszą kategorię przedmiotowych rozwiązań. Rdzeniem systemu jest
zawsze model prezentujący sposób postępowania w danej sytuacji decyzyjnej. Efektem działania SWD zorientowanych na modele jest zazwyczaj propozycja wariantu decyzyjnego lub
wynik komputerowej symulacji. Zakłada się, że identyfikacja problemu decyzyjnego prowadzi do wyboru właściwego modelu decyzyjnego. We wspomaganiu decyzji zorientowanym
na modele wykonuje się następujące kroki: identyfikacja problemu decyzyjnego → wybór
modelu → wprowadzenie danych → rozwiązanie. Modele dostarczane są użytkownikom
w postaci gotowych narzędzi, mających możliwość ich dostosowania do specyfiki konkretnych problemów decyzyjnych. Niezależnie od sposobu konstrukcji modelu problemem jest
wierne odwzorowanie rzeczywistości. Niejednokrotnie modele tworzone na potrzeby organizacji nie oddają wystarczająco wszystkich aspektów danej sytuacji decyzyjnej. Do najczęstszych barier, jakie napotyka się w użytkowaniu tego typu systemów, należy zaliczyć9:
 często niewystarczającą znajomość przez użytkowników modeli danych, a także ich różnorodność oraz trudność w prowadzeniu interakcji,
 konieczność dostosowania modeli do konkretnego przypadku.
Wśród SWD zorientowanych na modele zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią programy, w których wykorzystano metody badań operacyjnych (np. harmonogramowania,
rozwiązywania ilościowych zadań decyzyjnych). Prawdopodobnie najczęściej używanym
obecnie SWD jest SOLVER (dodatek do MS Excel), umożliwiający rozwiązywanie zadań
ilościowych (liniowych i nieliniowych) przy użyciu algorytmów: SIMPLEX i GRG2.
SWD zorientowane na dane10
Coraz większy natłok informacyjny i rozproszony charakter aktywów informacyjnych
sprawiają, że tworzenie skutecznych i wiarygodnych modeli decyzyjnych staje się bardzo trudnym zadaniem. W wyniku tej sytuacji pojawiło się podejście budowy SWD
8

G.E. Kersten, Decision Making and Decision Support, w: Decision Support Systems for Sustainable Development. A Resource book of methods and applications, Wolters Kluwer, Alpena an den Rijn 2000 s. 46-50.
9
W.H. Inmon, Reflections on Decision Support, DSSResources.COM, [http://dssresources.com/reflections/
inmon/inmon06072007.html], dostęp: 18 marca 2012 r.
10
R. Kimball, W. Thornthwaite, L. Reeves, M. Ross, The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, Wiley, New York
1998, s. 26-34.
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zorientowanych na dane (Data-Driven Decision Support Systems). Wychodzi ono
z założenia, że model nie jest dany a priori, ale tworzony (lub wybierany) w konsekwencji analizy odpowiedniego zbioru danych. Przeznaczeniem SWD zorientowanych
na dane jest wsparcie menedżerów w wyszukiwaniu i odkrywaniu pewnych wzorców
i zależności istniejących pomiędzy danymi oraz łączeniu dużych zbiorów danych. Efektywność omawianego podejścia w dużej mierze zależy od dostępności do hurtowni i baz
danych, umiejętności identyfikacji źródeł danych oraz metod i procedur gromadzenia
danych z właściwej dziedziny. Ważną rolę odgrywają tu techniki z zakresu konwersji,
weryfikacji, modelowania i zdalnego dostępu do danych. Bardzo pomocne okazują się
techniki ekstrakcji i drążenia danych oraz analizy wielowymiarowej. Jako przykład rozwoju SWD zorientowanych na dane wskazać można systemy Business Intelligence – analityczne oprogramowanie, zasilane z hurtowni danych i/lub z systemów transakcyjnych;
ekstrahują z dostarczonych informacji wiedzę wykorzystując dostępny zbiór modeli statystycznych i algorytmów sztucznej inteligencji.
SWD zorientowane na dokumentację11
Podejmowanie decyzji bardzo często związane jest z potrzebą wykorzystaniem wiedzy,
której nośnikami są np. dokumenty, katalogi, korespondencja lub akty legislacyjne.
W nurcie takich zapotrzebowań nastąpił rozwój SWD zorientowanych na dokumentację
(Document-Driven Support Systems). Ich głównym zadaniem jest ułatwianie pozyskiwania informacji na potrzeby podejmowanych decyzji oraz pomoc w zarządzaniu dokumentami i witrynami WWW. Programy tego typu dysponują możliwościami ekstrakcji wiedzy
z dokumentów tekstowych i jej integrację z repozytorium dokumentów w bazie wiedzy.
Implementuje się w tym celu różne metody, m.in. z obszaru przetwarzania języka naturalnego i wyszukiwania informacji. W praktyce SWD zorientowane na dokumentację
współpracują zazwyczaj z systemami zarządzania dokumentami (Document Management), systemami zarządzania treścią (Content Management Systems), systemami przepływu pracy (Workflow) oraz portalami i systemami intranetowymi.
SWD zorientowane na wiedzę12
Głównym celem SWD zorientowanych na wiedzę (Knowledge-Driven Support Systems)
jest przedstawianie sugestii i rekomendacji proponowanych wariantów działań menedżerom, a także odkrywanie nowe wiedzy. Ten rodzaj SWD zapoczątkowany został
przez systemy ekspertowe13 (SE) i SWD z bazą wiedzy. W pierwszym przypadku pełni
rolę eksperta i proponuje podjęcie określonych działań. W drugim natomiast wspomaga decydenta w rozwiązywaniu trudnych, słabo strukturalizowanych problemów.
Obecnie, w obszarze inteligentnego wspomagania decyzji, stosuje się zaawansowane
techniki z zakresu sztucznej inteligencji, prezentujące odmienne od dotychczasowych
metody pozyskiwania, gromadzenia i generowania wiedzy.
11

J. Fedorowicz, A Technology Infrastructure for Document-Based Decision Support Systems, w: Decision
Support Systems. Putting Theory into Practice, Prentice-Hall, New York 1993, s. 125-136.
12
C. Holsapple, A. Whinston, Decision Support Systems. A Knowledge-Based Approach, West Publishing,
Minneapolis/St. Paul 1996.
13
J. Mulawka, Systemy ekspertowe, WN-T, Warszawa 1996.
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SWD zorientowane na komunikację14
Główną przesłanką budowy i rozwoju SWD zorientowanych na komunikację (Communication-Driven Decision Support Systems) jest założenie, że szybka i sprawna komunikacja warunkuje efektywność podejmowanych decyzji. Systemy te wykorzystują szereg
procedur wspierających: komunikację między ekspertami, wymianę myśli, wspólną
pracę nad dokumentami itp. Do jednych z pierwszych rozwiązań tego typu należały
grupowe systemy wspomagania decyzji, których celem było nadzorowanie realizacji
procedur grupowego podejmowania decyzji. Pomimo że pierwsze rozwiązania tego
typu miały bardzo ograniczony zakres funkcjonalności, potwierdziły, że taka formuła
wspomagania może istotnie ułatwić podejmowanie decyzji.

2. Perspektywy i czynniki rozwoju systemów wspomagania decyzji
D. Power, F. Burstein i R. Sharda uważają, że w okresie najbliższych 10 lat nastąpi intensyfikacja prac nad zwiększeniem funkcjonalności i rozpowszechnienia wykorzystania SWD
w przedsiębiorstwach. Przewidują podjęcie następujących działań w tym zakresie:
 budowa sieci czujników w obszarze działań operacyjnych przedsiębiorstw, celem umożliwienia monitorowania stanów i zyskania możliwości optymalnego
wykorzystywania ograniczonych zasobów;
 budowa baz danych gromadzących dane w czasie rzeczywistym, zawierających
informacje o: miejscu pobyt pracowników, wykonywanych przez nich czynnościach oraz przeciążeniach stanowisk pracy (nie naruszając granic prywatności
zatrudnionych osób);
 rozwój funkcji SWD, ukierunkowanych na umożliwienie decydentom stałego
dostępu do zasobów baz wiedzy i danych (w przyszłości również w postaci zapisów dźwiękowych i wideo);
 rozwój interfejsów dla przenośnych urządzeń (m.in. tabletów i smartfonów)
łączących się bezprzewodowo z SWD.
W wyniku badań nad uwarunkowaniami rozwoju metodologii SWD P. Gray
przedstawił sześć własnych wskazówek. Uważa, że przyspieszenie rozwoju metod
wspomagania decyzji osiągnąć można przez:
 ułatwienie przepływu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw (do wszystkich
szczebli zarządzania),
 transfer wiedzy z podmiotów gospodarczych do uczelni,
 poprawę technicznych, społecznych i informacyjnych warunków badań w uczelniach, by umożliwić eksplorację nowych obszarów badawczych,
 stymulację zainteresowania studentów problematyką SWD,
 wsparcie rozwoju metod innowacyjnych i badań nad możliwościami ich wykorzystania w obszarze wspomagania decyzji,

14

G. E. Kersten, Decision Making, s. 52-54.
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poszerzenie interdyscyplinarności SWD, co powinno zaowocować polepszeniem interakcji między aplikacjami SWD a użytkownikami oraz możliwością
wspomagania decyzji w nowych obszarach.
Obecnie używane SWD mają bardzo indywidualny charakter. Budowane są według projektów dedykowanych dla zamawiających je przedsiębiorstw. Wdrożenie systemu wiąże się zazwyczaj z koniecznością budowy baz wiedzy i danych „od podstaw”,
znacznie zwiększając koszty i czyniąc tego typu rozwiązania dla wielu niedostępnymi.
Należy podkreślić, że znaczna część wiedzy wykorzystywanej w procesach decyzyjnych
ma charakter ogólny (np. regulacje prawne) i nie jest objęta tajemnicą.
Realizacja postulatów P. Graya może okazać się niemożliwa bez znacznego poszerzenia dostępu do baz wiedzy. Wydaje się, że podpowiedź dotyczącą kierunku ewolucji struktur SWD stanowić może historia rozwoju Internetu. Sieciowe połączenie
wielu komputerów celem wymiany wiedzy i danych być może stanie się również przyszłością systemów wspomagania decyzji. Niewykluczone, że rozproszone SWD niedalekiej przyszłości przyjmą strukturę zbliżoną do przedstawionej na rys. 3.

INTERNET
Moduł dziedzinowy 1

Moduł decyzji
Moduł dziedzinowy 2

Interfejs

Dziedzinowa
baza wiedzy nr 2

Moduł decyzji

Interfejs

Dziedzinowa
baza wiedzy nr 1

....
Moduł decyzji
Moduł dziedzinowy n

Interfejs

Dziedzinowa
baza wiedzy nr n

Program / interfejs
użytkownika

Rys. 3. Schemat rozproszonego systemu wspomagania decyzji
Źródło: Opracowanie własne.

Moduł dziedzinowy, odpowiedzialny za gromadzenie, ocenę i weryfikację danych
z dostępnych źródeł (np. baz uczelnianych, firmowych, od ekspertów) z ściśle i stosunkowo wąsko określonej dziedziny wiedzy (np. prawo podatkowe).
Moduł decyzji, przetwarzający nadchodzące dane i zawartość dziedzinowej bazy
wiedzy, mający zdolność ciągłego uczenia się i zwracający w wyniku wsparcie decydentów w założonej formie. Zawiera algorytmy optymalizacyjne oraz przetwarzania zbiorów danych i/lub wiedzy.
Interfejs, umożliwiający komunikację z użytkownikami danego SWD (wewnętrznymi i zewnętrznymi) i innymi systemami wspomagania decyzji przez łącza Internetu.
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W zależności od potrzeb odpowiedź SWD stanowiłyby alternatywnie: propozycja wariantu decyzji, zbiór danych bądź zbiór reguł dotyczących jakiegoś obszaru wiedzy.
Zdaniem autora, bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój metod
wspomagania decyzji jest moc obliczeniowa dostępnych komputerów. Od początków
technologii informatycznych to właśnie możliwości sprzętu komputerowego wyznaczały granice rozwoju oprogramowania. W miarę wzrostu wydajności komputerów wzrastała funkcjonalność programów, liczba i poziom złożoności zawartych w nich procedur
(zapotrzebowanie na moc obliczeniową).
Postać wielu elementarnych metod wykorzystywanych w SWD stanowi przede
wszystkim konsekwencję ograniczonej mocy obliczeniowej komputerów. Powstało wiele
metod heurystycznych (m.in. algorytmów sztucznej inteligencji), mających zdolność do
inteligentnego przeszukiwania zbioru potencjalnych rozwiązań z dużym prawdopodobieństwem znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego. Za przykład mogą posłużyć tu
algorytmy harmonogramowania zadań. Jednak wraz ze wzrostem rozmiarów zadań decyzyjnych (liczba potencjalnych rozwiązań rośnie wykładniczo lub ponadwykładniczo),
skuteczność tych metod wyraźnie spada. Większa wydajność procesorów oznacza możliwość podjęcia większej liczby prób znalezienia rozwiązania problemu w jednostce czasu. Wzrost wydajności komputerów skutkuje znajdywaniem i proponowaniem decydentom korzystniejszych wariantów decyzyjnych, stwarza również możliwość formułowania
zadań decyzyjnych uwzględniających większą liczbę czynników.
Zgodnie z prawem Moore’a15, wydajność nowych komputerów (przez wzrost ekonomicznie optymalnej liczby tranzystorów w układach scalonych) obecnie podwaja się
co ok. 24 miesiące. Jeśli tendencja ta zostanie utrzymana, w ciągu najbliższych 10 lat
wydajność komputerów powiększy się ok. 32-krotnie i ok. 1024-krotnie przez 20 lat.
Zważywszy na rolę wydajności komputerów w skuteczności SWD, należy przypuszczać,
że żaden poziom wydajności procesorów nie zostanie uznany za wystarczający na potrzeby wspomagania decyzji.

Zakończenie
Komputerowe wspomaganie decyzji stanowi obecnie jeden z istotniejszych obszarów „wyścigu zbrojeń” konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Rola, jaką będą odgrywały SWD w przedsiębiorstwach przyszłości, zależy głównie od intensywności prac
nad rozwojem metod optymalizacyjnych i przetwarzania danych. Ogromne wyzwanie
stanowić będzie ułatwienie i rozszerzenie dostępu do baz danych i wiedzy. Zrealizowanie zaleceń P. Graya (zwłaszcza w obszarze ułatwienia transferu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami) z całą pewnością wpłynęłoby pozytywnie na skuteczność
użytkowanych w przyszłości SWD. Wielką korzyścią byłoby również zjawisko rozpowszechnienia narzędzi wspomagających decyzje w przedsiębiorstwach.

15

G. Moore, Cramming more components onto integrated circuits, “Electronics Magazine” 965, nr 8,
McGraw-Hill, New York 1965, s. 6-9.
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Perspektywa ogromnych korzyści z dostępu (i jego rozpowszechnienia) do nowych zasobów wiedzy sprawia, że wykonanie wskazanych wyżej zaleceń wydaje się
być jedynie kwestią czasu.
Wciąż niewielka moc obliczeniowa komputerów zapewne stymulować będzie
dalszym rozwojem algorytmów inteligentnych (np. algorytmów genetycznych, programowania ewolucyjnego), ukierunkowanych na zwiększanie efektywności przeszukiwania zbioru potencjalnych rozwiązań.
Należy podkreślić, że SWD pełnią dla człowieka rolę narzędzi i to człowiek zadecyduje, jak dalece te narzędzia rozwinąć.
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ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM UKIERUNKOWANE
NA WZROST WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY
Dariusz Stronka

Wstęp
Dominującym poglądem na temat celu działalności prywatnego przedsiębiorstwa jest uznanie, że powinno ono dążyć do wzrostu wartości dla właścicieli. Wyrażony
w ten sposób cel działalności przedsiębiorstwa jest generalnie tożsamy z maksymalizacją rynkowej wartości kapitału własnego wraz z uzyskiwanymi przez właścicieli wypłatami z zysków przedsiębiorstwa.
Najbardziej rozwiniętą formą prawną przedsiębiorstwa jest spółka akcyjna. W tym
przypadku właściciele określani są jako akcjonariusze. W podmiotach takich, o ile są one
notowane na rynku kapitałowym, najpełniej daje się zauważyć – przez kształtowanie się
cen akcji – wpływ zarządzania na wartość rynkową podmiotu.
W niniejszym artykule przedstawiono wpływ zarządzania – przez identyfikację
poszczególnych obszarów decyzyjnych przedsiębiorstwa – na poszczególne czynniki
determinujące wartość dla akcjonariuszy.
Mechanizm wpływu zasadniczych obszarów decyzyjnych przedsiębiorstwa na wartość
dla akcjonariuszy
Poniżej przedstawiono schemat ilustrujący mechanizm wpływu zasadniczych
obszarów decyzyjnych spółki publicznej na wzrost wartości dla akcjonariuszy.
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NADRZĘDNY CEL
Maksymalizacja bogactwa akcjonariuszy

WIELKOŚCI WPŁYWAJĄCE BEZPOŚREDNIO NA
MAKSYMALIZACJĘ BOGACTWA AKCJONARIUSZY

Wartość dywidendy

Rzeczywista wartość rynkowa kapitału własnego

OBSZARY KSZTAŁTOWANIA RZECZYWISTEJ
RYNKOWEJ WARTOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO
Fundamentalna wartość
kapitału własnego
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DETERMINANTY WARTOŚCI
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WŁASNEGO
Fundamentalna wartość
przedsiębiorstwa

Wartość zobowiązań oprocentowanych

DETERMINANTY WARTOŚCI
FUNDAMENTALNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA
Wolne przepływy
pieniężne

Stopa dyskontowa
(WACC*)

Ryzyko operacyjne

Ryzyko finansowe

OBSZARY DECYZYJNE
DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ SPÓŁKI
Operacyjno-inwestycyjny

Finansowy

Schemat 1. Mechanizm wpływu zasadniczych obszarów decyzyjnych przedsiębiorstwa
na wartość dla akcjonariuszy
Źródło: Opracowanie własne.

Schemat powyższy nawiązuje do wyceny przedsiębiorstwa za pomocą metody DCF.
W szczególności bezpośrednio odnosi się do najpopularniejszej odmiany tej metody opierającej się na dyskontowaniu ogółu wolnych przepływów pieniężnych. Przy czym pojęcie
„wolnego przepływu pieniężnego” definiuje się jako „całkowity wygenerowany przez
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przedsiębiorstwo przepływ pieniężny po opodatkowaniu, dostępny wszystkim dawcom
kapitału”1. Jest to zatem nadwyżka gotówkowa wypracowana z działalności przedsiębiorstwa i pomniejszona o wydatki wynikające ze zobowiązań podatkowych, jednakże nie
obejmująca transferów pieniężnych pomiędzy przedsiębiorstwem a dawcami kapitału.
Zobrazowanie zagadnienia oparte na metodzie DCF (dyskontowaniu przepływów pieniężnych) jest uzasadnione tym, że to właśnie ten proces bezpośrednio ukazuje tworzenie wartości przedsiębiorstwa.
Na zaprezentowanym schemacie podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje
dotyczące jego działalności gospodarczej zostały podzielone na dwa główne obszary:
operacyjno-inwestycyjny oraz finansowy. Większość z nich leży w kompetencjach zarządu, o niektórych kwestiach rozstrzyga rada nadzorcza, natomiast sprawy najbardziej
istotne dla spółki wymagają uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy2.
Szczegółowe rozważanie zaprezentowanego schematu warto rozpocząć od analizy procesu kształtowania wartości fundamentalnej kapitału własnego, to jest wartości
przedsiębiorstwa wynikającej wyłącznie z potencjału przedsiębiorstwa do generowania wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli.
Na podstawie prognozy wpływów i wydatków z działalności operacyjnoinwestycyjnej wyznaczone zostają wartości oczekiwanych wolnych przepływów pieniężnych. Warto zwrócić uwagę na to, że wpływy mogą także pochodzić ze zbycia
składników aktywów trwałych. Podkreślić też należy, że gdy wartość obecna przyszłych
dochodów prognozowanych z tytułu wykorzystywania danego składnika majątkowego
w prowadzonej działalności jest niższa aniżeli cena, którą można osiągnąć za niego na
rynku, racjonalnym rozwiązaniem jest jego sprzedanie3. Z powyższego wynika również,
że w skrajnym przypadku działaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia realizacji
celu spółki może być likwidacja całego przedsiębiorstwa przez zbycie jej majątku.
Drugą determinantą fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa jest – uwzględniająca ryzyko związane z (nie)osiągnięciem prognozowanych przepływów pieniężnych –
stopa dyskontowa w postaci tzw. „fundamentalnego” średniego ważonego kosztu kapitału (WACC*). Fundamentalny średni ważony koszt kapitału jest to stopa dyskontowa
uwzględniająca jedynie ryzyko działalności operacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa,
natomiast nie obejmująca dodatkowego ryzyka inwestycyjnego związanego z niepełną
efektywnością rzeczywistych rynków kapitałowych. Należy zwrócić uwagę na to, że bezpośrednio kształtowana przez ową stopę dyskontową wartość fundamentalna jest równa wartości rynkowej, która zostałaby ustalona na w pełni efektywnym rynku kapitałowym, to jest takim, na którym wszystkie informacje są w pełni adekwatnie odzwierciedlone w cenie akcji. Z kolei na aspekt ryzyka związany z niepełną efektywnością rzeczy1

Za W. Frąckowiak, M. Michalski, Istota i metody wyceny przedsiębiorstwa, w: Fuzje i przejęcia, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 2009, s. 288.
2
Rozstrzygnięcia odnośnie kompetencji decyzyjnych poszczególnych organów danej spółki są regulowane
przede wszystkim przez jej statut.
3
Przedstawione stwierdzenie jest ogólnym postulatem jakim powinni się kierować decydenci przy podejmowaniu decyzji. Oczywiście w praktyce wystąpić mogą poważne problemy z jednoznacznym wyznaczeniem dla
pojedynczego składnika majątku wartości obecnej przyszłych przepływów pieniężnych. Wynika ona bowiem
z usytuowania go w całokształcie procesu generowania nadwyżek gotówkowych przez przedsiębiorstwo.
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wistych rynków kapitałowych wpływać może spółka przez obszar decyzyjny określony na
zamieszczonym schemacie jako „bezpośrednie oddziaływanie na rynek kapitałowy”.
Po odjęciu od wyznaczonej fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa wartości
zobowiązań oprocentowanych otrzymuje się wartość fundamentalną kapitału własnego. Podkreślenia wymaga, że kształtują ją prognozowane na przyszłość nadwyżki gotówki, a nie – księgowe wielkości zysków. Z kwestią tą wiąże się znane powiedzenie, że
„zysk to opinia, gotówka to fakt”.
Obszar operacyjno-inwestycyjny
Działalność operacyjno-inwestycyjna to obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa wpływający na wysokość uzyskiwanych wolnych przepływów pieniężnych. Odnosi
się ona zatem przede wszystkim do następujących kwestii: wydatkowania środków
pieniężnych (z wyjątkiem płatności kierowanych do dawców kapitału), polityki należności i zobowiązań handlowych oraz dokonywania dezinwestycji. Podstawowe decyzje
podejmowane w jej ramach dotyczą między innymi:
– kupna/sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych,
– najmu, dzierżawy lub leasingu operacyjnego składników majątkowych,
– kupna/sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych,
– kupna/sprzedaży papierów wartościowych,
– wielkości i struktury poszczególnych składników majątku obrotowego oraz zobowiązań krótkoterminowych,
– działalności marketingowej,
– zawierania umów o ubezpieczenie majątku,
– zarządzania zasobami ludzkimi,
– fuzji i przejęć,
– oddziaływania na wysokość płaconych przez przedsiębiorstwo podatków.
Wymienione przykłady decyzji są najbardziej charakterystyczne dla obszaru operacyjno-inwestycyjnego. Najczęściej decyzje inwestycyjne dotyczą kwestii zakupu maszyn czy
urządzeń. Decyzje takie powinny być oparte o racjonalnie skalkulowane przepływy pieniężne i na ich podstawie wyznaczone wskaźniki dyskontowe, takie jak NPV czy IRR.
Z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa może niekiedy okazać się, że korzystniejszym rozwiązaniem od zakupu środka trwałego jest jego wynajem czy leasing operacyjny. Decydujące znaczenie w tym przypadku ma oczywiście cena zakupu/stawka wynajmu (leasingu) i możliwe do uzyskania korzyści podatkowe osiągane w konkretnym przypadku. Nie bez znaczenia pozostaje także ocena ewentualnych możliwości przez przedsiębiorstwo sfinansowania środka trwałego w przypadku podjętej decyzji o zakupie.
Często alternatywą do kosztownego i długotrwałego procesu budowy nieruchomości są przypadki wynajmu powierzchni, w szczególności jeśli chodzi o działalność handlowo-usługowo-biurową. Wynajmowane są najczęściej lokale zlokalizowane
w centrach handlowo-biznesowych.
Oprócz rzeczowego majątku trwałego firma do swojej działalności potrzebuje
zwykle wartości niematerialne i prawne, takie choćby jak oprogramowanie komputerowe. Ponadto konieczne bądź przydatne dla przedsiębiorstwa może być posiadanie
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odpowiednich licencji, patentów czy znaków towarowych. Decyzje o ich ewentualnym
zakupie mieszczą się również w zakresie decyzji inwestycyjnych.
W pewnych przypadkach uzasadnione może być lokowanie przez przedsiębiorstwo środków finansowych w papierach wartościowych. Niemniej – ze względu na
podwójne opodatkowanie ostatecznych dochodów właściciela w przypadku spółki
kapitałowej (najpierw w formie podatku dochodowego od osób prawnych, a następnie
w przypadku wypłaty tych dochodów akcjonariuszom – wystąpi podatek dochodowy
przez nich płacony od osób fizycznych) nie powinny przedsiębiorstwa nadużywać inwestowania nadwyżek finansowych w papiery wartościowe, a raczej wypłacić dywidendę, a wybór, w co ewentualnie zainwestować, pozostawić akcjonariuszom.
Określenie z kolei wielkości i struktury poszczególnych składników majątku obrotowego jest domeną działalności operacyjnej. Zasadniczo przedsiębiorstwo powinno
dążyć do takiego ukształtowania struktury i wielkości majątku obrotowego, która zapewni niezakłóconą działalność operacyjną (w szczególności nie spowoduje utratę
płynności finansowej) przy minimalnych kosztach jego utrzymania.
Kolejnym ważnym aspektem działalności operacyjnej jest prowadzenie przez
przedsiębiorstwo działań marketingowych w szczególności w zakresie promocji i reklamy. Działania te mają na celu przede wszystkim dbanie o odpowiedni wizerunek
przedsiębiorstwa i zachęcenie potencjalnych odbiorców do skorzystania z oferty firmy.
Ostatecznie mają się przyczynić do wzrostu przychodów ze sprzedaży, jednakże wcześniej konieczne jest poniesienie wydatków na działania promocyjno-reklamowe.
Innym częstym wydatkiem ponoszonym w przedsiębiorstwie jest ubezpieczenie
mienia przedsiębiorstwa obejmujące zarówno nieruchomości, jak i maszyny i urządzenia. Firma ponosząc w związku z ubezpieczeniem wydatki jednocześnie przenosi część
ponoszonego przez siebie ryzyka na firmę ubezpieczeniową. Ostatecznie wydatki poniesione na ubezpieczenie mogą wpłynąć na wzrost wartości przedsiębiorstwa przez
zmniejszenie ryzyka działalności przedsiębiorstwa.
Kolejną grupą wydatków ponoszoną przez przedsiębiorstwo są wydatki osobowe w związku z zatrudnianiem pracowników. Bardzo ważne jest, by ponoszone one
były racjonalnie i przyczyniały się do podwyższenia lub przynajmniej utrzymania wysokiego poziomu motywacji pracowników, skutkując zwiększeniem wydajności i wartości
przedsiębiorstwa. W aspekcie motywacji pracowników nie do przecenienia są zmienne
składniki wynagrodzenia w postaci premii.
Rozwój przedsiębiorstwa i jego wzrost wartości możliwy jest nie tylko przez tzw.
rozwój wewnętrzny (inwestycje w maszyny, urządzenia, nieruchomości etc.), ale również
przez rozwój zewnętrzny polegający na dokonywaniu zakupów (przejęć) lub połączeń
z innymi firmami. Wybór konkretnej drogi rozwoju uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Jednakże ostatecznie decyduje porównanie nakładów inwestycyjnych między rozwojem wewnętrznym a zewnętrznym oraz korzyści i ograniczeń w każdym przypadku.
Ostatnim z wymienionych czynników jest oddziaływanie na wysokość płaconych
przez przedsiębiorstwo podatków. Jak wskazano na schemacie, w celu maksymalizacji
wartości firma powinna dążyć do zwiększenia wolnych przepływów pieniężnych. Zwiększanie wolnych przepływów pieniężnych może obejmować działania zmierzające zarówno
do wzrostu wpływów, jak i zmniejszenia wydatków. Płacony przez przedsiębiorstwo poda-
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tek stanowi wydatek, a zatem racjonalne działania powinny zmierzać do jego ograniczenia.
Firma może do tego przyczyniać się, kształtując odpowiednio poziom kosztów w szczególności amortyzacji oraz związanych z finansowaniem inwestycji (wyborem odpowiednich
źródeł). Zwiększając koszty, firma obniża podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, a tym samym zmniejsza również wysokość płaconego podatku dochodowego.
Obszar finansowy
Działalność finansowa obejmuje decyzje wywierające bezpośredni wpływ na bilansową strukturę kapitału. Najistotniejszym aspektem decyzji finansowych jest jednakże – ukierunkowane na minimalizację średniego ważonego kosztu kapitału – kształtowanie optymalnej relacji między rynkowymi wartościami kapitałów obcych i własnych. Do decyzji w zakresie działalności finansowej zaliczyć należy:
– powiększenie/zmniejszenie kapitału własnego (np. emisja akcji, pozostawienie
środków w formie zysków zatrzymanych/umorzenie akcji, wypłata dywidend),
– powiększenie/zmniejszenie kapitału obcego (np. emisja obligacji, zaciągnięcie
kredytu4/przedterminowy wykup obligacji).
Odpowiednie kształtowanie struktury kapitału, tj. relacji kapitału własnego do
kapitału obcego, nie jest bez znaczenia dla kształtowania wartości przedsiębiorstwa,
gdyż wpływa na jedną z determinant fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa, to
jest średni ważony koszt kapitału (WACC). Dzieje się tak dlatego, że zwiększając zadłużenie firma zwiększa stopę zwrotu dla właścicieli wskutek tego, iż:
– wierzyciele z racji ponoszenia mniejszego ryzyka wymagają mniejszą stopę
zwrotu niż właściciele,
– odsetki od długu mogą zostać wpisane w koszty, co zmniejsza płacony przez
firmę podatek dochodowy.
W sytuacji, gdyby spełniony został tylko pierwszy warunek, zgodnie z pierwszym
twierdzeniem Modiglianiego-Millera wartość przedsiębiorstwa byłaby niezależna od
struktury kapitału, a średni ważony koszt kapitału pozostawałby stały, bez względu na
zmiany struktury kapitału i byłby równy kosztowi kapitału własnego w przedsiębiorstwie
nie korzystającym z długu5. Występowanie dodatkowych korzyści dla przedsiębiorstwa
korzystającego z długu w postaci oszczędności w płaconym podatku dochodowym powoduje, że do pewnego momentu wraz ze wzrostem długu zmniejsza się średni ważony
koszt kapitału powodujący wzrost wartości przedsiębiorstwa. Wzrost wartości przedsiębiorstwa jest jednakże coraz to mniejszy wraz ze wzrostem zadłużenia, a po przekroczeniu pewnego jego poziomu wartość przedsiębiorstwa zaczyna maleć. Spadek wartości
przedsiębiorstwa wystąpi, gdy firma nie będzie już w stanie skorzystać ze zmniejszenia

4

Powiększenie kapitału obcego może też nastąpić w wyniku zawarcia umowy leasingu finansowego. Warto przy
tym zwrócić uwagę na specyfikę takiego rozstrzygnięcia, bowiem ma ono zarówno znamiona decyzji finansowej
(w zakresie dotyczącym powstania u leasingobiorcy zobowiązań wobec leasingodawcy), jak i operacyjnoinwestycyjnej (wejście w posiadanie określonego składnika majątku trwałego), podczas gdy zawarcie umowy
leasingu operacyjnego (tak jak najmu czy dzierżawy) ma jedynie charakter decyzji operacyjno-inwestycyjnej.
5
Por. A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998, s. 105.
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zapłaty podatku dochodowego wskutek poniesienia straty. Żadna firma nie ma bowiem
nieograniczonych możliwości obniżania podatku dochodowego.
Zwrócić też należy uwagę, że znajdująca się w finansowym obszarze decyzyjnym
wypłata dywidend jest jedną z dwóch bezpośrednich składowych maksymalizacji bogactwa akcjonariuszy. Decyzja o wypłacie dywidend należy do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a zatem rola kadry zarządzającej sprowadza się do funkcji doradczej. Informacja zarządu dotycząca szacunku przewidywanej stopy zwrotu, jaka byłaby możliwa do uzyskania w wyniku reinwestowania wypracowanej nadwyżki gotówkowej, ma przy tym dla podejmujących decyzję akcjonariuszy bardzo istotne znaczenie.
Wynika ono z generalnej zasady stanowiącej, że dywidenda powinna zostać wypłacona,
jeśli owa stopa zwrotu jest niższa od kosztu aktualnie wykorzystywanego kapitału własnego. W takim bowiem przypadku zostanie zmaksymalizowana suma: przyrostu w danym przedziale czasu rzeczywistej wartości rynkowej kapitału własnego i środków pieniężnych otrzymanych w tym okresie przez właścicieli. W sytuacji przeciwnej – tj. gdy
wspomniana stopa zwrotu przewyższa koszt aktualnie wykorzystywanego kapitału własnego – środki powinny pozostać w spółce w postaci zysków zatrzymanych6.
Bezpośrednie oddziaływanie na rynek kapitałowy
W praktyce wartość fundamentalna kapitału własnego nie jest dokładnie równa
rzeczywistej wartości rynkowej ogółu akcji. Natomiast to właśnie druga z tych wielkości jest bezpośrednio powiązana z bogactwem akcjonariuszy, gdyż dokonać transakcji
sprzedaży mogą oni jedynie na istniejących rynkach kapitałowych. Z racji niedoskonałości tychże rynków – przejawiającej się głównie w braku dostępu uczestników do
wszystkich informacji oraz ograniczeniach płynności – inwestorzy ponoszą dodatkowe
ryzyko. W zasadzie skutkować ono powinno rzeczywistą wyceną rynkową na poziomie
niższym aniżeli wartość fundamentalna7.
W celu minimalizacji powyższego ryzyka inwestycyjnego istnieje potrzeba, by
poza podejmowaniem decyzji operacyjno-inwestycyjnych oraz finansowych zajmowano się również jeszcze jednym obszarem decyzyjnym – bezpośrednim oddziaływaniem
na rynek kapitałowy. Do najistotniejszych działań, które powinny być podejmowane w
tym zakresie, należy niewątpliwie prowadzenie polityki informacyjnej.

6

Jak wspomniano, przedstawiona zasada ma charakter ogólny. W rzeczywistych sytuacjach istotne znaczenie
mogą mieć między innymi aspekty podatkowe. Na przykład w sytuacji niższej stawki podatku od zysków kapitałowych w stosunku do opodatkowania dywidend (jak miało to na przykład miejsce w Polsce do roku 2003, gdy
zyski kapitałowe były zwolnione z opodatkowania) korzystniejsze od otrzymania dywidend może być dla akcjonariuszy pozostawienie środków w przedsiębiorstwie, nawet pomimo przewidywanej stopy zwrotu z reinwestycji nadwyżki gotówkowej niższej aniżeli koszt aktualnie wykorzystywanego kapitału własnego.
7
„W zasadzie powinno”, gdyż nieefektywność rynku wynikająca na przykład z wpływu emocji jego uczestników
na przetwarzanie informacji może prowadzić także do zbyt optymistycznych prognoz i w konsekwencji nawet
znacznego przeszacowania rzeczywistej wartości rynkowej w stosunku do wartości fundamentalnej. Przedstawione wnioski mają oczywiście charakter teoretyczny, gdyż z charakteru wartości fundamentalnej wynika, że
praktyce prawie nigdy nie można obiektywnie stwierdzić, iż aktualna cena akcji jest przeszacowana.
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Realizacja polityki informacyjnej odbywa się głównie z wykorzystaniem relacji inwestorskich (z ang. – investor relations)8. Obniżenie poziomu ryzyka ponoszonego przez akcjonariuszy może skutkować ceteris paribus wyższą wyceną rynkową. Dla osiągnięcia tego
celu niezbędne jest jednak spełnienie kluczowego warunku, jakim jest stałe utrzymywanie
wysokiego standardu polityki informacyjnej. Zatajanie niekorzystnych dla spółki informacji
choć w danym momencie zwiększy kurs akcji, ostatecznie przynieść może znacznie większy
spadek. Należy bowiem zwrócić uwagę, że negatywne czynniki znane w danej chwili jedynie zarządowi, najprawdopodobniej wkrótce się ujawnią – choćby w gorszych od oczekiwanych przez rynek wynikach. Oczywiście znajdzie to swoje odbicie w zmniejszeniu rynkowej wartości kapitału własnego. Ponadto, gdy inwestorzy dowiedzą się o nierzetelnej
wobec nich polityce informacyjnej, spadek ów będzie dodatkowo wzmocniony przez utratę ich zaufania. Ponowne jego odbudowanie jest zadaniem trudnym, kosztownym i długotrwałym, ale dopóki nie zostanie wykonane, dopóty wycena rynkowa będzie uwzględniała
większe ryzyko inwestycji w daną spółkę.
Oprócz prowadzenia polityki informacyjnej decyzją zarządu ukierunkowaną na
zmniejszenie ryzyka wynikającego z niedoskonałości rzeczywistych rynków kapitałowych jest
rozstrzygnięcie kwestii ewentualnego przeprowadzenia podziału akcji (z ang. – stock split)
bądź ich łączenia (z ang. – reverse stock split). Najczęściej w literaturze spotyka się opinię, że
w określonych warunkach podjęcie takich decyzji może wpłynąć korzystnie na zwiększenie
płynności obrotu danymi walorami, czyli obniżyć związane z nimi ryzyko płynności.
Interesującym sposobem maksymalizacji bogactwa akcjonariuszy jest tzw. restrukturyzacja własności. W literaturze wyróżnia się następujące podstawowe techniki jej przeprowadzania9: spin off (w rozszerzonej wersji nazywana split up), wydzielenie części kapitałów
własnych (z ang. – equity carve out) oraz emisję akcji nakierowanych (z ang. – tracking stock).
Pierwsza z wymienionych technik polega na wyodrębnieniu z korporacji niezależnej spółki i przydzieleniu jej akcji – w formie tzw. dywidendy specjalnej – proporcjonalnie do posiadanych udziałów dotychczasowym akcjonariuszom. Split up to rozszerzona wersja spin off, gdy całe przedsiębiorstwo macierzyste zostaje podzielone na
niezależne firmy i w rezultacie ono samo przestaje istnieć.
Technika wydzielenia części kapitału własnego charakteryzuje się tym, że „pod
wydzielone aktywa” przeprowadza się emisję akcji stanowiącą źródło środków pie8

Wśród najczęściej wykorzystywanych relacji inwestorskich wymienia się przede wszystkim zamieszczanie
informacji na stronach internetowych spółki oraz organizowanie prezentacji dla analityków i inwestorów,
podczas których udzielane są także odpowiedzi na zadawane przez nich pytania. Do szeroko pojętej polityki informacyjnej spółki wobec inwestorów można również zaliczyć takie zagadnienia ładu korporacyjnego, jak m.in. korzystanie z usług niezależnych audytorów czy zapewnienie obiektywności ocen i opinii
formułowanych przez radę nadzorczą (głównie przez wybór do niej niezależnych członków). Szerzej patrz:
D. Dziawgo, Relacje inwestorskie. Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania, PWN, Warszawa 2011.
9
Por. np. P. Anslinger, S. Klepper, S. Subramaniam, Breaking up is good to do. Restructuring through spin-offs,
equity carve-outs and tracking stocks can create shareholder value, „McKinsey Quarterly” 1999, nr 1, s. 16-27;
M. Sierpińska, Restrukturyzacja własności jako metoda generowania wartości dla akcjonariuszy, „Nasz Rynek
Kapitałowy” 2002, nr 9, s. 113-116; D. Lee, R. Madhavan, Divestiture and Firm Performance. A MetaAnalysis, „Journal of Management”, November 2010, vol. 36, nr 6, s. 1345-1371; Wydaje się, że w przypadku
nazw własnych technik spin off i split up ze względu na brak powszechnie przyjętych polskich odpowiedników najwłaściwszym rozwiązaniem jest stosowanie oryginalnej terminologii w języku angielskim.
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niężnych. Zazwyczaj kontrolę kapitałową nad wyodrębnioną jednostką zachowuje firma macierzysta.
Istotą emisji akcji nakierowanych jest wyemitowanie papierów wartościowych
„z roszczeniem do przepływu gotówki wygenerowanej przez jednostkę wewnętrzną”10
pozostającą pod całkowitą kontrolą korporacji. Spośród wymienionych ta technika
restrukturyzacji własności jest stosunkowo najrzadziej wykorzystywana.
Badania empiryczne przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych potwierdzają
pozytywny wpływ restrukturyzacji własności technikami spin off oraz wydzielenia części kapitału własnego na stopy zwrotu dla właścicieli, zarówno spółek macierzystych
jak i wyodrębnionych11. Uzasadnień tego stanu rzeczy można dokonać, odwołując się
do poszczególnych obszarów decyzyjnych.
Podjęcie restrukturyzacji własności ma znamiona decyzji operacyjno-inwestycyjnej
z uwagi na często obserwowany po jej przeprowadzeniu wzrost elastyczności i sprawności
zarządzania – głównie wyodrębnionymi jednostkami12. Menedżerowie tychże spółek zyskują
dużo większe niż dotychczas kompetencje umożliwiające im szybkie i sprawne dokonywanie
reorganizacji wewnętrznej. Spółki stają się zatem bardziej elastyczne w dostosowywaniu się
do zmian zachodzących w otoczeniu. Ponadto najczęściej wzrasta także motywacja menedżerów wskutek powiązania wysokości otrzymywanych przez nich wynagrodzeń z wynikami
osiąganymi przez firmę. Poprawa możliwa jest również w odniesieniu do działalności spółki
macierzystej, gdyż „odchudzoną” korporacją zwykle można efektywniej zarządzać.
Wyjaśniając pozytywny wpływ dokonanych restrukturyzacji własności na przyrost wartości, nawiązuje się także do przyczyn bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem rynków kapitałowych. Wśród nich do najczęściej wymienianych zaliczyć należy13: wzrost zainteresowania analityków giełdowych wyodrębnionymi aktywami oraz
przyciąganie nowych inwestorów.
Za prawdopodobny powód wzrostu zainteresowania analityków można uznać
większą „przejrzystość” i szczegółowość dostępnych informacji o spółkach po ich rozdzieleniu. Nasuwa się też skojarzenie z hipotezą zapomnianej firmy, a utwierdzić jego
zasadność może następujący cytat: „Menedżerowie (...) potwierdzają, że każdorazowo,
gdy były wykorzystywane techniki restrukturyzacji, analitycy wiele pisali o firmie, co
wpływało pozytywnie na ceny akcji, zarówno spółki-matki, jak i spółki zależnej”14.
Wpływ przeprowadzenia restrukturyzacji własności na rynek kapitałowy może
także przejawiać się w pozyskaniu nowych inwestorów niezaangażowanych dotychczas
kapitałowo w korporację. Wyjaśnić ten fakt można, odwołując się do typowego przykładu, gdy działająca w tradycyjnej branży duża spółka wyodrębnia firmę zajmującą się
nowymi technologiami. Po rozdzieleniu obu jednostek inwestorzy o większej awersji
do ryzyka będą zainteresowani tylko przedsiębiorstwem macierzystym, natomiast
dążący do osiągnięcia stosunkowo wysokich stóp zwrotu i akceptujący wyższe ryzyko
zwrócą się ku nowemu podmiotowi. Wspomnieć też należy o możliwości pozyskania
10

Por. M. Sierpińska, Restrukturyzacja własności, s. 114
Patrz: tamże s. 116 oraz P. Anslinger, S. Klepper, S. Subramaniam, Breaking up, s. 19-20
12
Tamże, s. 22-23
13
Por. P. Anslinger, S. Klepper, S. Subramaniam, tamże, s. 21-22
14
M. Sierpińska, tamże, s. 115
11
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takich uczestników rynku, którzy preferują inwestycje w przedsiębiorstwa działające
w określonej branży i z tego względu nie lokują swoich środków w akcje zdywersyfikowanych koncernów. W sumie zatem te same aktywa mogą przyciągnąć uwagę większej
liczby potencjalnych dawców kapitału po ich rozdzieleniu na dwie firmy aniżeli wtedy,
gdy pozostawały połączone w ramach jednej struktury.
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PRZEDSIĘBIORCA W MYŚLI
EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ
Andrzej Suwalski

Wstęp
Przedsiębiorczość należy do podstawowych wątków sporów o podniesienie
efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych. Punktem wyjścia do analizy
tych kontrowersji jest wyróżnienie formalnego ujęcia przedsiębiorczości. Jego podstawowym elementem jest uznanie zarobku jako celu działań gospodarczych. Tym samym
sensem postępowania ekonomicznego staje się zatem nie tyle zdobycie środków
utrzymania, co wytwarzanie nadwyżki ekonomicznej. Warunkiem niezbędnym dla tak
ujętej przedsiębiorczości jest wolność gospodarcza, a więc sytuacja, gdy działania ekonomiczne realizowane są w warunkach konkurencji rynkowej, a nie stanowią wykorzystania nadanego przez władzę przywileju zapewniającego monopol. Koniecznym
składnikiem jest też realizacja tych działań na zasadzie „kapitalistycznego racjonalizmu” polegającej na planowości postępowania i rachunkowości1.
Rozumienia przedsiębiorczości
Przedmiotem sporu w analizowanym problemie jest kwestia, na ile formalne
ujęcie przedsiębiorczości podkreślające wagę prowadzenia zyskownej działalności
rynkowej odróżnia się od podejścia kładącego akcent na innowacyjność. Rozróżnienie
to związane jest z twórczością Josepha Schumpetera, który nadał podstawowe znaczenie stwarzaniu nowych potrzeb, wprowadzaniu produktów, kreowaniu rynków czy
sposobów mobilizacji kapitału2. Tym samym przedsiębiorczość przestała mieć wymiar
jedynie zdolności kalkulacyjnych lub organizatorskich i strategii z nimi związanych.
Innowator został bowiem odróżniony od inwentora, którego działalność tworząca po1

W. Sombart, Żydzi i życie gospodarcze, w: Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, PWN, Warszawa, 2006, s. 308-309.
2
J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, 1960, s. 104.
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tencjalny postęp techniczny stanowi warunek konieczny rozwoju. Jest on jednak niewystarczający, gdyż dopiero innowacja jako praktyczne zastosowanie inwencji stwarza
skokową zmianę rozwojową. Rola innowatora wyróżnia się na tle imitatorów, którzy
upowszechniają innowacje. Jakościową różnicę pomiędzy innowatorem a imitatorem
Schumpeter określił jako realizowanie nowego planu i działania zgodne z planem zwyczajowym to rzeczy równie odmienne jak budowanie drogi i chodzenie po niej3. Tak
więc przedsiębiorczość polegać miała na „twórczej destrukcji” dotychczasowych układów gospodarczych i w tym miała się realizować faktyczna konkurencja gospodarcza.
Problem przedsiębiorczości nie wyczerpuje się jednak w tym rozróżnieniu. Spornym wymiarem jej rozumienia jest też opozycja, którą Roman Rybarski określił jako
przeciwstawienie przedsiębiorcy „osiadłego” typowi przedsiębiorcy operującego „kapitałem koczowniczym”, którzy „przedstawiają dwie odrębne psychologie”4. Podczas gdy
ujęcie Schumpeterowskie przedstawia kontrast pomiędzy umiejętnością kalkulacji
a twórczym nowatorstwem, w tym wypadku sens dychotomii polega na sposobie angażowania się w konkretną działalność gospodarczą. Uosobieniem pierwszego z nich jest
biznesmen inwestujący w prowadzoną przez siebie długookresową działalność gospodarczą, którego działalność polega na optymalnej kombinacji czynników produkcji. Natomiast specyfika drugiego z tych ujęć polega na poszukiwaniu nowych okazji dla zdobycia w krótkim czasie zysku i błyskawicznego przerzucenia kapitału na inną możliwość.
Według tego ekonomisty istotny też wątek problematyki przedsiębiorczości powstał jako pokłosie zdominowania rozpatrywania procesów ekonomicznych przez pryzmat operacji giełdowych. I dlatego istotnym przeciwstawieniem w tematyce przedsiębiorczości stał się kontrast pomiędzy przewidywaniami opartymi o wzrost potencjalnych
zysków z aktywów a prognozami opartymi na rozpoznaniu psychologii rynku. W skrajnej
formie dylemat ten wyrażają użyte przez niego terminy „przedsiębiorczości skostniałej”
i „przedsiębiorczości zwyrodniałej”. Pierwsza z nich jest ofiarą sukcesu polegającego na
zdominowaniu konkurencji, gdy zdobyta przewaga powoduje, że „w miejsce czujnego
racjonalizmu wchodzi tradycjonalizm”. Specyficzną odmianą tej przedsiębiorczości jest
rentier. Można go porównać do właściciela wydzierżawiającego majątek, którego „wysiłek sprowadza się do tego, by znaleźć dobrego, wypłacalnego dzierżawcę”. Ponieważ
jego celem „nie jest actio, lecz contemplatio” w konsekwencji wyciska to swe piętno na
właściwej przedsiębiorczości, której nieraz brakuje rozpędu, w której bardzo często przejawia się drobiazgowe i dokuczliwe skąpstwo, o ile chodzi o jakieś śmielsze wydatki,
uwzględniające potrzeby robotnika i społeczne zadanie przedsiębiorcy5.
Natomiast pod pojęciem „zwyrodniałej przedsiębiorczości” kryje się spekulacja,
która nie polega na tworzeniu nowych kombinacji czynników produkcji zmieniających
istniejący stan rynku, lecz na kombinacji rozumianej jako gra na zwyżkę lub zniżkę cen.
Jej podstawowym odniesieniem jest ocena zbiorowych emocji pod kątem rozchwiania
pomiędzy chciwością a strachem, których skutkami są euforie i paniki giełdowe. Kontrastowe stanowiska stron sporu o znaczenie tak pojętej przedsiębiorczości z jednej
3
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strony wyraził John Maynard Keynes. Przyrównał on ocenę trafności spekulacji do tego
„by puścić swego konia nieco przed sygnałem do startu, by przechytrzyć tłum i ‘spławić’ fałszywą lub zdeprecjonowana monetę”. Tym samym spekulacja „jest to gra
w rodzaju ‘czarnego Piotrusia’ czy ‘muzycznych krzeseł’ – zabawy, w których zwycięzcą
jest ten, kto zdąży przed zakończeniem gry wsunąć ‘czarnego Piotrusia’ sąsiadowi lub
kto zajmie na czas krzesło, gdy muzyka przestaje grać”. Podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnej jest zdolność do odgadnięcia nawet nie „przeciętnych upodobań”, ale
dociekanie tego „co się przeciętnie uważa za przeciętne zdanie ogółu”. W ocenie tego
ekonomisty różnica pomiędzy przedsiębiorczością a spekulacją polegała na tym, że gdy
ta pierwsza wynikała z umiejętności określenia dochodowości obiektów kapitałowych
to podstawą przewidywań tej drugiej były dociekania stanu psychiki rynku. Konsekwencję dla gospodarki stanowiła ich proporcja w ogólnym stanie inwestowania.
W przypadku gdy spekulacja stanowiła margines ogólnej przedsiębiorczości, zjawisko
to nie miało większego znaczenia. Jednak „gdy akumulacja kapitału jakiegoś kraju staje
się ubocznym produktem gry hazardowej, wyniki zawsze będą opłakane”6.
Przeciwieństwem keynesowskiej opinii o „kapitalizmie kasyna” są pozytywne oceny
spekulacji. Do takich niewątpliwie należy pochwała spekulacji Miltona Friedmana, który
uznał, że ekonomiści potępiają spekulację z powodu „naturalnego uprzedzenia badacza
akademickiego wobec hazardu”. W jego ujęciu spełniała ona rolę czynnika przenoszenia
ryzyka i usuwania wąskich gardeł w optymalnej alokacji kapitału. Poglądy tego typu stały
się podstawą hipotezy „efektywnego rynku”, według której nie mają prawa występować
zjawiska takie, jak bańki inwestycyjne i ich konsekwencje w postaci krachów giełdowych7.
Natomiast według Romana Rybarskiego, chociaż czynności o charakterze spekulacyjnym miewały swój sens, szczególnie w sytuacji zabezpieczania się przed skutkami
inflacji, to jednak na tym tle może się wyrobić zamiłowanie do właściwej spekulacji, ciągłe poszukiwanie jakiejś stałej wartości, która często okazuje się niestałą, zaszczepia
gorączkę spekulacyjną. Określenie spekulacji jako zwyrodniałej przedsiębiorczości wynikało z tego, że nie pozostawało po niej nic trwałego. Uzyskany dzięki niej zysk wynikał
albo z amoralnego lucrum cessans, czyli był czyimś zyskiem utraconym, lub wręcz niemoralnym damnum emergens, a więc rzeczywistą szkodą8. Nie znaczy to jednak, że tym
samym stał się on zwolennikiem rentierstwa. Tym bowiem, co najbardziej jego niepokoiło, było niebezpieczeństwo współczesnej mu tendencji do powstawania przedsiębiorczości „skostniałej”. Upatrywał ją w rozwoju na olbrzymią skalę przedsiębiorczości państwowej finansowanej z powszechnych oszczędności. Czynny kapitalizm państwa, drenując z rynku kapitał, utrudniał byt drobnej i średniej przedsiębiorczości, a dodatkowo
skutkował coraz bardziej biernym kapitalizmem społeczeństwa9.
Problem przeciwstawienia rentierstwa i spekulacji pojawił się też jako jeden
z wymiarów cyklicznej teorii dziejów Vilfreda Pareta. Myśliciel ten punktem wyjścia
swej propozycji uczynił tak zwaną pozalogiczną koncepcję działań ludzkich. W myśl niej
ich podstawą są stałe skłonności zwane rezyduami oraz zmienne ich uzasadnienia no6
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szące miano derywacji. Wśród sześciu rezyduów najważniejsze znaczenie przypisał
polegającemu na przebiegłości instynktowi kombinacji oraz manifestującemu się przez
przemoc rezyduum trwałości. Opisujące je określenia „lisiej” i „lwiej” strategii postępowania zostały zaczerpnięte z twórczości florenckiego pisarza politycznego Niccolo
Machiavellego10. Społeczeństwo, według Parety, miało dzielić się na zmieniające się
elity sprawujące władzę oraz pozbawiony wpływu na rządy lud. „Lisi” bądź „lwi” charakter elity określony był proporcją rezyduów występującą u jej członków.
Najbardziej znanym zastosowaniem tej koncepcji było przedstawienie za jej pomocą przemiennego rytmu cyklu politycznego, podczas którego lwie elity oparte na
przemocy zastępowane są przez władzę lisów odwołującą się do kompromisu. Innym
wykorzystaniem tej opozycji był opis cyklu kulturowego polegający na kolejnym następowaniu fundamentalizmu i relatywizmu. Regule tej podlegać miał także cykl gospodarczy. W tym przypadku nośnikami lwiego rezyduum byli rentierzy, których strategia
postępowania polegająca na stabilnym oszczędzaniu w efekcie stwarzała stagnację.
Stanowiło to przesłankę do rozpoczęcia lisiego etapu cyklu otwierającego możliwości
spekulacyjnego inwestowania. Skutkiem tej polityki gospodarczej był następnie krach
giełdowy, który podważał stabilność rentierskich oszczędności. Z tego powodu następować miał zwrot nastrojów społecznych ku szykującej się do władzy kolejnej lwiej
ekipie mającej zagwarantować bezpieczeństwo depozytów przed spekulacyjną gorączką11. Jednak w ocenie Parety rentierskie oszczędności zawsze były potencjalną ofiarą
panujących. Zmieniały się jedynie metody ich przejęć. W odróżnieniu od dawnych
konfiskat współczesne sposoby ich przejęcia to podatki, polityka inflacyjna czy reformy
walutowe, a „usłużni eksperci mają zawsze na podorędziu pozornie logiczne argumenty, aby uciszyć niezadowolenie poszkodowanych”12.
Historiozoficzne ujęcie przedsiębiorczości Antoniego Kostaneckiego
W swoisty sposób zagadnienie przedsiębiorczości przedstawił Antoni Kostanecki
– wywodzący się z ziemi konińskiej rektor Uniwersytetu Warszawskiego i pierwszy
przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich. Współcześnie jego
twórczość rzadko stanowi przedmiot zainteresowania i tym samym zanika pamięć
o oryginalnym polskim prekursorze współczesnego instytucjonalizmu13. Podstawową
ideą jego koncepcji było uznanie, że z uwagi na to, iż gospodarka jest częścią rzeczywistości społecznej, to tym samym myśl ekonomiczna nie powinna być wyizolowana
z kontekstu szerszej refleksji humanistycznej. Stanowią one bowiem „dwa prądy dopełniające się, dwa płuca ludzkości” i ich zgodna koegzystencja prowadzić miała do
poddania „życia gospodarczego oraz myśli gospodarczej pod władzę kultury” 14. Istotnym wątkiem tej koncepcji była przedsiębiorczość, która stanowić miała przejaw nurtu
indywidualistycznego w myśli gospodarczej.
10
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Pierwszym z wyróżnionych przez Kostaneckiego stadiów rozwojowych refleksji
gospodarczej i społecznej była starożytność. Z uwagi na to, że w niej myśl ekonomiczna
nie była jeszcze ukształtowana, wyrazicielem antagonizmu tej epoki był obywatel polis,
którego ujęcie indywidualistyczne przedstawione przez Arystotelesa rywalizowało
z platońską utopią arystokratycznej elity. Również średniowiecze nie stworzyło osobnej myśli gospodarczej. Stąd jej dualizm wyrażał się w antagonizmie między benedyktyńskim postulatem aktywności gospodarczej a franciszkańską kontemplacją świata.
Propozycją syntezy tych stanowisk był Adam świętego Tomasza z Akwinu, który miał
łączyć posiadanie prywatnej własności z realizacją nakazu miłosierdzia15.
Dopiero w epoce merkantylistyczno-humanistycznej „myśl gospodarcza z więzów tak politycznych jak i religijnych wreszcie się wyswobadza” i powstaje tym samym
miejsce dla wprowadzenia postaci przedsiębiorcy, którego pierwszym przejawem miał
być Robinson Kruzoe z powieści Defoe. Wyrazem jego nowatorstwa było nadanie dniu
określonego porządku, co stało się następnie wzorem dla Beniamina Franklina oraz
zbilansowanie swojego losu na „modłę handlową”. W postaci tej widoczne też było
awanturnictwo w postaci skłonności do podróżowania, z powodu czego bohater Defoe
poczuwał się do winy. Odzwierciedleniem tak rozumianego początku przedsiębiorczości miał być język angielski, w którym jeszcze w czasach Smitha a nawet później jeszcze, nazywa się w Anglii przedsiębiorcę dużo rzadziej przedsiębiorcą (undertaker),
a dużo częściej awanturnikiem (adventurer)16.
Z kolei w epoce klasycznej indywidualizm myśli ekonomicznej został wyrażony
przez homo oeconomicus Adama Smitha. W tym ujęciu przekształceniu uległo rozumienia interesu osobistego. Dla Robinsona usprawiedliwieniem egoizmu jako motywu działania było jego odosobnienie. Natomiast dla nowego etapu refleksji ekonomicznej na
nowym etapie „dotychczasowy rys znamienny, przemienił się w to, co nazywamy essentiale pojęcia w logice”. Drugą znaczącą zmianą było zastąpienie awanturnictwa przedsięwzięciem gospodarczym jako podstawą przedsiębiorczości, czyli „przekształcenie
człowieka gospodarczego w gospodarczego twórcę”, a więc przejście z rozumienia, gdzie
każdy jest w „stanie twórczości in potentia”, do stanu „twórczości in actu”. Spowodowało
to, że „każdy, jak przyznać trzeba, przestał być tym każdym”, że zdolność do bycia przedsiębiorcą została znacznie zawężona17. W sposobie wyartykułowania „tam” problemu
przedsiębiorczości można odnaleźć „tam” nie tylko z powodu znaczenia, jakie przypisano
innowacji, ale również z uwagi na podobne podkreślenie rozróżnienia innowatora od
inwentora – w tym przypadku przemysłowca Arkwrighta i wynalazcy Watta18.
Natomiast w epoce współczesnej ewolucja przedsiębiorczości polegać miała na
tym, że zaczęła obejmować nowe wątki. Przedsiębiorca epoki klasycznej miał ukazywać
swemu społeczeństwu „dalsze drogi postępu”. Spełniać zatem miał rolę pioniera, który
„mu dopomaga zdobyć i umacniać stanowisko w całokształcie krajów i narodów czynnych gospodarczo”19. Z kolei przedsiębiorca współczesny ma „podporządkowywać się
15
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wskazaniom gospodarczo-politycznym swego kraju, swojej państwowości i ma dostosowywać się do wymogów międzynarodowych”. Sensem zmiany było więc „związanie”
przedsiębiorcy, „aby jego dążenie do zysku kapitalistycznego ująć w karby, miarkować,
normować”20. Dlatego przedsiębiorca „związany” „nie jest już monarchą absolutnym,
lecz konstytucyjnym”, który jeżeli pozostanie samolubnym krótkowidzem, sprowokuje do
wystąpienia przeciw organizacji własnej i w ogóle organizacjom jej podobnym rząd,
ustawodawstwo swego kraju21. Obejmowało to zagadnienia nie tylko z zakresu polityki
gospodarczej, ale również problemy prawnej ochrony pracy, ubezpieczeń, związków
zawodowych, umów zbiorowych. Jednak zmiana występująca w epoce współczesnej nie
miała polegać na restytucji idea caritas – myśli średniowiecznej, ale na akarytatywności.
Podstawą myśli średniowiecznej było bowiem krzewienie postawy miłosierdzia wobec
wszechobecnego ubóstwa, a problem słuszności wysokości płacy stanowił tego margines. Natomiast w myśli współczesnej zasadniczym zagadnieniem stała się realizacja zobowiązań wobec pracowników, a nie dary czy jałmużny. Sensem tej zmiany było zatem
przejście „od socjalnego poglądu osobistego, to jest suponującego osobiste uczucia miłosierne, do nieosobistego”, co stanowiło efekt szerszego, historycznego procesu transformacji własności osobistej w nieosobisty kapitał22.
Zagadnienie transformacji przedsiębiorczości w epoce współczesnej dostrzegł
również Roman Rybarski. Zauważył, że „dawny homo oeconomicus, który rządził się
czystym motywem gospodarczym (...) został zdetronizowany”. Został bowiem zastąpiony człowiekiem ustanowionym – homo statusus, dla którego podstawowym odniesieniem działalności gospodarczej przestały być najkorzystniejsze kombinacje pracy
i kapitału, a stały się regulacje prawne stwarzane przez państwo. Skutkiem tego na
stosunki gospodarcze w coraz większym stopniu zaczęły wpływać czynniki pozagospodarcze. Jednak i on dostrzegł dylemat, czy zwiększona interwencja państwa faktycznie
ograniczyła egoizm gospodarujących jednostek, czy też jedynie stworzyła szereg nowych problemów o wiele trudniejszych do zaradzenia ich niekorzystnym skutkom.
Roman Rybarski z dużym sceptycyzmem stwierdził na ten temat, że im więcej ingerencji państwa w życie gospodarcze, tym większej doniosłości nabierają zagadnienia psychologii (...) hominis oeconomici może nam się przedstawiać bardzo prosto, ale homo
statutus wystąpi jako bardziej skomplikowane zjawisko23.
Znaczenie uwarunkowań historycznych przedsiębiorczości w ujęciu Witolda Kuli
W przedstawionym powyżej ujęciu sporu o przedsiębiorczość pojawiła się kwestia, czy stanowi ona trwały elementem ludzkiej historii czy też zaistniała dopiero
w epoce kapitalizmu. Do często wykorzystywanych wyjaśnień genezy kapitalizmu należy bowiem uznanie jego za skutek ugruntowania się racjonalistycznego ujmowania
świata i tym samym ono stanowi podstawę przedsiębiorczości. Roman Rybarski podejmując ten problem oddał szacunek dla przeszłości przez stwierdzenie, że między
20
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racjonalizmem a tradycjonalizmem nie ma przeciwieństwa, lecz raczej chronologiczne
następstwo. [Tak więc] tradycjonalizm – to racjonalizm w czasie przeszłym24.
W bardziej rozbudowany sposób kwestię tę przedstawił Witold Kula w swoim
podejściu do możliwości zaistnienia zasady racjonalności gospodarczej w epoce przedkapitalistycznej. Analizując postawiony problem dostrzegł, że działania gospodarcze
zawsze są w jakieś mierze zarówno tradycyjne, jak i racjonalne. Kwestią podstawową
racjonalności ekonomicznej jest bowiem zwiększanie się ilości wariantów wyboru.
Muszą one jednak być nie tylko znane, ale także pomiędzy nimi powinna istnieć możliwość dokonania oceny porównawczej. Jednak, co jest równie ważne, wymogiem
w tej kwestii jest także ich praktyczna dopuszczalność. Dlatego akty wyboru nigdy nie
są dokonywane w sytuacji określonej jedynie przez rachunek gospodarczy, natomiast
zawsze są społecznie zdeterminowane. Historyczne ujęcie zasady racjonalności powinno zatem po pierwsze uwzględniać wzrost liczby znanych wariantów wskutek postępu wiedzy technicznej. Po drugie powinno ujmować możliwość dokonywania porównań, która to kwestia dotyczy możliwości zastosowania pieniądza jako wspólnego
mianownika wartości. Wiąże się to zawsze z pewnymi ograniczeniami, gdyż główny
czynnik wyznaczający górną granicę osiąganego dochodu jak i główny czynnik determinujący jego podział tego dochodu na część konsumowaną i akumulowaną – także
i w kapitalizmie nie są wymierne w pieniądzu. Dodatkowo, zakres stosowalności zasady racjonalności wynika z uchylenia bądź wprowadzenia zakazów prawnych, bądź moralnych. Ilustrować to miała różnica pomiędzy kapitalizmem, w którym wolno używać
reklamy w jaskrawy sposób nieprawdziwej, w rodzaju „Radion” sam pierze, a nie wolno reklamować lekarstwa jako leczącego wszystkie choroby, a feudalizmem, gdzie to
ostatnie nie napotyka żadnych przeszkód, podczas gdy warsztat rzemieślniczy nie ma
prawa wywiesić nad wejściem szyldu odbiegającego od obowiązującej wszystkie
warsztaty tej branży normy 25.
Problem z oceną stosowalności zasady racjonalności wiąże się również ze swoistą optyką współczesnego ekonomisty, który bez wahania traktować będzie jako nieracjonalny i nieekonomicznymi czynnikami determinowany feudalny luksus lub postępowanie dzisiejszego chłopa kupującego traktor dla prestiżu, a jednocześnie będzie
traktował jako zupełnie racjonalne, gdy amerykański reprezentant handlowy poważnej
firmy będzie co rok kupował nowe auto26. Niezrozumiałe też będzie dla niego odrzucenie przez chłopa propozycji doradcy rolniczego, aby zamienił swoje sześć krów na trzy
krowy rasowe. Pomimo bowiem tego, że dostrzegał on jej zalety ekonomiczne, to jednak swoją negatywną odpowiedź uzasadnił argumentem, że jej przyjęcie zmniejszy
szanse jego syna na ożenek z córką bogacza wiejskiego27. Do tego w porównaniach
historycznych pojawia się kwestia wysuniętego przez Tadeusza Kotarbińskiego rozróżnienia racjonalności rzeczowej i metodologicznej. W tym przypadku polega ona na
tym, że Korzon lepiej od Tyzenhauza wiedział, jak ten ostatni powinien był zakładać
24

R. Rybarski, System ekonomii politycznej, s. 8.
W. Kula, Teoria ekonomii ustroju feudalnego, KiW, Warszawa, 1983, s. 190.
26
W. Kula, Teoria ekonomii, s. 186.
27
W. Kula, Teoria ekonomii, s. 191.
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manufaktury (…) albo gdy Rostow lepiej od przedsiębiorców angielskich z czasów rewolucji przemysłowej wie, w jakich branżach powinni oni lokować swoje kapitały28.
Zaufanie jako uwarunkowanie przedsiębiorczości
Integralny element problematyki przedsiębiorczości stanowi też kwestia zaufania
do stabilności stosunków gospodarczych. Jak bowiem zauważył Witold Trąmpczyński,
w sytuacji zwiększającego się ryzyka inwestowanie będzie wypierane przez tezauryzację.
Jednak w swoim ujęciu problematyki kapitalizacji nie rozwinął szerzej tej kwestii29. Natomiast zagadnienie zaufania szeroko analizował Roman Rybarski. Najpierw dokonał
systematyki źródeł niepewności i jako pierwsze wyróżnił ryzyko osobiste pokonywane
wiarą przedsiębiorcy we własne siły. Przekonanie, że się sprosta trudnościom i przeszkodom na drodze realizacji podjętego przedsięwzięcia uznał za wielką siłę twórczą, bez
której gospodarka skazana jest na zastój. Bez ufności przedsiębiorcy we własne siły nie
byłoby wdrażania wynalazków do produkcji, innowacji w sferze technicznej lub organizacyjnej. Pomimo tego że nie każda działalność gospodarcza przynosi oczekiwany efekt,
nawet niepowodzenia skutkują wiedzą, która stanowi cenne doświadczenie na przyszłość. Drugim źródłem zagrożenia są elementy składowe danej działalności gospodarczej. Przykładami w tej mierze mogą być niepewność zbiorów w rolnictwie, nietrafienie
z asortymentem oferty w gusta nabywców lub niesolidność dłużnika. Ten wymiar ryzyka
można zmniejszyć dzięki ubezpieczeniom. Trzecim źródłem ryzyka są ogólne warunki
działalności gospodarczej. W tym zakresie Roman Rybarski odróżnił niepewność warunków stwarzanych przedsiębiorcom przez państwo od ryzyka związanego z koniunkturą
gospodarczą. Uważał, że zaufanie do koniunktury skutkuje inwestycjami o długim horyzoncie czasowym, podczas gdy pesymistyczna ocena przyszłości uwidacznia się przez
poszukiwanie bardziej płynnych lokat. Panujące oczekiwania oddziałują nie tylko na
przedsiębiorców w pełnym tego słowa znaczeniu. Ogromnie wiele waży fakt, czy biedne
wdowy i służące wnoszą swe oszczędności do kas, czy też je z nich wycofują. Przez plotki
kawiarniane, roznoszone przez niebieskich ptaków, żyjących na marginesie gospodarstwa, może powstać niepokój i panika, której czasem nie uda się opanować30.
Za podstawowe jednak źródło niepewności w gospodarce uznał państwo, które
przez chwiejność zakresu swego działania w gospodarstwie powiększa elementy gospodarczej niepewności i stwarza atmosferę braku zaufania. Przedsiębiorczość ucieka
bowiem od trwałych nakładów „gdy przeprowadza się wciąż reformy podatkowe, gdy
podwyżka goni podwyżkę”. Zagrożenie też stwarza etatyzm skutkujący tym, że podstawową kwestią dla przedsiębiorcy jest się pytanie, czy „za rok lub kilka lat nie wystąpi państwo w roli jego uprzywilejowanego konkurenta”. I wreszcie czynnikiem ryzyka
jest interwencjonizm państwa, którego wyrazem może być przekreślenie rynkowej
kalkulacji cen31. Dlatego uznał, że rolą państwa powinno być gwarantowanie stałości
28

W. Kula, Teoria ekonomii, s. 192.
W. Trąmpczyński, Pojęcie kapitału, „Poznańskie Prace Ekonomiczne” 1937, nr 24, Uniwersytet Poznański, Poznań, s. 120.
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R. Rybarski, System ekonomii politycznej, s. 115.
31
R. Rybarski, System ekonomii politycznej, s. 125.
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warunków gospodarowania. Im mniej jest bowiem niepewności co do założeń prowadzonej przez nie polityki gospodarczej, monetarnej czy fiskalnej, tym większa możliwość prowadzenia racjonalnej działalności przez przedsiębiorców. Dodatkowo ekonomista ten powołując się na świeże jeszcze wówczas doświadczenia kryzysu lat trzydziestych, zwrócił
uwagę na problem szerzenia przez kierowników polityki gospodarczej optymistycznych
prognoz koniunktury gospodarczej. Określił ten zabieg jako analogiczny do reklamy uprawianej przez przedsiębiorców szukających zbytu na swe towary. Uznał, że „najlepszą propagandą są fakty”, natomiast rozbudzanie nadziei jest zaciąganiem zobowiązań co do
w przyszłości. Może ono oddziaływać pomyślnie na gospodarkę – „powstrzymać panikę,
która w innych przypadkach pokrzyżuje nawet najlepsze zamiary”, ale rozpowszechnianie
zapewnień niemających pokrycia może mieć pozytywne znaczenie tylko w ograniczonym
zakresie32. Podsumowując swoje rozważania R. Rybarski przyznał, że być może zaufanie nie
zasługuje na miano osobnego czynnika produkcji, jednak zjawiska związane z ograniczaniem niepewności mają olbrzymie znaczenie dla gospodarki, gdyż usiłują się one przeciwstawić się paretowskiemu determinizmowi mówiącemu, że we wszystkich znanych społeczeństwach, ci którzy tworzą oszczędności, są stale pozbawiani przysługujących im zysków33. W sytuacji wielkiego kryzysu tworzyć się jednak mogą szczególnie niebezpieczne
następstwa. I nie są to zwykłe skutki takich sytuacji o charakterze „przypadkowej, ubocznej
domieszki właściwego kryzysu” jak brak zaufania do banków czy wielkich koncernów. Zasadniczym problemem staje się to, że szerzy się pytanie, „czy nie wkraczamy w jakiś nowy,
nieznany jeszcze ustrój społeczny”. „Upadek kapitalizmu” zaczyna stawać się „ulubionym
tematem wielu prac naukowych i publicystycznych”. Sytuacja gdy „brak zaufania do istniejącego porządku”, gdy panuje „atmosfera wyczekiwania jakiejś wielkiej przemiany”, nie
sprzyja „wydobyciu się z depresji. Irracjonalny pierwiastek niepewności” krępuje bowiem
„popęd do tego by wyjść z kryzysu”34. Warto zauważyć, że użyte przez tego autora rozumienie zaufania ma zdecydowanie inną konotację niż te, które spotyka się we współczesnej wersji rozpropagowanej przez Francisa Fukuyamę. U tego autora przejawiało się ono
w zwyczajowym przestrzeganiu praw własności, co wpływać ma pozytywnie na redukcję
wielkości kosztów transakcyjnych. Zaufanie tak pojęte razem z innymi „cnotami społecznymi” tworzy ważny czynnik stabilności uzupełniający prawo i racjonalizm gospodarczy35.
Natomiast Roman Rybarski nie uważał takich kwestii za przedmiot ekonomii, gdyż „zawsze
się zdarzało, ktoś oszustwem dorabiał się majątku; może to dzisiaj zdarza się częściej, ale
dawniej znowu nieraz źródłem majątku był zwyczajny rabunek”. Proponował zatem, aby
tego, że „ktoś oszukuje i na tym zarabia”, nie nazywać działalnością gospodarczą, ale uznać
za zjawisko przynależne do dziedziny prawa karnego36.
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Zakończenie
Przedstawiona analiza ukazuje, że problem przedsiębiorczości od dawna poddawany był wieloaspektowej analizie. Gdyby pokusić się o stwierdzenie, który z wątków tej tematyki pozostaje najbardziej aktualny, to można chyba wskazać podniesiony
przez Antoniego Kostaneckiego problem przedsiębiorcy „związanego”, czyli kwestię
dotyczącą roli i zakresu uczestnictwa państwa w gospodarce. W niej bowiem realizuje
się najbardziej rozpowszechniona współczesna odmiana przedsiębiorczości, którą
można określić jako grę z państwem, a nie z rynkiem. Tym samym w coraz mniejszym
stopniu znaczenie ma przedsiębiorczość w znaczeniu Schumpeterowskiej innowacyjności rynkowej zastępowanej przez przedsiębiorczość rozumianą jako biegłość w radzeniu sobie z administracyjnie przeregulowaną rzeczywistością gospodarczą.

KODEKSY ETYCZNE JAKO NARZĘDZIA PROPAGUJĄCE
PRZESTRZEGANIE ETYKI W TURYSTYCE
Anna Szalczyk

Wstęp
Początkowo rozwój turystyki postrzegany był przede wszystkim jako pozytywny
czynnik stymulowania rozwoju ekonomicznego i społeczno-kulturowego obszarów recepcji
turystycznej. Jednak niekontrolowany rozwój turystyki masowej sprawił, że od końca lat
siedemdziesiątych na terenach odwiedzanych przez turystów coraz bardziej ujawniały się
także negatywne skutki tego rozwoju. Okazało się, że turystyka, będąca źródłem rozmaitych korzyści, jest jednocześnie obciążona różnymi kosztami1. Przeciwieństwem korzyści
z turystyki są jej skutki negatywne, określane jako dysfunkcje turystyki.
Przez dysfunkcje rozumie się wszelkie niekorzystne zjawiska będące rezultatem
rozwoju turystyki, które dotyczą negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym, społecznym, kulturowym oraz w sferze życia gospodarczego terenów odwiedzanych, a także
wszelkich zachowań patologicznych wśród turystów. Głównym powodem tych zmian jest
to, że współczesna turystyka jest zjawiskiem masowym i silnie skomercjalizowanym2.
W literaturze przedmiotu problematyka funkcji i dysfunkcji turystyki jest szeroko
omówiona. Ponieważ niniejszy artykuł dotyczy problematyki przestrzegania etyki w turystyce, celowe jest krótkie omówienie wybranych przykładów dysfunkcji turystyki związanych z łamaniem zasad moralnych przez turystów i mieszkańców terenów recepcyjnych.
Niewątpliwie najbardziej jaskrawe przykłady dysfunkcji turystyki związane z łamaniem zasad moralnych występują w środowisku społeczno-kulturowym regionów
turystycznych, gdzie pod wpływem rozwoju turystyki masowej następuje swego rodzaju „liberalizacja” obyczajów i systemu wartości zarówno wśród turystów, jak i rdzennych mieszkańców obszarów destynacji turystycznych.
Przejawem negatywnego oddziaływania turystyki jest zmiana stylu życia i systemu
wartości mieszkańców terenów recepcyjnych pod wpływem wzorca „wakacyjnego stylu
1
2

W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2000, s. 370.
Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2008, s. 48.
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życia” turystów. Bogaci turyści często zachowaniem manifestują swoja wyższość i próbują narzucić własną hedonistyczno-konsumpcyjną „kulturę”, lekceważąc jednocześnie
tradycje, obyczaje rdzennych mieszkańców. Tolerowanie (bo turysta płaci) i naśladowanie takich zachowań prowadzi do wyjałowienia kulturowego obszarów recepcji i zaniku
ich odmienności kulturowej regionów (zjawisko macdonaldyzacji kultury).
Praktyka pokazuje, że turysta na wakacjach często „zapomina” o zasadach, które respektuje w miejscu swego zamieszkania. Bycie z dala od domu – poza obszarem „monitoringu” rodziny i znajomych – sprawia, że turysta czuje się wolny, anonimowy i … zwolniony
z konieczności przestrzegania obowiązujących norm. Łamanie powszechnie obowiązujących norm moralnych sprzyja występowaniu patologii społecznych na obszarach recepcji
turystycznej. Do najbardziej drastycznych przykładów dysfunkcji towarzyszących rozwojowi turystyki należą wzrost przestępczości, prostytucja, alkoholizm i narkomania.
Wzrost przestępczości na terenach recepcyjnych związany jest z tym, że na terenach recepcji, w dużych zbiorowiskach turystów istnieją sprzyjające warunki do dokonywania przestępstw pospolitych (kradzieże, rozboje). Kiedy uwaga turystów skoncentrowana jest na atrakcjach turystycznych, stają się oni łatwym celem dla kieszonkowców i oszustów sprzedających np. „oryginalne” dzieła sztuki. Często sami turyści podczas uczestnictwa w turystyce biorą udział w przestępczej działalności – przemycie
narkotyków lub dzieł sztuki.
Szerzenie się prostytucji w regionach turystycznych to prawdopodobnie największy problem społeczny związany z rozwojem turystyki masowej. Skala tego zjawiska jest tak duża, że od pewnego czasu otwarcie (przynajmniej w niektórych regionach
świata) mówi się o regionach turystycznych „specjalizujących” się w obsłudze turystyki
seksualnej. Do takich regionów należą m.in.: w Azji (Tajlandia, Indonezja, Indie),
w Afryce (Kenia, Republika Południowej Afryki), w Ameryce Południowej (Brazylia)
i w Ameryce Środkowej (Dominikana, Jamajka). Rozwój seksturystyki jest wielkim problemem społecznym, gdyż usługi seksualne świadczą nie tylko osoby dorosłe, ale także
dzieci. Ponadto ten typ turystyki przyczynia się do lawinowego rozprzestrzeniania się
AIDS (zwłaszcza na terenie Afryki).
Powyższe przykłady pokazują, że era turystyfikacji 3 świata ma także swoje
„mroczne” oblicze w postaci różnych dysfunkcji turystyki. Chcąc zapobiec dalszemu
szerzeniu się tych, dysfunkcji konieczne jest odejście od dotychczasowego modelu
turystyki. Temu celowi ma służyć obecnie promowana powszechnie na świecie idea
rozwoju turystyki zrównoważonej 4, która nawiązuje bezpośrednio do założeń rozwoju
zrównoważonego5. W tej koncepcji za priorytet uznaje się ochronę podstawowych dla
rozwoju turystyki zasobów i wskazuje uniwersalne zasady etyczne, które muszą być
3

K. Przecławski, Turystyka a świat współczesny, UW, Warszawa 1994, s. 38.
Ogólne zasady zrównoważonego rozwoju turystyki zawiera dokument Agenda 21 dla Podróży i Gospodarki Turystycznej, opracowany wspólnie przez Światową Radę Podróży i Turystyki (WTTC), Światową Organizację Turystyki
(WTO) i Radę Ziemi (Earth Council) w 1995 r. Źródło: http://www.unwto.org/sustainable/top/events.html
5
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rozwoju jest prawo ludzi do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą. Za: S. Kozłowski, Ekorozwój wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa 2000, s. 59.
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przestrzegane w korzystaniu z zasobów w sferze ekologicznej, społecznej i ekonomicznej przez wszystkie podmioty uczestniczące w turystyce6.
W zjawisku społecznym, jakim jest turystyka, osoby w niej uczestniczące – dokonując pewnych wyborów moralnych i kierując się wyznawanymi przez siebie wartościami – postępują w określony sposób7. Istotnym elementem turystyki zrównoważonej jest
przestrzeganie podstawowych zasad etycznych przez wszystkie podmioty uczestniczące
w turystyce: turystów, pośredników (np. pracowników biur podróży, hoteli, przewodników), mieszkańców i władze publiczne terenów recepcyjnych. Przestrzeganie norm
etycznych przez uczestników turystyki jest warunkiem koniecznym do eliminowania
dysfunkcji turystyki i wzmacniania pozytywnych skutków jej rozwoju na terenach recepcyjnych, zwłaszcza w sferze ekonomicznej, społecznej, kulturowej i ekologicznej.
Promowanie na świecie koncepcji rozwoju turystyki zrównoważonej przyczynia
się do zwiększenia przestrzegania etyki w sferze organizacji i zarządzania turystyką.
Dowodem tych zmian jest opracowanie turystycznych kodeksów etycznych.
Omawiając wybrane turystyczne kodeksy etyczne, trzeba wyjaśnić, co to jest
kodeks. Definicja słownikowa mówi, że kodeks (łac. codex) to zespół norm, reguł, zasad, przepisów dotyczących jakiejś dziedziny (np. etyki, życia towarzyskiego)8. Natomiast kodeks etyczny to księga, spis, usystematyzowany zestaw norm i reguł moralnych, który tworzy pewien układ wartości określający zasady odnoszenia się jednostki
do siebie samej, innych osób, grup oraz całej społeczności9.
Pierwsze kodeksy spisano już w starożytności. Powstał wtedy m.in. słynny Kodeks Hammurabiego. Spisano go na przełomie XVIII i XVII w. p.n.e. na polecenie ówczesnego władcy Babilonu w celu ustanowienia jednolitych norm ułatwiających rozwój
społeczno-gospodarczy państwa. Kodeks zawierał zbiór obowiązujących przepisów
prawa karnego, prywatnego i procesowego oraz zwyczajów funkcjonujących w wielu
dziedzinach życia. Znaczna część spisanych praw dotyczyła kwestii ochrony majątku
oraz spraw rodzinnych (np. rozstrzygnięć w sprawach dziedziczenia), a także kwestii
związanych z handlem (np. kredytów, umów, odpowiedzialności z tytułu wynagrodzenia szkody). Bardzo ważne miejsce w Kodeksie zajmowały zapisy dotyczące procedury
postępowania sądowego i sankcji karnych za popełnienie określonych przestępstw.
System kar opierał się na surowym prawie talionu, w którym obowiązywała zasada
„oko za oko, ząb za ząb” (Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu). Za
wiele przestępstw i niewłaściwe wykonywanie swojej pracy groziła kara śmierci (Jeśli
budowniczy wybudował komuś dom, a dzieła swego nie wykonał trwale i dom, który
wybudował, zawali się i zabije właściciela, budowniczy poniesie karę śmierci. Jeśli
przez to zabił syna właściciela domu, będzie zabity syn budowniczego).
W Kodeksie Hammurabiego znalazły się także zapisy dotyczące turystyki, które
regulowały kwestie związane z przyjmowaniem gości na nocleg oraz dotyczyły spedycji
6
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i rzecznej komunikacji pasażerskiej. Prawodawca nakładał na właściciela oberży obowiązek otoczenia ochroną podróżnego, a na osobę świadczącą usługi spedycyjne lub
transportowe odpowiedzialność za przewożone mienie (Jeżeli obywatel w podróży
znajduje się i srebro, złoto, drogie kamienie lub bagaże z rąk swych innemu obywatelowi dał i do przewiezienia przekazał mu, a człowiek tamten wszystkiego, co miał
przewieźć, w miejscu docelowym nie oddał i wziął sobie, właściciel przesyłki człowiekowi temu wszystko, co miało być przewiezione i nie zostało oddane, udowodni, człowiek ten pięciokrotnie wszystko, co zostało mu przekazane, właścicielowi odda)10.
Zapisy Kodeksu Hammurabiego dotyczące podróży i noclegu dowodzą, że człowiek odbywał podróże od najdawniejszych czasów. Należy jednak pamiętać o tym, że
od starożytności aż do XIX w. podróże turystyczne (w dzisiejszym rozumieniu pojęcia
turystyka) podejmowali głównie przedstawiciele bogatych klas uprzywilejowanych
i skala tego zjawiska była na tyle mała, że nie występowały wtedy negatywne skutki
rozwoju turystyki. Stosunkowo niedawno możliwość uczestnictwa w turystyce stała się
powszechna, dzięki czemu turystyka stała się zjawiskiem masowym. Umasowienie
turystyki i jej dynamiczny rozwój sprawił, że skutki tego rozwoju występują w sferze
środowiska naturalnego i w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego.
Wystąpienie negatywnych skutków niekontrolowanego rozwoju turystyki masowej i towarzyszące im jaskrawe przykłady niewłaściwych relacji pomiędzy uczestnikami turystyki (turystami, mieszkańcami terenów recepcyjnych, podmiotami zaangażowanymi w obsługę turystów), a także – na wielu obszarach recepcji turystycznej –
rabunkowa wręcz eksploatacja turystycznych walorów środowiska przyrodniczego,
wskazuje na konieczność określenia uniwersalnych zasad, które muszą być respektowane przez wszystkich beneficjentów turystyki. Respektowanie tych zasad stanowi
warunek niezbędny do ograniczenia występowania dysfunkcji turystyki. To skłoniło
Światową Organizację Turystyki (WTTO), podmiot odpowiedzialny za kreowanie polityki rozwoju turystyki na świecie, do opracowania i uchwalenia Globalnego Kodeksu
Etyki w Turystyce11. Ponieważ Kodeks opracowała największa i najważniejsza organizacja turystyczna na świecie, celowe jest przeprowadzenie szczegółowej analizy jego
zapisów w celu ukazania problematyki dotyczącej różnych aspektów przestrzegania
etyki w turystyce.
Dokument WTTO składa się z 10 artykułów. Dziewięć artykułów zawiera zbiór podstawowych zasad, które powinny obowiązywać w turystyce natomiast ostatni – 10 artykuł
dotyczy wprowadzania i umacniania ustanowionych w kodeksie zasad.
Kodeks wskazuje na te aspekty turystyki, w których – z uwagi na zjawiska patologiczne towarzyszące rozwojowi turystyki – niezbędne jest przestrzeganie etyki. Podstawowym przesłaniem kodeksu jest wskazanie etycznego kontekstu wzajemnych relacji między turystami, podmiotami turystycznymi, społecznościami lokalnymi przyjmującymi turystów oraz środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym terenów
recepcyjnych. Ponadto zwraca się uwagę na relacje, jakie powinny występować po10

M. i R. Łazarkowie, Śladami historii turystyki. Od starożytności do współczesności, Lublin 2005, s. 55-56,
za: Kodeks Hammurabiego, Alfa, Warszawa 1998.
11
Globalny Kodeks Etyki w Turystyce został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji
Turystyki w 1999 r., źródło: www.world-tourism.org/code_ethics/eng.html.
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między działalnością gospodarczą w turystyce a środowiskiem naturalnym. W Globalnym Kodeksie Etyki w Turystyce stwierdza się m.in.:
1. Uczestnictwo w świadomej i odpowiedzialnej turystyce ma sprzyjać pogłębianiu
wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy narodami i społeczeństwami. Turystyka odpowiedzialna promuje ogólnoludzkie wartości etyczne, tolerancję i poszanowanie odrębnych tradycji, obyczajów i godności ludności terenów recepcji
turystycznej. Specyfika i tradycja obszarów recepcyjnych musi być uwzględniona
także w działalności turystycznej. Jednocześnie społeczność goszcząca turystów
i przedstawiciele branży turystycznej powinni z szacunkiem odnosić się do odwiedzających ich turystów, a także poznawać ich upodobania i oczekiwania. Władze
regionów turystycznych muszą zapewnić turystom łatwy dostęp do informacji,
ochronę, bezpieczeństwo i niezbędną pomoc. W kodeksie zwraca się także uwagę
na to, że w celu minimalizacji zagrożeń, w interesie turysty jest zapoznanie się
przed wyjazdem z podstawowymi informacjami o odwiedzanym kraju i jego specyfice (kultura, tradycje, religia, zwyczaje). Turyści przebywający w regionach turystycznych nie mogą popełniać czynów karalnych i handlować narkotykami, bronią,
antykami, chronionymi gatunkami roślin i zwierząt oraz zachowywać się w sposób
szokujący i obraźliwy dla ludności miejscowej.
2. Turystyka, promując poznawanie różnic pomiędzy narodami i kulturami, staje się
istotnym instrumentem budowania wzajemnej tolerancji. Ponadto przez promowanie w działalności turystycznej przestrzegania zasady równouprawnienia i praw
człowieka (zwłaszcza w odniesieniu do grup najsłabszych – dzieci, osób starszych,
niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych i rdzennej ludności terenów recepcji)
turystyka jest instrumentem promowania na świecie wartości humanitarnych.
W kodeksie podkreśla się, że wykorzystywanie w jakikolwiek sposób innych ludzi,
a zwłaszcza wykorzystywanie seksualne dzieci jest sprzeczne z podstawowymi celami turystyki i jest jej zaprzeczeniem. Tego typu działania muszą być zdecydowanie zwalczane i bezwzględnie karane w ramach ustawodawstwa krajów recepcji
i emisji turystycznej. Aby skutecznie zwalczać patologie towarzyszące rozwojowi
turystyki konieczne jest rozpowszechnianie programów edukacyjnych dotyczących
turystyki, w których zawarte są nie tylko informacje o korzyściach gospodarczych,
społecznych i kulturalnych, jakie niesie ze sobą rozwój tej dziedziny, ale także informacje na temat różnego rodzaju zagrożeń związanych z turystyką.
3. Rozwój turystyki jest w dużym stopniu uzależniony od stanu walorów turystycznych środowiska naturalnego dlatego dla turystyki niezbędne jest rozsądne korzystanie z zasobów środowiska przez wszystkich beneficjentów rozwoju turystyki.
Ochrona środowiska i zasobów naturalnych jest warunkiem koniecznym do tego,
aby turystyka stała się czynnikiem zrównoważonego rozwoju, zapewniającego
sprawiedliwie zaspokajanie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. W tym celu
władze państwowe, regionalne i lokalne powinny pomagać w rozwoju takich form
turystyki, które sprzyjają oszczędzaniu zasobów naturalnych (np. ekoturystki).
Ponadto, aby ograniczyć presję działalności turystycznej na środowisko naturalne, a równocześnie zwiększyć jej korzystne oddziaływanie na przemysł tury-
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styczny i miejscową gospodarkę, należy dążyć do odpowiedniego rozłożenia
w czasie i przestrzeni napływu turystów.
4. W kodeksie zwraca się uwagę na to, że turystyka jest nie tylko użytkownikiem
ale także beneficjentem dziedzictwa kulturowego ludzkości. Z tego względu
mieszkańcy terenów recepcyjnych mają nie tylko prawa, ale również obowiązki
wobec zasobów turystycznych. Oznacza to, że polityka turystyczna i działalność
gospodarcza w turystyce musi być prowadzona z poszanowaniem dziedzictwa
artystycznego, archeologicznego i kulturowego, w sposób gwarantujący jego zachowane i przekazanie przyszłym pokoleniom. Jednocześnie działalność turystyczna nie może prowadzić do zubożenia różnorodności tradycyjnych wytworów kulturowych, rękodzieła i sztuki ludowej terenów recepcji turystycznej.
5. Niezwykle ważne jest, aby korzyści z rozwoju turystyki czerpały przede wszystkim kraje i społeczności lokalne terenów recepcyjnych. Praktyka jednak pokazuje, że w wielu regionach turystycznych na rozwoju turystyki zarabiają przede
wszystkim międzynarodowe podmioty gospodarcze (np. hotele należące do
światowych sieci hotelowych). Zwykle podmioty te większość swoich zysków
transferują do państw emisyjnych, a w regionie turystycznym poziom reinwestycji ich zysków jest bardzo niski. Tymczasem ponadnarodowe przedsiębiorstwa turystyczne powinny – w zamian za możliwości prowadzenia swobodnej
działalności gospodarczej w regionach turystycznych – ograniczać transfer
swoich zysków i angażować się w rozwój gospodarki tych regionów. Ustanowienie partnerstwa i zrównoważonych relacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w turystyce jest warunkiem niezbędnym do sprawiedliwego podziału
korzyści wynikających z rozwoju turystyki.
Jednocześnie w kodeksie zwraca się uwagę na to, że czerpanie korzyści
gospodarczych, społecznych i kulturalnych z rozwoju turystyki przez mieszkańców terenów recepcyjnych będzie możliwe tylko wtedy, gdy będą oni w pierwszej kolejności zatrudniani do pracy związanej bezpośrednio lub pośrednio
z turystyką. Praca w sektorze turystycznym umożliwi mieszkańcom tych terenów poprawę poziomu życia i zaspokajanie własnych potrzeb. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza na terenach słabo rozwiniętych, dla których turystyka
stanowi często jedną z niewielu dróg rozwojowych (z uwagi na upadek tradycyjnej działalności gospodarczej, np. rolnictwa).
6. Kodeks porusza także kwestie związane z realizacją praw konsumentów podczas uczestnictwa w turystyce. Chodzi przede wszystkim o to, aby organizatorzy turystyki rzetelnie informowali klientów o miejscach destynacji turystycznych, warunkach podróżowania, zakwaterowania i pobytu. Natomiast na administracji rządowej kraju emisyjnego spoczywa obowiązek rzetelnego informowania swoich obywateli o trudnościach i niebezpieczeństwach, na jakie
mogą być narażeni w trakcie podróży zagranicznych. W przypadku, gdy organizator imprezy turystycznej nie może zapewnić turystom powrotu do swojego
kraju, władze krajów emisyjnych i goszczących turystów wraz z podmiotami turystycznymi mają obowiązek zorganizowania bezpiecznego powrotu turystów.
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7. W kodeksie podkreśla się także, że prawo do turystyki przysługuje wszystkim
ludziom i wynika ono z praw zagwarantowanych w Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka. W celu zagwarantowania szerokiego dostępu do uczestnictwa
w turystyce władze publiczne powinny pomagać w rozwoju turystyki socjalnej,
młodzieżowej, studenckiej oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych.
8. Ważnym problemem sektora turystycznego jest zagwarantowanie i przestrzeganie praw pracowników etatowych i sezonowych. Specyfika tego sektora (uwarunkowania wynikające z sezonowości pracy, elastyczności popytu oraz konieczności dostosowywania do zmieniających się warunków zewnętrznych) powoduje dużą fluktuację pracowników. W praktyce oznacza to, że pracownicy sezonowi
zatrudnieni w turystyce często są pozbawieni podstawowych osłon socjalnych
i nie mają zapewnionej opieki społecznej. Autorzy kodeksu uważają, że w celu
zwiększenia stabilności zatrudnienia w sektorze turystycznym trzeba stworzyć
warunki sprzyjające pogłębianiu wiedzy zawodowej (np. organizowanie szkoleń)
i zagwarantować prawa do rozwijania działalności zawodowej w tym sektorze
(bez zbędnych ograniczeń prawnych i administracyjnych).
9. Autorzy Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce uważają, że wprowadzanie
i kontrolowanie właściwego stosowania jego zapisów spoczywa na wszystkich
podmiotach uczestniczących w turystyce (reprezentujących zarówno sektor
publiczny jak i prywatny) i dlatego podmioty te muszą ze sobą podjąć szeroką
współpracę w tej dziedzinie.
Podsumowując rozważania na temat Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce,
trzeba docenić znaczenie tego dokumentu w procesie tworzenia etycznych podstaw
funkcjonowania szeroko rozumianego sektora turystyki na świecie i promowania etyki
w turystyce. Jednocześnie jako istotny mankament tego dokumentu należy uznać to,
że nie ma on mocy prawnej – stosowanie jego zapisów przez podmioty turystyczne
jest dobrowolne (za niestosowanie nie grożą sankcje prawne), co – jak pokazuje praktyka – istotnie ogranicza powszechne przestrzeganie etyki w turystyce.
Globalny Kodeks Etyki w Turystyce jest najważniejszym – ze względu na fakt
opracowania przez WTTO – turystycznym kodeksem etycznym, ale nie jest jedynym
dokumentem promującym przestrzeganie etyki w turystyce.
Zasady etyczne, jakie należy respektować w turystyce, zawarte są również
w licznych regulaminach formułowanych przez poszczególne państwa i regiony turystyczne. Regulaminy te służą przede wszystkim ochronie zasobów przyrody oraz kultury i najczęściej dotyczą zachowania turystów na określonym obszarze. Zasady odpowiedniego działania mogą być również formułowane przez przedsiębiorstwa turystyczne i grupy zawodowe zatrudnione w turystyce 12.
W Polsce ciągle niewiele podmiotów turystycznych podejmuje działania dotyczące promowania przestrzegania etyki w swoje działalności. Tym bardziej warto więc
wskazać przykłady podmiotów turystycznych, które opracowały kodeksy etyczne dla
swoich pracowników.
12

Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego, red. R. Meyer, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 223-224.
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Taką inicjatywę podjęło Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze13, które
jest najstarszym stowarzyszeniem skupiającym turystów i krajoznawców w naszym
kraju. Towarzystwo zajmuje się rozwijaniem i upowszechnianiem krajoznawstwa oraz
turystyki kwalifikowanej (zwłaszcza turystyki górskiej, pieszej, kajakowej, żeglarskiej,
kolarskiej, motorowej i narciarskiej). W realizacji działalności programowej stowarzyszenia kluczową rolę odgrywa, licząca prawie 10 tys., grupa zawodowa przewodników
PTTK14. Doceniając znaczenie tej grupy zawodowej w popularyzowaniu turystyki i krajoznawstwa, opracowany został Kodeks Etyczny przewodnika PTTK15. W kodeksie
stwierdza się, że przewodnik powinien własną postawą i przykładem stanowić wzór
osobowości prawej, szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej. Podstawowym obowiązkiem przewodnika jest troska o dobro i zdrowie uczestników wycieczki oraz uczciwe
i rzetelne przekazywanie prawdy na temat dziedzictwa kulturowego Polski, naszej tradycji narodowej, a także dorobku innych narodów. Przewodnika musi ponadto cechować tolerancja wobec różnych przekonań i światopoglądów, a także poszanowanie
ładu społecznego i moralnego. W kodeksie podkreślono również, że przewodnik powinien kierować się takimi samymi zasadami etycznymi w życiu prywatnym i zawodowym, a jego moralnym obowiązkiem jest sumienne i rzetelne wykonywanie swoich
zadań. Należy stwierdzić, że promowanie postępowania zgodnego z zasadami etyki
w działalności PTTK ma istotne znaczenie w procesie edukacji i uwrażliwiania na etyczny
wymiar turystyki zwłaszcza najmłodszych członków stowarzyszenia (dzieci i młodzież).
Innym przykładem działań promujących w Polsce przestrzeganie etyki było
uchwalenie Kodeksu Etyki Hotelarza16 przez Polskie Zrzeszenie Hoteli.
Przestrzeganie etyki w hotelarstwie jest niezwykle istotne, ponieważ w hotelu
następuje bezpośredni kontakt między usługodawcą i usługobiorcą. Niezwykle ważne
jest, aby personel hotelu charakteryzował się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale także
wysoką kulturą osobistą i cechami charakteru niezbędnymi w bezpośrednich kontaktach z klientem, tj. uprzejmością, uczciwością, gościnnością i komunikatywnością (łatwością nawiązywania kontaktów)17.
Polskie Zrzeszenie Hoteli opracowało Kodeks Etyki Hotelarza w celu uporządkowania różnych aspektów pracy w hotelarstwie i stymulowania dalszego rozwoju branży
hotelarskiej w Polsce.
Kodeks składa się z 10 części określających zasady, które powinny być przestrzegane w relacjach pomiędzy: hotelarzem i gościem hotelowym, personelem, zarządem
hotelu oraz hotelem a środowiskiem zewnętrznym (np. kooperantami, konkurencją,
środowiskiem przyrodniczym).

13

PTTK powstało w 1950 r. z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego.
14
Źródło: http://www.pttk.pl/pttk/slowo.php
15
Kodeks Etyki Przewodnika PTTK przyjęto uchwałą Komisji Przewodnickiej ZG PTTK 24 kwietnia 1999 r.,
źródło: http://www.pttk.wroclaw.pl/main/~kpds/kodeks.pdf.
16
Kodeks Etyki Hotelarza uchwalono w 2004 r. Źródło: http://www.hotelarze.pl/hot/kodeks-etyki-hotelarza.php.
17
W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja, WSPiZ, Warszawa 2004, s. 281.
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W kodeksie podkreśla się, że przestrzeganie uczciwości i rzetelności przez pracowników hotelu jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia przez hotel dobrej opinii
jako usługodawcy i jego sukcesu gospodarczego.
Kodeks określa, że w relacji pomiędzy hotelarzem i gościem hotelowym obowiązuje
zasada „Gość hotelarzowi święty”. W celu realizacji usług hotelarz powinien wykonywać
swoje obowiązki służbowe według najlepszych wzorców zawodowych. Wszystkich pracowników musi cechować wysoka kultura osobista, rzetelność w wykonywaniu swoich
obowiązków, życzliwość i tolerancja względem osób o innej kulturze, pochodzeniu, wieku
i niższym statusie społecznym. Pracowników hotelu obowiązuje pełna dyskrecja dotycząca
zarówno danych personalnych gościa i jego pobytu, jak i życia osobistego współpracowników. Niezwykle ważne jest, aby – zgodnie z zasadą, że „przykład idzie z góry” – pozytywne
wartości moralne i obyczajowe były propagowane i respektowane w działaniach kierownictwa i zarządu hotelu. Jako działania niedopuszczalne kodeks wskazuje nachalność personelu w sugestiach o napiwki i zachowania dwuznaczne seksualne.
Zapisy Kodeksu Etyki Hotelarza regulują także zasady wzajemnych relacji między
hotelem i podmiotami zewnętrznymi. W relacjach tych podstawowe znaczenie ma
wzajemne zaufanie i przestrzeganie poufności zawodowej oraz wzajemne wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych. W imię odpowiedzialności za rozwój firmy należy
działać fair play i traktować moralność jako korzyść wzajemną. Jednocześnie swoją
działalnością hotel i jego personel w imię korzyści lub zysku nie może zakłócać działania konkurencyjnych mechanizmów wolnego rynku. W relacjach z konkurentami hotel
powinien współzawodniczyć, ale nie może stosować nieuczciwej konkurencji (np.
podważając reputację konkurentów rynkowych).
W kodeksie podkreślono także, że przedsiębiorstwa hotelowe powinny pozytywnie oddziaływać na środowisko zewnętrzne oraz szanować prawa i zwyczaje lokalne. Funkcjonowanie hotelu powinna cechować etyka ekologiczna rozumiana jako działanie użyteczne i dobre dla środowiska. Oznacza to, że działalność hotelu musi charakteryzować się najwyższym stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz
działaniami proekologicznymi.
Opracowanie Kodeksu Etyki Hotelarza dowodzi, że Polskie Zrzeszenie Hoteli podejmuje nie tylko działania, których celem jest rozwój branży hotelarskiej, ale także inicjatywy mające zwiększyć przestrzeganie etyki w działalności podmiotów tego sektora.

Zakończenie
Konieczność przestrzegania etyki w turystyce jest warunkiem koniecznym do tego, aby minimalizować negatywne skutki rozwoju turystyki na obszarach recepcji turystycznej. Jednocześnie jest to również warunek niezbędny do tego, aby społeczności
lokalne zamieszkujące obszary destynacji turystycznych mogły odnosić korzyści społeczne, kulturowe i gospodarcze z rozwoju tej dziedziny gospodarki. Świadomość znaczenia przestrzegania etyki stopniowo wzrasta wśród uczestników turystyki, czego
dowodem jest opracowywanie turystycznych kodeksów etycznych przez podmioty
odpowiedzialne za rozwój turystyki.
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ZARZĄDZANIE ZAANGAŻOWANIEM
W HANDLU DETALICZNYM
Agnieszka Szymankowska

Wstęp
W nowoczesnych przedsiębiorstwach istotnym elementem staje się aspekt podmiotowego traktowania pracowników związany bezpośrednio z ich zaangażowaniem i lojalnością, co było nieosiągalne i niezauważalne w organizacjach „starego typu”. W związku
z tym coraz większego znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem nabierają metody,
dzięki którym można wpływać na zaangażowanie pracowników i kształtować je w taki
sposób, by budować lojalny, względem firmy, zespół pracowników.
Zaangażowanie pracowników jest szczególnym przedmiotem dyskusji w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, w których personel sprzedaży pełni funkcję łącznika pomiędzy firmą a jej otoczeniem, a w szczególności jej ostatecznymi klientami. Tym
samym należy do najbardziej kluczowych, a nawet strategicznych zasobów marketingowych firmy. Jego właściwe wykorzystanie decyduje o sukcesie i pozycji rynkowej
przedsiębiorstwa, zwłaszcza w długim okresie1. To od zaangażowania pracowników
zależy bowiem poziom sprzedaży produktów lub usług danej firmy oraz zadowolenie
klienta i postrzeganie całej firmy, co w konsekwencji przekłada się na sukces firmy.
Jednocześnie, poziom satysfakcji sprzedawcy z pracy zależy od wynagrodzenia i od
jego nastawienia do wypełnianych obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności. Im
większa odpowiedzialność, tym zwykle większa satysfakcja z sukcesów w pracy oraz
większa skuteczność realizowania zadań, a więc i produktywność. Wzrost zaangażowania
związany bezpośrednio z motywacją można zatem osiągnąć również przez zwiększenie
zakresu obowiązków sprzedawców. Motywatory powinny być dobrane w taki sposób,
aby zapewnić sprzedawcom rozwój i samorealizację, ponieważ wzmacnia to ich lojalność
wobec pracodawcy i zmniejsza wskaźnik ich rotacji2.

1
2

K. Cybulski, Zarządzanie działem sprzedaży firmy, PWN, Warszawa 2004, s. 16-17.
K. Cybulski, Zarządzanie działem, s. 180.
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Personel sprzedaży oczekuje potwierdzania przez kierownictwo swojej przydatności
i użyteczności wykonywanej dla firmy pracy, gdyż wielokrotnie jest ona frustrująca. Ponadto, pozycja, jaką sprzedawcy zajmują w hierarchii firmy, jest stosunkowo niska. Przede
wszystkim sprzedawcy w swojej pracy są systematycznie wystawieni na trudne i nieprzyjemne sytuacje. Odmowa ze strony potencjalnych i obecnych klientów, nieuprzejme zachowanie z ich strony stanowią częste doświadczenia pracowników zajmujących się handlem detalicznym. Ponadto, kierownictwo nadal postrzega personel sprzedaży jako mało
istotny element zasobów kadrowych. W konsekwencji wkład personelu sprzedaży jest
niedoceniony, a sprzedawcy nie cieszą się w firmie należytym respektem i szacunkiem3.
W świetle tych wszystkich elementów umiejętność motywowania jest bardzo
ważną cechą również menedżerów zajmujących się handlem detalicznym we współczesnych przedsiębiorstwach. Zaangażowanie pracowników w handlu detalicznym w pracę
przekłada się na ich skuteczność w realizacji wyznaczonych im zadań4.
Każdy pracownik wykonujący swoje obowiązki na rzecz danej firmy powinien
być objęty procesem motywowania, którego zasady wyznaczają poniższe elementy:
1) wytyczenie celów i określenie zadań,
2) analiza czynników wewnętrznych,
3) analiza czynników zewnętrznych,
4) ustalenie kryteriów oceny osiągnięcia zadań,
5) dobranie środków motywujących.
Motywowanie jest uznawane za środek do osiągnięcia celów organizacji, dlatego określenie oczekiwanych efektów jest niezbędne do oszacowania wysiłku. Niezmiernie istotne jest również to, aby pracownicy zrozumieli i zaakceptowali zadania.
Należy także przeanalizować umiejętności, możliwości i doświadczenia pracowników, a następnie określić ich oczekiwania względem wykonywanej pracy, ponieważ
samo wyznaczanie zadań odpowiednich do preferencji danej osoby lub grupy może
mieć efekt motywujący. Bardzo ważne jest określenie stanu, w którym uznamy, że cel
postawiony na początku procesu motywacji został osiągnięty. W zależności od jego
specyfiki może to być np. uzyskanie założonej wielkości sprzedaży, udziału w rynku lub
wprowadzenie nowego produktu w danym terminie5.
Na zaangażowanie pracowników handlu detalicznego można wpływać motywując ich w sposób finansowy i pozafinansowy.
Motywowanie finansowe
Do grupy motywatorów finansowych należy obowiązkowe i nieobowiązkowe wynagrodzenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykonywania określonej pracy. Wynagrodzeniem obowiązkowym może być wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, gdy w zamian pracownik nie otrzymał czasu wolnego. Jednak największy efekt
można osiągnąć stosując nieobowiązkowe świadczenia, gdyż pracownik mający świado3

K. Cybulski, Zarządzanie działem, s. 210-211.
A. Niemczyk, J. Paśnik, W. Grzesik, Handlowiec dowartościowany (1), „Personel” 2005, nr 2, s. 20-21.
5
T. Nocuń, Pieniądze to nie wszystko, czyli jak efektywnie motywować pracowników, „Personel” 2007, nr 7,
s. 70-71.
4
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mość, że jego zaangażowanie i wkład pracy oddziałuje na wynagrodzenie lub świadczenia,
swoje zadanie wykonuje w sposób bardziej satysfakcjonujący pracodawcę. Jednocześnie
wydajniejsza praca zespołu ma wpływ na wyniki finansowe konkretnej firmy6.
Najczęściej najwyżej ocenianym czynnikiem motywacyjnym jest wynagrodzenie,
ale motywujące oddziaływanie pieniądza zmniejsza się wraz ze wzrostem ogólnego
poziomu zarobków. Stąd najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie dokładnej
analizy oczekiwań pracowników i ustalenie innych czynników podnoszących motywację pracowników do pracy w postaci np. elastycznego czasu7.
Demotywować pracowników do pracy mogą niskie wynagrodzenia lub wysokie
dysproporcje w wynagrodzeniach pracowników szeregowych i menedżerów. Ponadto,
negatywnie odbierani przez pracowników kierownicy, którzy dystansują się od nich i przypisują wszystkie zasługi sobie, przyczyniają się do obniżenia motywacji swoich podwładnych. Kierownik, który jest pobłażliwy dla siebie, a zbyt ostry dla pracowników, traci szacunek i sprawia, że pracownicy zmniejszają swoje zaangażowanie w pracę8. To właśnie menedżer w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, który nie potrafi właściwie zarządzać
załogą, ma bezpośredni wpływ na spadek zaangażowania swoich podwładnych. W wielu
przypadkach przekłada się to na obniżenie wydajności pracowników, a nawet zniechęcenie
klientów do całej firmy wynikające z niewłaściwych działań personelu obsługującego.
Warto podkreślić, że menedżer może próbować zatrzymać w firmie pracownika
na wiele sposobów. Będzie to możliwe, gdy wybierze metody odpowiadające potrzebom
pracownika i nie będzie składał obietnic niemożliwych do zrealizowania. Ponadto, obie
strony nie mogą koncentrować się wyłącznie na sprawach finansowych. W wielu przypadkach przełożony obawia się, że jego podopieczny będzie dążył do zdobycia podwyżki,
a podwładny, który ma zapewnioną pracę w nowej firmie najczęściej prosi o podwyżkę
wiedząc, że otrzymał lepszą propozycję pracy w innej firmie. Sytuacje różnią się od siebie
i trudno jest odnaleźć najlepsze rozwiązanie. Jeśli przełożony dysponuje odpowiednim
budżetem i uzna, że warto podnieść wynagrodzenie, gdyż jest to dobra inwestycja, to
taka decyzja jest zrozumiała i naturalna9. Niestety, pracownicy w handlu detalicznym
przekazują sobie informacje o wynagrodzeniach i prowizjach nie tylko wewnątrz swojego zespołu, ale także kolegom z innych przedsiębiorstw. Dlatego menedżer, który zdecyduje się podnieść wynagrodzenie, musi wziąć pod uwagę, że w konsekwencji inni pracownicy również poproszą o podwyżki. Natomiast nagrodzony pracownik w przyszłości
ponownie zwróci się o kolejne ustępstwa. Stąd zmiana wynagrodzenia powinna być
zastosowana jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
Sprawdzonym rozwiązaniem jest przyznanie pracownikowi trzynastej pensji, która
zostanie wypłacona podwładnemu pod koniec roku. Przyniesie to zadowolenie pracownikowi, a tym samym nie obciąży przedsiębiorstwa w znacznym stopniu. Pozytywny
wpływ ma również zastosowanie systemu kafeteryjnego10. Niektórzy pracownicy mogą
być dodatkowo zmotywowani do pracy, jeśli otrzymają lepszy służbowy samochód lub
6

P. Ciszek, Zadowolony pracuje lepiej, „Personel” 2007, nr 7, s. 73.
T. Nocuń, Pieniądze, s. 70-71.
8
Z. Sekuła, Troskliwy lider (1), „Personel” 2007, nr 8, s. 64-65.
9
A. Niemczyk, J. Paśnik, W. Grzesik, Gdy handlowiec chce odejść, „Personel” 2006, nr 1, s. 80-81.
10
http://www.wynagrodzenia.pl/slownik_1.php/wpis.230, dostęp: 18.06.2012.
7
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laptop. Inni pracownicy wybiorą nagrodę w postaci wyjazdu turystycznego lub możliwość zwiększenia limitu rozmów telefonicznych. Wszystkie te elementy mogą przynieść
zamierzone rezultaty w postaci wzrostu zaangażowania w wykonywaną pracę, ale muszą
być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pracownika.
Na wzrost zaangażowania pracownika może wpłynąć również uzyskanie niskooprocentowanego kredytu od firmy albo dofinansowanie studiów podyplomowych lub
nauki obcego języka. W zamian za to pracownik ma obowiązek zwrócić wszelkie koszty
z tym związane w sytuacji, gdy porzuci pracę przed ustalonym terminem. Dla wielu
pracowników większe znaczenie od pensji lub premii ma bowiem umożliwienie im
rozwoju zawodowego11.
Do metod finansowego motywowania handlowców mogą należeć również:
 dodatkowe premie dla pracownika,
 udział pracownika w zysku,
 nagroda rzeczowa dla pracownika,
 praca na akord.
Premia pieniężna jest składnikiem wynagrodzenia, do którego pracownik ma
prawo po spełnieniu kryteriów ustalonych wcześniej z pracodawcą, a więc w umowie
o pracę lub w regulaminie przedsiębiorstwa. W wielu przedsiębiorstwach premia uzależniona jest np. od podjęcia odpowiedniej decyzji przez pracodawcę odnośnie do jej
wypłaty i wysokości, a więc będzie to premia uznaniowa.
Pracodawca może przyznać swoim pracownikom dodatkowy element wynagrodzenia, jakim jest część zysku pracodawcy. W tym przypadku pracodawca powinien
ustalić dokładne zasady jego przyznawania, a także podjąć decyzję, czy przyznanie go
będzie uzależnione tylko od faktu, że zysk został osiągnięty, czy też wymagać będzie
np. dodatkowej uchwały uprawnionego organu12.
Wprowadzenie w przedsiębiorstwie norm pracy jest możliwe, gdy praca pracownika
może zostać w sposób obiektywny zmierzona i wyceniona. Praca na akord może bowiem
w działalności handlowej dodatkowo motywować pracowników do lepszej pracy.
W przedsiębiorstwie handlowym każdy pracownik może również otrzymać
świadczenie niepieniężne, które będzie stanowiło dodatkowy składnik wynagrodzenia,
ale może być to wykorzystane jedynie w sytuacjach sporadycznych. Nie jest bowiem
możliwe, by pracownik otrzymywał w naturze część swojego wynagrodzenia13.
Motywowanie pozafinansowe
Często przełożony nie ma do dyspozycji wysokiego budżetu na pensje i premie,
ale może skutecznie wpływać na motywację w zespole swoich pracowników. Powinien
on docenić zaangażowanie pracowników na rzecz firmy i zorganizować pracę tak, by
mieli poczucie bezpieczeństwa i możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji. Należy

11

A. Niemczyk, J. Paśnik, W. Grzesik, Gdy handlowiec, s. 82-83.
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podkreślić, że w motywowaniu pracowników w handlu detalicznym sprawdzają się
metody pozafinansowe. Poniżej zostały opisane trzy metody takiego motywowania:
 wprowadzanie partnerstwa w zespole,
 umożliwianie sprzedawcom rozwoju zawodowego,
 wyznaczanie celów wspólnie z pracownikami.
Te metody nie są kosztowne i trudne do wprowadzenia w firmie, ale wiążą się
z ciągłym zaangażowaniem menedżerów.
W zwiększaniu zaangażowania pracowników w handlu detalicznym należy wykorzystywać nie tylko standardowe bodźce. Motywowanie wymaga bowiem odpowiednich narzędzi, za pomocą których kierownicy mogliby umiejętnie kształtować stosunki
w organizacji. Jednocześnie kierownicy mogą wzbudzać i aktywizować u pracowników
takie potrzeby, które są istotne dla nich samych, a także dla przedsiębiorstwa.
Przełożony, który nie ma możliwości motywowania wysokimi wynagrodzeniami,
prowizjami oraz innymi elementami, typu: samochód, telefon, laptop, może również wykorzystać elementy należące do drugiej grupy, czyli motywowanie pozafinansowe. W działalności przedsiębiorstw handlowych mają one bardzo duże znaczenie. Jednym z takich
elementów jest odpowiednie podejście przełożonego do pracowników w dziale handlowym, które jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie pracowników. Wykorzystując dobre relacje i atmosferę, menedżer może stworzyć stabilny zespół.
Pracowników w handlu detalicznym motywuje zainteresowanie przełożonego ich życiem
prywatnym oraz poświęcenie czasu na rozmowę w partnerskiej atmosferze. Pracownicy
w handlu detalicznym potrzebują spotkań z przełożonym, podczas których mogą wymienić
się opiniami, poruszyć istotne problemy, a także uzyskać niezbędne wskazówki. Żaden
pracownik handlowy nie chce być traktowany wyłącznie jako sprzedawca, dlatego przełożony musi uświadamiać swoim pracownikom, że dostarczają oni istotnych informacji i są
jednocześnie specjalistami PR, którzy budują wizerunek firmy wśród klientów i na konkurencyjnym rynku. Ukierunkowanie pracowników na te działania chroni ich przed wypaleniem zawodowym i zwiększa przy tym poczucie własnej wartości.
Do elementów motywowania pozafinansowego w działalności handlowej należy
również wytyczanie ścieżki kariery pracownikom, a także informowanie o nich i sprawdzanie, czy podwładni akceptują nasze zamierzenia. Menedżer powinien również uwzględniać
potrzeby tych pracowników, którzy nie są zainteresowani awansem i umożliwić im poszerzenie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji niezbędnych na dotychczasowym stanowisku14. Niezbędne jest więc organizowanie regularnych szkoleń, przydzielanie nowych obowiązków, delegowanie zadań oraz przyuczanie nowego pracownika, gdyż to pomaga dowartościować pracowników w handlu detalicznym i zachęcać ich do lepszej pracy15.
Znaczącym elementem motywacyjnym będzie również obietnica objęcia nowego stanowiska. Pracownik, który wie, kiedy i po spełnieniu jakich warunków awansuje,
nie będzie rozglądał się za nową pracą. Będzie się angażował w jak najlepsze wykonanie powierzonych obowiązków. Najlepszym źródłem informacji o potrzebach rozwojowych pracowników i sposobach ich zaspokojenia w firmie mogą być okresowe rozmo14
15
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wy oceniające, podczas których obie strony mogą ustalić kryteria oceniania i definiowania zadań. Menedżer, który może zaoferować szansę na awans, powinien poinformować o niej kilku pracowników, a nie tylko wybraną osobę. Ogłoszenie konkursu
mobilizuje kilku zainteresowanych i daje okazję ocenienia możliwości każdego z nich.
Pracownicy czują się wówczas współodpowiedzialni za ostateczny wybór i nie czują
frustracji, jeśli to nie oni awansują 16.
Ważne jest także, by pracownicy byli uznawani za współpracowników uczestniczących we wszystkich działaniach, a nie podwładnych jedynie odbierających i wykonujących polecenia. Tak więc każdy menedżer powinien postrzegać swoich podwładnych zaangażowanych w handlu detalicznym jako ważnych klientów wewnętrznych.
Przyczyni się to do przywiązania pracowników do firmy i lepszego postrzegania przez
nich całości przedsiębiorstwa 17. Należy zatem stosować zasady szeroko pojętego marketingu personalnego i zasad z nim związanych.
Po to, by motywować pracowników w handlu detalicznym, w każdym przedsiębiorstwie tego typu wyznaczone cele powinny być jasne, zrozumiałe i ambitne. W przedsiębiorstwach handlowych natomiast powinny one być dodatkowo wspólne, by pracownik uczestniczył w ich ustalaniu i tym samym czuł się współodpowiedzialny za ich realizację. Oczekiwania przełożonych co do wyników pracy swoich podwładnych powinny być
przy tym możliwe do zrealizowania. Jednocześnie należy uwzględnić nie tylko możliwości
handlowca, ale i uwarunkowania lokalnego rynku. Warto podkreślić, że przydzielenie
pracownikom w handlu zbyt wielu obowiązków wpływa demotywująco na ich pracę.
Konieczne jest także stworzenie czytelnych i sprawiedliwych kryteriów oceny realizacji
zadań. Właściwie zbudowane systemy mobilizują pracowników do działania, a niesprawiedliwe kryteria oceny oddziałują negatywnie na cały zespół18.
Pracownicy handlu detalicznego będą bardziej zaangażowani w wykonywanie
swoich obowiązków, gdy będą regularnie informowani o osiąganych wynikach sprzedaży. Oprócz ogłoszenia rezultatów uzyskanych przez podwładnych przełożony musi
indywidualnie omawiać przyczyny niepowodzeń, metody, dzięki którym pracownik
osiąga sukcesy, a także pomóc w znalezieniu rozwiązania. Wszelkie rankingi ogłaszane
w przedsiębiorstwie wyróżniają najlepszych pracowników, mobilizują najsłabszych
i wpływają na zaangażowanie wszystkich pracowników.
Należy podkreślić, że możliwości, jakie daje rynek pracy, przyczyniają się do pojawiania się obaw pracowników związanych z utratą zatrudnienia i obniżenia satysfakcji
z wykonywanych zadań. Zadaniem przełożonego jest w takiej sytuacji utwierdzenie
podwładnych w przekonaniu, że są potrzebni w firmie. Pracownicy, posiadając takie
informacje, będą zmotywowani do dalszych działań. Należy jednak podkreślić, że nie
można doprowadzić do sytuacji, w której handlowcy będą mieli zapewnione miejsce
pracy niezależnie od uzyskiwanych rezultatów. Konieczne jest budowanie wśród handlowców świadomości określonych konsekwencji wynikających z niezrealizowania planu.

16
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Ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost zaangażowania pracowników w handlu detalicznym jest również przekazywanie informacji o sytuacji na rynku oraz o kondycji
i planach własnego przedsiębiorstwa. Pracownicy mogą przy tym pomóc i zaproponować
ciekawe rozwiązania. Należy podkreślić, że pracownicy w handlu detalicznym, którzy postrzegają firmę jako uporządkowaną i właściwie zarządzaną organizację, szanują swoich
przełożonych i wierzą w sens swoich działań.
Ponadto, jednym z najbardziej motywujących elementów jest przekazywanie pracownikom pochwał przez kolegów i szefów19. Listy i wiadomości e-mail z podziękowaniem, pochwały wyrażane indywidualnie lub w obecności całego zespołu, docenienie
wysiłku podwładnych okazywane w codziennej rozmowie nie wymagają ponoszenia
nakładów, a wpływają pozytywnie na zaangażowanie w pracę każdego pracownika20.
Zarządzanie zaangażowaniem handlowców
Każdy menedżer, również ten zarządzający pracą w zakresie handlu detalicznego, powinien podejmować działania, które przywiążą pracowników do firmy i wpłyną
na poprawę jej wizerunku. Bardzo ważna jest przy tym u menedżera umiejętność wysłuchania tego, co ma do powiedzenia pracownik, przy czym inicjatywę powinien mieć
przełożony. Istotne jest też zachowanie szacunku dla postawy podwładnego i umiejętność zaakceptowania każdej jego decyzji21.
W ramach zarządzania zaangażowaniem przełożony powinien podejmować działania mające na celu urozmaicenie pracy swoich podwładnych, chroniąc ich przed wypaleniem zawodowym. Dla wielu pracowników w handlu detalicznym praca będzie bardziej
atrakcyjna dzięki spotkaniom firmowym, wyjazdom na konferencje lub targi, specjalnym
akcjom sprzedażowym lub działaniom związanym z wprowadzaniem na rynek nowego
produktu lub zmianą strategii promocji22. Interesująca praca, która pozwala na samorealizację, najczęściej wykonywana jest z pełnym zaangażowaniem przez osoby o wysokich
kwalifikacjach. Natomiast dla nisko kwalifikowanych pracowników bardziej odpowiednie
są proste zadania, gdyż większe znaczenie ma dla nich samo wynagrodzenie23.
Każdy pracownik, nie tylko ten, który pracuje w handlu detalicznym, będzie pracował z większym zaangażowaniem, jeśli będzie w zespole zarządzanym przez dobrego
kierownika, który nie rozkazuje, ale doradza, zauważa pozytywne aspekty pracy i nie
krytykuje zbyt mocno błędów popełnianych przez pracownika. Taki menedżer powinien potrafić wczuć się w sytuację podwładnych, zrozumieć ich, a także akceptować
poglądy innych i ich postawy. Należy zaznaczyć, że umiejętność słuchania, zadawania
pytań i wykazywania zrozumienia przez kierownika umożliwia pracownikowi posiadanie i wyrażanie własnych opinii.
W aspekcie zarządzania zaangażowaniem ważne jest także, by kierownik znał
system wartości pracownika, wiedział o jego planach i sytuacji rodzinnej, tak by mógł
19
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pomóc podwładnemu w trudnej sytuacji. Kierownik, który chce dobrze motywować,
musi także chwalić, być powiernikiem i poznać oczekiwania pracownika, zauważać jego
potrzeby i szukać sposobu na ich realizację. Przełożony powinien znaleźć czas na indywidualne rozmowy z pracownikami oraz każdego z nich traktować z szacunkiem. Czas
przeznaczony na rozmowę z pracownikiem, a także zaufanie, jakim darzy go kierownik,
przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa pracownika. Jednocześnie dobry
menedżer powinien mieć dużą wiedzę i kompetencje merytoryczne z zakresu kierowania i psychologii pracy. Pracownicy będą czuli się zmotywowani, jeśli zarządzać nimi
będzie dobry przywódca, organizator i strateg, posiadający opinię sprawiedliwego
i zdobywającego autorytet współpracowników. Powinien przy tym integrować pracowników wokół wytyczonych celów, będąc przy tym otwarty na nowe idee i poglądy,
kreatywny, innowacyjny i elastyczny w swoim działaniu24.
Ważne jest również to, by menedżer potrafił zainteresować pracownika pracą.
Nie jest możliwe zarządzanie zaangażowaniem pracowników bez określenia celu i sensu pracy oraz jej znaczenia dla organizacji. Pracownik handlu detalicznego będzie zainteresowany pracą, gdy przełożony będzie stawiał konkretne wyzwania i wspierał go
w ich realizacji. Tak więc pracownikom powinno się zlecać zadania, do których mają
właściwe kompetencje oraz potrafią je wykonywać25.
Bardzo ważne jest, by motywowani pracownicy rozumieli wyznaczone im zadania
oraz znali możliwości ich wynagrodzenia. Nagroda bowiem może występować w formie
wynagrodzenia pieniężnego, różnego typu świadczeń, a także takich wartości, jak poczucie realizacji, uznanie, szacunek i prestiż. W związku z rolą nagrody w procesie motywacji
należy przy wyborze właściwych środków uwzględnić następujące elementy:
1) oczekiwania i wartości uznawane przez motywowanych,
2) relacja nagrody za efekt do włożonego wysiłku,
3) zasady dotychczasowego systemu motywowania,
4) metody motywowania u konkurencji i na podobnych stanowiskach,
5) długofalowy wpływ wybranych środków.
Pracownicy, którzy znają zadania do wykonania oraz przewidują, w jaki sposób
mogą być nagrodzeni, dokonają porównania relacji nagroda – efekt oraz ocenią niezbędny wysiłek. Odpowiedni wybór środków motywujących przyczyni się do ich pozytywnej oceny przez podwładnych, a tym samym do wzrostu ich motywacji. Wybrane
metody powinny jednak również uwzględniać dotychczasowe sposoby motywowania,
ich skuteczność oraz efekt uczenia się organizacji, gdyż stosowanie tych samych metod
będzie prowadzić do zmniejszenia skuteczności.
Dobierając metody motywowania, musimy przewidzieć ich wpływ na zachowania
pracowników nie tylko w krótkim i średnim, ale także w długim czasie. Dodatkowo, na
etapie realizacji zadań przez pracowników bardzo istotne jest sprawdzenie, czy dobór
metod motywowania przynosi oczekiwane rezultaty. W przeciwnym wypadku należy
podjąć działania korygujące, wzmacniające lub nawet oba działania jednocześnie26.
24
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Należy podkreślić, że w literaturze i w praktyce można znaleźć różnorodne metody
wpływania na zaangażowanie pracowników przez motywatory pozafinansowe. Jednak ich
stosowanie powinno być bezpośrednio związane z prawidłową motywacją finansową27.
Efektem właściwego zaangażowania pracowników handlu detalicznego w wykonywanie swoich obowiązków są nie tylko wykonane zadania, które były konsekwencją
ustalonych na początku celów, ale również wzmocnienie pożądanych w przyszłości postaw i zachowań pracowników28. Na tym etapie pracy warto wspomnieć o tym, że wizerunek dobrego pracodawcy zachęca pracowników do podjęcia współpracy z daną firmą,
a w długim czasie prowadzi do wzrostu ich zaangażowania i tym samym do lepszej pracy.
Sukces dobrego pracodawcy, który przyciąga potencjalnych kandydatów do pracy, oparty jest na oryginalności i niepowtarzalności. Dlatego przedsiębiorstwo powinno
zdefiniować elementy wyróżniające na rynku i tworzyć na nich atrakcyjność przedsiębiorstwa. Najlepszych pracodawców wyróżniają przede wszystkim zaangażowani
i zmotywowani pracownicy. Zaangażowany pracownik nie tylko jest zadowolony z pracy, ale przede wszystkim jest gotowy do dodatkowego wysiłku, aby firma odniosła
sukces, gdyż czuje się on częścią firmy. Pracownik zaangażowany działa skuteczniej.
Ostra konkurencja między pracownikami nie buduje zespołu, który jest podstawą skuteczności i przyczynia się do obniżenia satysfakcji z pracy. Warto podkreślić, że jeśli
zaangażowanie i motywacja pracowników są wysokie, firma osiąga ponadprzeciętne
rezultaty, ma mniejszą fluktuację, wyższą lojalność pracowników oraz rosnące poparcie dla konkretnych działań biznesowych w organizacji.
Dobrzy pracodawcy wiedzą także, że bardzo silnym elementem jest potrzeba
przynależności do zespołu. Budując kulturę korporacyjną, promując wspólnotę zespołową, mogą zatrzymać lepszych pracowników na dłuższy okres. Zadowoleni pracownicy nie są jednak celem samym w sobie, ale środkiem do osiągnięcia większej konkurencyjności na rynku, a w rezultacie również większego zysku. Dobry pracodawca, który zachęca do współpracy, to taki, który potrafi zatrudnić i wykształcić menedżerów,
z którymi ludzie chcą współpracować, którzy inspirują swoich podwładnych, są dla
nich wsparciem i potrafią im stworzyć możliwości rozwoju29.
Menedżerowie w ramach konkretnych firm nie zarządzają ludźmi, ale procesami
między nimi. Metody narzucania mogą być skuteczne, ale jedynie w krótkim okresie.
Dążąc do stworzenia efektywnego zespołu w dłuższej perspektywie czasu, menedżerowie muszą tworzyć procesy, w których ludzie będą chcieli uczestniczyć. Spersonalizowane traktowanie każdego klienta umożliwia poznanie jego zmieniających się potrzeb i doskonałe zaspokajanie ich naszą usługą lub produktem. Gdy ten model współpracy przekładamy z obsługi klienta na zespół pracowniczy, możemy dostrzec wartości,
potrzeby, modele konkretnych ludzi lub zespołów i zdobyć skuteczne metody motywacji, pobudzania kreatywności lub zachęcania do bardziej efektywnej pracy30. To wszystko w nieodłączny sposób wiąże się z marketingiem personalnym.
27
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Pracownicy handlowi zajmujący się bezpośrednim kontaktem z klientem powinni stać się kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej, a działania marketingowe
przedsiębiorstw handlu detalicznego powinny koncentrować się na sferze wewnętrznej. Przez budowanie właściwych procedur zatrudniania oraz szkolenia i motywowania
personelu z jednej strony i tworzenie takiej kultury organizacyjnej, która wyzwala
w pracownikach zaangażowanie, z drugiej strony, firmy mają szansę na dalsze sprawne
funkcjonowanie i rozwój. Właściwa korelacja trzech czynników: kompetencji, procesu
obsługi oraz zaangażowania stanowić może dodatkową wartość dla klienta – wartość,
która zbuduje jego lojalność31.
Zasoby ludzkie odgrywają w każdym przedsiębiorstwie kluczową rolę, a w przypadku firm handlowych decydują o sprawności i skuteczności większości transakcji
handlowych. Z powodu bezpośredniego kontaktu z klientami dla większości pracowników firm handlowych istotne znaczenie ma umiejętność obsługi klientów i nawiązywania kontaktów32.
Wnioski w analizowanym zakresie
Podobnie jak wiele aspektów i dziedzin życia również zaangażowanie pracowników może stać się przedmiotem zarządzania. Warto podkreślić, że podejmowanie odpowiednich działań mających kształtować zaangażowanie pracowników, w szczególności tych zatrudnionych w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, jest skomplikowane
i wielu menedżerom może sprawiać dużą trudność. Łatwiej bowiem menedżerowi
wykorzystywać władzę wynikającą z zajmowanego stanowiska i prowadzić politykę
wymuszania, nakazu i przekazywania poleceń wpływającą destrukcyjnie na zaangażowanie pracowników. Jednocześnie, pracownicy bez odpowiedniego bodźca nie chcą
pracować ze świadomością, że ich umiejętności i wiedza są sukcesywnie wykorzystywane bez zapewnienia odpowiedniej rekompensaty.
W zarządzaniu zaangażowaniem szczególną rolę zatem odgrywa postawa menedżera i działania przez niego podejmowane w ramach zarządzania zespołem wpływające
na zachęcenie podwładnych do efektywnej pracy. Należy podkreślić, że wprawdzie pracownicy zawsze deklarują, że na ich zaangażowanie największy wpływ ma poziom oferowanego przez firmę wynagrodzenia, to w długim okresie lepsze rezultaty przynoszą
pozafinansowe czynniki motywowania. Pracownicy bowiem stają się bardziej lojalni
w stosunku do szefa, który nie tylko potrafi docenić ich wkład w wykonywanie zadań
i pomóc w problemowych sytuacjach zarówno zawodowych, jak i prywatnych, ale również który nie tłumi ich inicjatywy i mądrze gospodaruje dostępnymi motywatorami.
Zarządzanie zaangażowaniem ma szczególne znaczenie w handlu detalicznym,
gdzie handlowiec ma bezpośredni kontakt z klientem, bo kształtuje on przebieg transakcji i wpływa na zadowolenie klienta, a tym samym na opinię o firmie na rynku. Wysokie
zaangażowanie handlowców prowadzi do korzystnych zachowań, których połączenie
31

P. Niemotko, Jakość obsługi w budowaniu lojalności klientów przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce, w: Zarządzanie marketingowe we współczesnym handlu i usługach, red. H. Bronakowski, E. Hościłowicz,
U. Widelska, WSFiZ, Białystok 2007, s. 131.
32
M. Sławińska, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002, s. 137, 152.

Agnieszka Szymankowska, Zarządzanie zaangażowaniem w handlu detalicznym

139

może przynieść oczekiwane w przedsiębiorstwie efekty w postaci mniejszej fluktuacji,
wyższej lojalności pracowników oraz zauważalnemu poparciu dla działań firmy.

Zakończenie
Reasumując, warto podkreślić rosnące znaczenie zarządzania zaangażowaniem, które wiąże się bezpośrednio ze skutecznym zarządzaniem przedsiębiorstwem handlowym.
Sukces każdej firmy zależy bowiem w dużym stopniu od zaangażowania pracowników
w realizację strategii całego przedsiębiorstwa. Zarządzanie zaangażowaniem jest szczególnie ważne w czasach rosnącej konkurencji, gdy lojalność pracowników jest nieocenionym
elementem budującym przewagę konkurencyjną firmy, w której są zatrudnieni.
Każdy menedżer przez dobranie właściwych instrumentów może wpływać na
zaangażowanie swoich pracowników, co odgrywa szczególną rolę w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, w których odpowiednio zmotywowani do pracy pracownicy, będący w bezpośrednim kontakcie z klientem, mogą skutecznie realizować cele
firmy i wpływać przez to na osiąganie jej zysku w długim okresie.
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEZ DORADCÓW
FINANSOWYCH W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU
Krzysztof Waliszewski

Wstęp
Rozwój rynku finansowego w ujęciu instytucjonalnym, wzrost złożoności instrumentów finansowych, przy ciągle rosnącej konkurencji między instytucjami finansowymi o oszczędności klientów indywidualnych i na rynku kredytowym sprawiają, że
drastycznie wzrasta liczba dostępnych dla klientów rozwiązań inwestycyjnych i kredytowych. Dla właściwego ich porównania i wyboru potrzebna jest specjalistyczna wiedza, którą najczęściej te podmioty nie dysponują. Starzenie się społeczeństw i niewydolność państwowych systemów emerytalnych rodzi potrzebę dobrowolnego, długoterminowego i systematycznego oszczędzania w celu zabezpieczenia na starość. Wskazane wyżej czynniki powodują, że popyt na profesjonalne usługi doradców finansowych wzrasta i w dalszej perspektywie należy oczekiwać takiej tendencji. Artykuł ma
na celu przedstawienie branży doradztwa finansowego w czasie kryzysu na rynku finansowym, a także zaprezentowanie wpływu kryzysu finansowego na branżę doradców finansowych w Polsce.

1. Istota działalności doradców finansowych i ich rola w zarządzaniu
finansami osobistymi
Zawód doradcy finansowego jest stosunkowo młody i wywodzi się ze Stanów
Zjednoczonych, gdzie powstał pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. Pierwsze wzmianki
dotyczące zawodu planer finansów osobistych (personal finance planner) datują się od
1976 r. Pierwszą firmą, która szkoliła i zatrudniała planerów finansowych była Financial
Planning Standards Boards Ltd (FPSB Ltd)1. Do powstania tego zawodu przyczynił się
model systemu finansowego USA – model anglosaski lub inaczej model zorientowany
1

F. Zięba, Ewolucja pośrednictwa finansowego w Polsce i Europie, Polska Izba Ubezpieczeń,
www.piu.org.pl
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rynkowo (market-oriented financial system model), w którym dominują rynki kapitałowe
i ich serce, czyli giełda papierów wartościowych jako miejsce pozyskiwania kapitału na
rozwój przedsiębiorstw. Inwestorzy mają zatem w tym modelu bardzo różnorodną ofertę
usług o charakterze lokacyjnym, przez nabywanie których inwestują swoje nadwyżki
finansowe. Wielość tych instrumentów i wzrost skali ich skomplikowania, przy ograniczonej wiedzy ekonomicznej przeciętnego inwestora, wywołały potrzebę włączenia do
procesu inwestycyjnego podmiotu zewnętrznego – doradcy finansowego. W kolejnych
latach zawód doradcy finansowego upowszechnił się w Wielkiej Brytanii jako kraju
o modelu anglosaskim, a następnie w państwach Europy Zachodniej.
Według Europejskiej Federacji Doradców i Pośredników Finansowych (FECIF, The
European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) doradca finansowy to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe klienta, przez analizę jego potrzeb, dobór, produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca finansowy nie
jest pośrednikiem finansowym2. Z definicji tej wynika, że pojęcie doradcy finansowego
i pośrednika finansowego są odmienne – ten pierwszy nie jest związany umową z żadną instytucją finansową, jest również niezależny kapitałowo i organizacyjne, podczas
gdy ten drugi, mając podpisane umowy o pośrednictwo z instytucjami finansowymi,
faktycznie sprzedaje oferowane przez nie usługi finansowe.
Obszarem działalności doradców finansowych są finanse gospodarstw domowych, nazywane finansami prywatnymi lub osobistymi. Zadaniem doradcy finansowego jest zatem wspomaganie procesu zarządzania finansami przez gospodarstwa domowe: reprezentowanie ich interesów przed instytucjami finansowymi i wspieranie
ich fachową wiedzą w zakresie funkcjonowania rynków finansowych i poszczególnych
rozwiązań dostępnych na rynku. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych, nazywane osobistym planowaniem finansowym (personal financial planning), obejmuje
następujące obszary, które mogą być wspierane przez doradców finansowych 3:
1) oszczędzanie i inwestowanie – doradztwo lokacyjno-inwestycyjne,
2) kredytowanie – doradztwo kredytowe,
3) zabezpieczenie majątku – doradztwo ubezpieczeniowe,
4) zabezpieczenie na starość – doradztwo emerytalne.
Podstawowymi narzędziami zarządzania finansami osobistymi jest indywidualny
plan finansowy, osobisty bilans i osobisty rachunek przepływów pieniężnych.
Doradców na rynku finansowym można sklasyfikować jako pośredników finansowych w szerszym ujęciu (sensu largo), którzy sami nie tworzą instrumentów finansowych,
ale dystrybuują instrumenty wytworzone przez innych pośredników. Mogą reprezentować
interesy podmiotów nadwyżkowych (doradztwo lokacyjno-inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo emerytalne) lub deficytowych (doradztwo kredytowe).
Dając klientowi fachową wiedzę, doradca finansowy przygotowuje go do samodzielnego wyboru produktów, spośród dostępnych na rynku (np. kredyty, pożyczki,
2
3

http://www.fecif.org
K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010, s.
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ubezpieczenia, jednostki uczestnictwa, lokaty itp.). Rolą doradcy finansowego jest
ochrona majątku gospodarstwa domowego przy realizacji jego różnych celów finansowych, a nie tylko pomnażanie majątku przez inwestowanie, i to bardzo często bez określenia konkretnego celu inwestowania. Rola doradcy finansowego to pomoc w budowaniu strategii zachowania się klienta w zarządzaniu swoimi finansami4.
Według K. Jajugi wzrost znaczenia osobistego planowania finansowego i związanego z nim zawodu doradcy finansowego jest obserwowany w wielu krajach w ostatnich
kilkunastu latach. Przyczyny tego są następujące5:
1) wzrost dobrobytu części społeczeństwa, co oznacza konieczność poszukiwania
nowych możliwości inwestycyjnych,
2) rosnące zaawansowanie instrumentów finansowych, co oznacza konieczność
profesjonalnych ekspertyz na potrzeby indywidualnych inwestorów,
3) brak czasu na pogłębioną analizę finansową,
4) specjalizacja, wynikająca z różnorodności instrumentów finansowych.
W tabeli 1 przedstawiono rodzaje pośredników kredytowych i doradców finansowych.
Tabela 1. Rodzaje pośredników kredytowych i doradców finansowych
Pojęcie
Doradca/broker
consumer finance
Pośrednik/broker
kredytowy

Doradca produktów
inwestycyjnych

Doradca finansowy

Planer finansowy

Definicja
świadczy podstawowe usługi sprzedaży produktów typowych dla rynku consumer finance,
jak kredyty gotówkowe, karty kredytowe, kredyty samochodowe, kredyty ratalne
świadczy usługi pośrednictwa przy zakupie bardziej skomplikowanych produktów kredytowych (głównie chodzi o kredyty hipoteczne lub konsolidacyjne); podmiot ten pośredniczy
między bankiem a klientem w określeniu warunków transakcji i zawarciu umowy kredytowej; może współpracować z jednym bankiem jako jego agent wyłączny lub wieloma bankami i wówczas jest brokerem kredytowym
świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa przy zakupie produktów lokacyjnych, oszczędnościowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i innych, pomagając wybrać jednocześnie
strukturę aktywów
świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa przy zakupie różnych produktów finansowych
(kredyty, inwestycje, lokaty, ubezpieczenia), wykorzystując swoją wiedzę do przedstawienia
wielu produktów, najbardziej odpowiednich z punktu widzenia potrzeb klienta i aktualnej
oferty rynkowej
świadczy usługi doradztwa w zakresie planowania finansowego, polegającego na rekomendacji wyboru różnych produktów finansowych w całym cyklu życiowym gospodarstwa
domowego, nie ograniczając się do pojedynczej transakcji, lecz opierając się na analizie
sytuacji gospodarstwa domowego, stworzenia koncepcji przyszłego najbardziej optymalnego budżetu gospodarstwa domowego, uwzględniając potrzeby i obowiązki w zakresie
wydatków, pomagając w jego wdrożeniu i kontroli

Źródło: K. Waliszewski, Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych
a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego w: Stabilizowanie sektora bankowego
w okresie kryzysu, red. A. Janc, UE w Poznaniu, „Zeszyt Naukowy” nr 155, Poznań 2010, s. ???.

4

F. Zięba, Rola Doradcy Finansowego w planowaniu finansów osobistych, „Farmacja – Prawo i Finanse”
2008, nr 10, s. 30.
5
K. Jajuga, Inwestycje w osobistym planowaniu finansowym, w: Inwestycje, red. K. Jajuga, T. Jajuga, PWN,
Warszawa 2008, s. 390.
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Według danych FECIF w Europie działa 535 tys. niezależnych doradców finansowych
(IFAs, independent financial advisors) – w tym najwięcej w Niemczech – 300 tys., Wielkiej
Brytanii – 45 tys., Włoszech i Austrii po 30 tys. W Polsce działa 3 tys. podmiotów. Ich udział
w rynku inwestycyjnym wynosi odpowiednio 56% w Wielkiej Brytanii, 51% w krajach Beneluksu i 25% w Polsce. Jak wynika z wykresu 1, profesja doradców finansowych ma niewielki udział w całym pośrednictwie finansowym – przeważają agenci i multiagenci.
W dalszej kolejności można wymienić brokerów, a na samym końcu planerów osobistych.
100%
90%
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70%
60%
50%
40%
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Multiagenci

Agenci

Wykres 1. Rodzaje pośredników finansowych w wybranych państwach europejskich
Źródło: FECIF White Book 2009, s. 30.
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Wykres 2. Udział planerów finansowych w strukturze pośredników ogółem
Źródło: FECIF White Book 2009, s. 30.

Jak wynika z wykresu 2, największy udział planerów finansowych – 20% – jest w Luksemburgu, a najmniejszy, wynoszący 1% m.in. w Polsce, Hiszpanii, Grecji, Portugalii
i krajach bałtyckich. Z badań przeprowadzonych w kwietniu 2011 r.6 przez Homo Homini
dla spółki Xelion wynika, że najczęstszym tematem rozmów klientów z doradcami są
kredyty (28,5%), inwestycje w fundusze są dopiero na drugim miejscu (23,9%). O emeryturach rozmawia z doradcami 17,8% badanych, o giełdzie 9,7%, a o kartach płatniczych
i kredytowych 7,5%. Ponad jedna trzecia respondentów (37,4%) deklaruje, że doradcy
sporadycznie informowali ich o nowościach produktowych. Więcej niż trzech na dziesięciu (30,2%) nie było o nich informowanych nigdy. W sumie tylko 30,4% z nich twierdzi, że
taką informację otrzymywało często lub zawsze.

2. Powstanie i rozwój rynku doradców finansowych w Polsce
Rynek doradztwa finansowego w Polsce jest stosunkowo młody – pierwsza spółka
doradztwa finansowego Expander powstała w 2000 r. jako doradca internetowy. W 2004 r.
powstał kolejny doradca – Open Finance, utworzony przez dawnych założycieli Expandera,
6

Badanie poziomu satysfakcji z korzystania z usług w zakresie doradztwa finansowego, Instytut Badania
Opinii Homo Homini Sp. z o.o., Czas realizacji badania: 31 marca – 5 kwietnia 2011 r., miejsce realizacji:
badanie ogólnopolskie, próba: losowa, liczebnie reprezentatywna dla ogółu ludności Polski, operat losowania: baza teleadresowa jednostek będąca powszechnie uznanym spisem zawierającym niezbędne punkty
adresowe i spełniający następujące metodologicznie konieczne warunki: aktualności, kompletności, wyłączności i dostępności, wielkość próby: n= 1000; błąd oszacowania = 3 proc.; poziom ufności 0,95, technika
badawcza: badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badanie udostępnione przez „Xelion. Doradcy Finansowi”.
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którzy przekonali do swojego projektu Leszka Czarneckiego, a ten dał kapitał na utworzenie stacjonarnego doradcy finansowego. W tym samym roku powstała spółka Dom Kredytowy Notus utworzona przez byłych pracowników GE Money Banku Mieszkaniowego,
a rok wcześniej Xelion. Doradcy Finansowi, której współwłaścicielem jest Bank Pekao.
Kolejne lata przyniosły utworzenie takich spółek, jak A-Z Finanse, Money Expert, Aspiro,
Wealth Solutions, Credit Mouse, RealFinance, Goldenegg, Finamo, Home Broker.
W rozwoju rynku doradztwa finansowego w Polsce można zaobserwować następujące zjawiska i tendencje rozwojowe7:
1. Powstanie doradców finansowych z oddolnej inicjatywy wiązało się z koniecznością wyłożenia dużych środków finansowych na ich rozwój, co implikowało
związki kapitałowe między doradcami a instytucjami finansowymi – dostawcami kapitału, np. Expander – General Electic, Xelion – Bank Pekao, Aspiro
(dawniej emFinanse) – BRE Bank, Open Finance – Getin Noble Bank należący
do Getin Holding. Spółki, które były tworzone przez osoby prywatne, np. byłych bankowców, napotykają barierę kapitałową i poszukują inwestora finansowego (Dom Kredytowy Notus, Goldenegg) lub zapowiadają debiut giełdowy
(A-Z Finanse), lub są już na giełdzie (Doradcy 24).
2. Usługa doradztwa finansowego jest bezpłatna dla klienta, a doradcy opłacani są
z prowizji uzyskiwanej od instytucji finansowej, której usługę doradca sprzedał.
3. Brak ograniczeń w dostępie do zawodu doradcy finansowego – brak systemu
certyfikacji i licencjonowania, a istniejące systemy certyfikacji mają charakter
dobrowolny, co powoduje, że doradcą finansowym może zostać każdy, tj. osoba bez odpowiednich kwalifikacji, przygotowania, doświadczenia i wiedzy.
4. Niska jakość usług doradców finansowych – jest to na ogół sprzedaż usług finansowych, a nie budowanie długoterminowego planu finansowego dla klienta i dobieranie do niego odpowiednich produktów finansowych.
5. Brak standaryzacji w zakresie obsługi klienta przez doradców finansowych, co
powoduje, że w zależności od tego, do jakiego doradcy finansowego w ramach
danej instytucji się trafi, rekomendacje będą odmienne przy tej samej sytuacji
finansowej klienta.
6. W związku z historycznie niewielkim znaczeniem doradców finansowych w polskim
systemie finansowym i skokowym wzrostem tej roli w okresie boomu kredytowego,
kiedy to co trzeci kredyt hipoteczny był sprzedany z udziałem doradcy kredytowego,
brakuje nadzoru ze strony początkowo nadzoru bankowego KNB w NBP, a obecnie
nadzoru finansowego ze strony KNF nad branżą doradztwa finansowego.
7. Dywersyfikacja oferty doradców finansowych od doradztwa kredytowego w kierunku doradztwa inwestycyjnego i ubezpieczeniowego oraz emerytalnego.
8. Zainteresowanie branżą doradztwa funduszy inwestycyjnych, np. Expander –
fundusze private equity Innova Capital, Finamo – Meritum FIZ liczących na wysoki zwrot z dokonanej inwestycji.

7

K. Waliszewski, Współpraca banków i doradców finansowych w Polsce – szanse i zagrożenia dla banków i sektora
bankowego, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3.

Krzysztof Waliszewski, Zarządzanie finansami przez doradców finansowych w Polsce… 147

9. Nienadążanie regulacji prawnych za rozwojem doradców finansowych – jedyne regulacje dotyczące działalności doradców to przepisy o outsourcingu bankowym z 2004 r. i przepisy wprowadzające dyrektywę MIFID, które w Polsce
obowiązują od kwietnia 2010 r.
10. Oddziaływanie na działalność doradców finansowych rekomendacji wprowadzanych przez nadzór bankowy i finansowy – rekomendacja S (KNB) w zakresie
kredytów walutowych, rekomendacja T (KNF) w zakresie wszystkich kredytów
dla klientów indywidualnych, zapowiadana rekomendacja S II w zakresie
udziału kredytów walutowych w portfelach banków.
11. Rozwój ilościowy instytucji doradztwa finansowego w zakresie liczby placówek
(własnych i partnerskich), liczby doradców pracujących (w placówkach własnych i partnerskich), liczby banków i instytucji finansowych współpracujących, liczby i wartości sprzedanych usług finansowych.
12. Wzrost roli doradców finansowych na rynku usług finansowych – dla banków,
towarzystw ubezpieczeń i towarzystw funduszy inwestycyjnych.
13. Wobec braku regulacji zewnętrznych branży doradców finansowych samoregulacja branży w celu reprezentowania jej interesów na zewnątrz, opracowania standardu publikacji informacji finansowych o doradcach finansowych i sama publikacja statystyk sprzedaży, opracowania standardu pracy doradcy finansowego. Wyrazem tej samoregulacji są organizacje pracodawców zrzeszające instytucje doradztwa finansowego, np. utworzony w czerwcu 2008 r. przez 13 podmiotów
z branży Związek Firm Doradztwa Finansowego z siedzibą w Warszawie.
14. Poprawa danych ekonomiczno-finansowych doradców finansowych – przychodów ze sprzedaży, aktywów, osiąganych zysków i rentowności działalności w odniesieniu do największych podmiotów w branży w okresie do kryzysu finansowego. W okresie kryzysu gwałtowne pogorszenie wyników finansowych branży
– część podmiotów została poddana restrukturyzacji i sprzedana (Goldenegg –
A-Z Finanse, Doradcy 24 – Creditfield, Homest Swiss – RedNet Finance).
15. Następuje rozszerzanie typowego doradztwa dla klienta indywidualnego o doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw.
16. Wzrost znaczenia nowoczesnych technik informatycznych w pracy spółek doradztwa finansowego. Przejawiało się to na następujących płaszczyznach: współpraca
doradcy finansowi – banki i instytucje finansowe, współpraca doradcy finansowi –
klienci (systemy CRM, specjalne programy informatyczne wspomagające doradztwo
w zarządzaniu finansami osobistymi, np. SmartBox w przypadku spółki Xelion).
17. Budowanie przez całą minioną dekadę rozpoznawalności i wizerunku doradcy
finansowego jako nowej instytucji na rynku finansowym w Polsce, ale także
przekonania klientów do doradców finansowych (poważnie ten wizerunek
nadszarpnęły rekomendowane przez doradców, a nietrafione inwestycje finansowane z nadwyżki z kredytów hipotecznych, a także pewne niedociągnięcia doradców finansowych mające negatywne skutki dla ich klientów, które
odbiły się szerokim echem w mediach).
18. Doradcy finansowi znacząco przyczyniali się do upowszechnienia kredytów hipotecznych jako produktu finansowego o charakterze dłużnym.
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19. Doradcy finansowi odegrali w Polsce ogromną rolę edukacyjną dotyczącą kredytów, inwestycji, ubezpieczeń, produktów emerytalnych zwiększając świadomość ekonomiczno-finansową polskiego społeczeństwa.
20. Wdrażanie przez doradców innowacji, np. stworzenie specjalnych produktów finansowych z instytucjami finansowymi, ale także wprowadzenie na polski rynek finansowy takich usług, jak produkty strukturyzowane, tzw. struktury i kredyty konsolidacyjne. Doradcy przypisują sobie również rolę twórców „zgrzewek” – połączenia spłaty kredytu na mieszkanie z oszczędzaniem, np. w funduszach inwestycyjnych.

3. Wyniki sprzedaży doradców finansowych w Polsce w latach 2007-2011
O wielkości rynku doradztwa finansowego w Polsce i dynamice jego rozwoju świadczy liczba kredytów hipotecznych i produktów inwestycyjnych sprzedanych dzięki doradcom finansowym. Jak wskazuje tabela 3, wartość kredytów hipotecznych udzielonych
przez banki we współpracy z doradcami finansowymi wzrastała z 9,7 mld zł w 2007 r. do
16,3 mld zł w 2010 r. Tak wysoka dynamika wzrostu nie byłaby możliwa, gdyby nie dopływ taniego pieniądza bankowego na rynek nieruchomości, co wywołało gwałtowny
wzrost cen nieruchomości, a przez to i wzrost wartości przeciętnego kredytu hipotecznego. Liderem rynku jest Open Finance, drugą pozycję zajmuje Expander, a trzecią Dom
Kredytowy Notus. Kryzys na rynkach finansowych, mający swoje źródło na rynku finansowania hipotecznego i rynku nieruchomości, widoczny był szczególnie w 2009 r., kiedy
wartość akcji kredytowej wszystkich doradców spadła. Doradztwem kredytowym zajmują się właściwie wszystkie ogólnopolskie spółki doradztwa finansowego, z wyjątkiem
spółki Xelion. Doradcy Finansowi, która świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.
Tabela 3. Kredyty hipoteczne sprzedane przez doradców finansowych w mln zł
2007

2008

2009

2010

06.2011

Expander

2 864

3 600

1 592

2 002

1 207

Open Finance

4 700

5 100

7 020

6 623

3 620

455

469

1 271

1 630

1 194

1 982

87

148

281

412

188

350

400

360

769

577

Gold Finance

0

253

235

293

191

Doradcy24 i Creditfield

0

500

430

648

326

Realfinance

0

28

13

17

38

Credit House

0

194

152

209

89

Home Broker

1 368

983

Powszechny Dom Kredytowy S.A.

1 028

531

Goldenegg
DK Notus
AZ Finanse
Money Expert

Aspiro
Razem branża

9 727

12 321

11 277

900

766

16 252

8 516

Źródło: Własna baza danych i Związek Firm Doradztwa Finansowego (www.zwiazek-doradcow.org).
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Jak wynika z tabeli 4, Open Finance jest niekwestionowanym liderem sprzedaży
produktów inwestycyjnych, skupiając prawie 100% całej sprzedaży branży doradców
finansowych. Godny uwagi jest fakt, że sprzedaż inwestycji przez rosła znacznie szybciej niż kredytów hipotecznych – od 1 mld zł w 2007 r. do 7,1 mld zł w 2010 r. – tym
samym zbliżyła się do standardów obowiązujących w krajach zachodnich.
Tabela 4. Produkty inwestycyjne sprzedane przez doradców finansowych w mln zł
2007

2008

2009

Expander

212

82

170

80

40

Open Finance

686

1 390

5 144

6 905

3 282

Goldenegg

104

41

AZ Finanse

56

23

30

30

17

Money Expert

9

9

2

3

2

Gold Finance

0

36

16

8

4

Wealth Solutions

47

27

38

79

Realfinance

10

17

20

27

1

3

2

50

66

Doradcy 24

2010 06.2011

Home Broker
Powszechny Dom Kredytowy S.A.
Razem branża

5
1 066

1 637

5 407

7 141

3 518

Źródło: Własna baza danych i Związek Firm Doradztwa Finansowego (www.zwiazek-doradcow.org).

100%
80%
60%
40%
20%

produkty
inwestycyjne
kredyty hipoteczne

0%

Wykres 3. Struktura sprzedaży doradców finansowych w Polsce
Źródło: Własna baza danych i Związek Firm Doradztwa Finansowego (www.zwiazek-doradcow.org).

Jeżeli porównamy udział doradztwa kredytowego i inwestycyjnego w rynku doradztwa ogółem, co przedstawia wykres 3, wówczas zaobserwować można tendencję wzrostu roli doradztwa inwestycyjnego i zmniejszenia doradztwa kredytowego – o ile w 2007 r. to pierwsze
odpowiadało tylko za 10% wartości sprzedaży doradców, a to drugie za 90%, to w połowie
2011 r. doradztwo inwestycyjne osiągnęło udział 30%, a kredytowe 70%. Warto zaznaczyć, że
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nie wszystkie podmioty zajmują się doradztwem inwestycyjnym, np. Dom Kredytowy Notus,
a niektóre działają tylko w tej branży np. Wealth Solutions.
Przechodzenie od doradztwa kredytowego w kierunku inwestycyjnego podyktowane jest chęcią nawiązywania długoterminowych relacji z klientem, z których można czerpać zyski w sposób ciągły, podczas gdy doradztwo kredytowe jest najczęściej
usługą jednorazową, z którą wiąże się jednorazowy zysk dla doradcy w postaci prowizji. W przyszłości należy spodziewać się dalszego wzrostu doradztwa inwestycyjnego
i zmniejszenia roli doradztwa kredytowego.
40,0%
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30,0%
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Wykres 4. Udział doradców finansowych w sprzedaży kredytów hipotecznych dla osób
prywatnych w Polsce
Źródło: Własna baza danych i Związek Firm Doradztwa Finansowego (www.zwiazek-doradcow.org).

Jak wskazuje wykres 4, udział doradców finansowych w Polsce w sprzedaży bankowych kredytów hipotecznych w okresie od początku 2007 r. do końca czerwca 2011 r.
wzrósł z 18% do ponad 33%, co oznacza, że co trzeci kredyt hipoteczny w Polsce jest już
zaciągany z udziałem doradcy finansowego. Udział ten nie mógłby tak wzrosnąć, gdyby
nie liberalizacja nastawienia banków do współpracy z podmiotami zewnętrznymi w dystrybucji kredytów i włączenie ich do bankowych kanałów dystrybucji kredytów hipotecznych na równi z placówkami własnymi i zewnętrznymi (partnerskimi, franszyzowymi). Banki w ten sposób obniżają koszty własnej sieci i zatrudnienia, dokonując outsourcingu sprzedaży i obsługi wstępnej (znalezienie klienta, przygotowanie dokumentacji,
wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej, współpraca z deweloperami i biurami nieruchomości) kredytów hipotecznych do doradców finansowych. Strategia taka znana
jest nauce i praktyce bankowości, a nazywana jest „odchudzoną bankowością” (lean
banking). Doradcy finansowi stają się dla banków w Polsce bardzo ważnym ogniwem
w dystrybucji wielokanałowej bankowych produktów kredytowych (multichannel banking). Dzięki swoim kontaktom i bieżącej informacji o zmianach polityki kredytowej w
poszczególnych bankach są w stanie polecić klientowi te banki, w których istnieje duże
prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.
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4. Wyniki finansowe doradców finansowych w Polsce
Kryzys na rynkach finansowych wpłynął również na finanse branży doradców finansowych w Polsce. Zestawienie wyników największych spółek doradztwa finansowego w Polsce za lata 2007-2009, a tam gdzie były dostępne dane również za 2010 r.,
wskazuje na ogólny trend drastycznego obniżenia przychodów i rentowności w przypadku większości doradców, ale także sytuacje odmienne, jak w przypadku spółki
Open Finance i Xelion. Doradcy Finansowi. Ta druga spółka, zależna od Banku Pekao
S.A., od początku swojej działalności w 2003 r., miała straty, które w 2008 r. przekroczyły 15 mln zł, co oznaczało konieczność dokapitalizowania spółki. Dzięki temu rok
2010 zamknęła zyskiem 1,6 mln zł, a zatem przekroczyła próg rentowności. W kolejnych latach ma być już tylko lepiej, jak zapowiadają przedstawiciele spółki. W latach
2007-2009 wskaźniki rentowności aktywów (ROA), kapitałów własnych (ROE) i sprzedaży (ROS) były ujemne, w 2010 r. wynosiły odpowiednio 10, 18 i 4%. W latach 20082010 spółka odnotowała podwojenie przychodów ze sprzedaży z ponad 20 mln do
ponad 40 mln zł, co należy uznać za zjawisko pozytywne, chociaż w latach 2007-2008
przychody te spadły prawie dwukrotnie z 36,6 mln do 20,9 mln zł. Początek kryzysu był
zatem dla spółki bardzo trudny, co znalazło wyraz w jej wynikach finansowych.
Tabela 5. Wyniki finansowe Xelion. Doradcy Finansowi w tys. zł
Aktywa trwa łe
Aktywa obrotowe
Na l eżnoś ci krótkotermi nowe
Środki pi eni ężne i i nne a ktywa pi eni ężne
Suma bi l a ns owa
Ka pi ta ł wła s ny
Zobowi ąza ni a długotermi nowe
Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe
Przychody ogółem
Przychody netto ze s przeda ży
Kos zty opera cyjne
Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyjnej
Wyni k brutto
Wyni k netto
ROA
ROE
ROS

2 007
3 955
6 990
3 868
3 122
10 945
6 380
0
4 565

2 008
3 483
1 882
1 797
-1 512
5 365
1 169
529
3 667

2 009
1 860
9 544
3 040
6 504
11 404
7 612
284
3 508

2 010
1 570
15 102
5 727
9 375
16 672
9 286
276
7 110

36 613
36 258
47 588
-13 408
-13 140
-13 140

20 985
20 850
34 363
-15 183
-15 211
-15 211

24 014
23 729
31 468
-8 783
-8 557
-8 557

41 271
40 981
38 520
1 473
1 674
1 674

-120%
-206%
-36%

Źródło: Monitor Polski B.

-284%
-1301%
-73%

-75%
-112%
-36%

10%
18%
4%
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Tabela 6. Wyniki finansowe Expander Advisors w tys. zł
Aktywa trwa łe
Aktywa obrotowe
Na l eżnoś ci krótkotermi nowe
Środki pi eni ężne i i nne a ktywa pi eni ężne
Suma bi l a ns owa
Ka pi ta ł wła s ny
Zobowi ąza ni a długotermi nowe
Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe

2 008
313 007
32 600
5 949
20 994
345 607
327 806
3 025
14 776

2 009
310 269
14 909
4 667
4 499
325 178
313 392
1 131
10 655

Przychody ogółem
Przychody netto ze s przeda ży
Kos zty opera cyjne
Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyjnej
Wyni k brutto
Wyni k netto

97 175
95 113
85 066
-93 572
-93 143
-94 915

46 437
44 449
60 278
-14 741
-14 674
-14 414

-27%
-29%
-100%

-4%
-5%
-32%

ROA
ROE
ROS

Źródło: Monitor Polski B.

W związku z restrukturyzacją wewnętrzną w spółce Expander dane dostępne są za lata
2008-2009. Wynika z nich, że przy bardzo dużej sumie bilansowej przekraczającej 300 mln
zł spółka generuje bardzo wysokie straty – w 2008 r. było to ok. 95 mln zł, w 2009 r. ponad
14 mln zł. Niepokojący jest również drastyczny spadek przychodów ze sprzedaży z 95 mln
zł w 2008 r. do 44,5 mln zł w 2009 r. Wskaźniki rentowności ROA, ROE i ROS są ujemne.
Tabela 7. Wyniki finansowe Open Finance w tys. zł
Aktywa ogółem
Aktywa obrotowe
Na l eżnoś ci
Gotówka i ekwi wa l enty
Aktywa trwa łe
Ka pi ta ł wła s ny
Zobowi ąza ni a ogółem
Zobowi ąza ni a długotermi nowe
Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe
Przychody ogółem
Przychody netto ze s przeda ży
Zys k opera cyjny (s tra ta opera cyjna )
Zys ki / s tra ty fi na ns owe
Zys k / s tra ta przed opoda tkowa ni em
Zys k netto (s tra ta netto)

2008
55 758
43 792
7 281
9 279
11 966
40 771
14 987
822
14 165

2009
110 596
97 243
17 016
29 249
13 353
70 764
39 832
1 774
38 058

2010
135 474
117 068
60 015
19 934
18 406
88 064
47 410
1 596
45 814

160 522
158 249
30 713
615
31 328
25 125

264 997
262 513
79 688
804
80 492
64 993

312 890
310 447
89 524
235
89 759
72 300

45%
62%
16%

59%
92%
25%

53%
82%
23%

ROA
ROE
ROS

Źródło: Monitor Polski B.
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Na tym tle bardzo dobrze prezentuje się spółka Open Finance, wchodząca
w skład grupy finansowej Getin Holding, której wszystkie wskaźniki i miary finansowe,
pomimo kryzysu finansowego, rosną. Szczególnie ważny jest wzrost przychodów ze
sprzedaży ze 160 mln do 310 mln zł w okresie 2008-2010, a także zysku netto z 25,0
mln do 72,3 mln zł. Tak dobre wyniki miały wpływ na kształtowanie się wskaźników
rentowności na poziomie ponad średniej w branży – rentowności sprzedaży na poziomie 16-25%, rentowności aktywów na poziomie 45-59%, a także rentowności kapitału
własnego na poziomie 62-92%. Dobre wyniki finansowe były zapewne elementem
strategii spółki wejścia na GPW w Warszawie, co stało się faktem w 2011 r.
Tabela 8. Wyniki Finansowe Dom Kredytowy Notus w tys. zł
Aktywa trwa łe
Aktywa obrotowe
Na l eżnoś ci krótkotermi nowe
Środki pi eni ężne i i nne a ktywa pi eni ężne
Suma bi l a ns owa
Ka pi ta ł wła s ny
Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe
Przychody ogółem
Przychody netto ze s przeda ży
Kos zty opera cyjne
Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyjnej
Wyni k brutto
Wyni k netto

2007
971
3 717
3 028
553
4 689
2 508
1 098

2008
1 251
4 663
2 791
1 873
5 914
3 973
769

2009
1 183
4 599
3 700
826
5 782
3 678
651

29 874
29 822
27 276
2 416
2 467
1 973

37 443
37 232
33 764
3 390
3 568
2 836

26 737
26 659
26 500
145
165
105

42%
79%
7%

48%
71%
8%

2%
3%
0%

ROA
ROE
ROS

Źródło: Monitor Polski B .

Tabela 9. Wyniki finansowe A-Z Finanse w tys. zł
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Suma bilansowa
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

2007
1 104
3 775
610
1 425
4 879
3 184
133
432

2008
1 404
4 660
647
320
6 065
3 237
137
429

2009
3 560
4 337
1 850
108
7 897
4 108
1 085
1 682

Przychody ogółem
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej
Wynik brutto
Wynik netto

9 251
9 152
7 740
1 430
1 436
1 337

10 655
10 581
10 447
112
108
61

8 396
8 121
8 130
-24
61
51

27%
42%
15%

1%
2%
1%

1%
1%
1%

ROA
ROE
ROS

Źródło: Monitor Polski B .
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Kolejną spółką, która przygotowuje proces upublicznienia (IPO, internal public offer),
jest Dom Kredytowy Notus. W przypadku tej spółki kryzys finansowy odcisnął swoje
piętno w jej wynikach finansowych, które w 2009 r. obniżyły się z ponad 2,8 mln
w 2008 r. do poziomu jedynie 105 tys. zł w 2009 r. W latach 2008-2009 zmniejszyły się
również przychody ze sprzedaży z 37,2 mln zł do 26,7 mln zł. Wskaźniki były na dość
niskim poziomie wynikającym ze słabych wyników finansowych.
Podobnie jak Dom Kredytowy Notus kryzys również nie ominął spółki A-Z Finanse, która w latach 2008-2009 miała właściwie wynik finansowy bliski zeru. Przychody
ze sprzedaży również spadały w latach 2008-2009 z 10,6 mln do 8,4 mln zł, a kształtowanie się wskaźników rentowności w tym okresie na poziomie bliskim zeru świadczy
o stagnacji w spółce.
Wnioski z analizy wyników finansowych największych spółek doradztwa finansowego są następujące:
1) w większości przypadków kryzys finansowy wpłynął negatywnie na wielkości
ekonomiczne spółek doradztwa finansowego – przychody, poziom zysku netto
i wskaźniki rentowności aktywów, kapitałów własnych i sprzedaży,
2) są przypadki spółek, które pomimo kryzysu zwiększają swoje wyniki – Xelion.
Doradcy Finansowi i Open Finance – spółki powiązane z dużymi grupami bankowymi, Getin Noble Bank i Pekao – skąd mogła pochodzić duża część sprzedaży tych doradców,
3) pomimo nie najlepszej koniunktury spółki branży doradztwa finansowego
wchodzą na GPW po kapitał (Open Finance) lub przygotowują się do wejścia
(Dom Kredytowy Notus),
4) spadek przychodów, zysków i pogarszanie się wskaźników wymusza na spółkach doradztwa finansowego działania restrukturyzacyjne związane z siecią
placówek, liczbą pracowników, kierowaniem sprzedaży do placówek i pracowników zewnętrznych (franszyzowych).

5. Wpływ kryzysu na rynkach finansowych na ekonomiczne aspekty
działalności doradców finansowych – zjawiska charakterystyczne na
rynku doradców finansowych wywołane kryzysem
Doradcy finansowi w Polsce, których bilanse, sieci placówek i zatrudnienie urosły w czasie boomu kredytowego do pokaźnych rozmiarów, przy dominacji przychodów ze sprzedaży kredytów w postaci prowizji od instytucji finansowych, po ograniczeniu dostępności kredytów hipotecznych, zderzyli się z problemem malejących przychodów. Wywołało to kryzys na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce i przy
konieczności pokrywania sztywnych kosztów stałych spowodowało pogorszenie
wskaźników finansowych.
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Ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych
przez banki, kryzys na rynku nieruchomości

Straty na produktach inwestycyjnych
i inwestycjach giełdowych

Niższy popyt na usługi doradców finansowych, duża liczba
odrzucanych wniosków kredytowych przez banki
(negatywne decyzje kredytowe)

Niższe przychody doradców, spadek zysków, pogorszenie się
wskaźników finansowych

Poszukiwanie nowych
możliwości zarobkowych

Restrukturyzacja sieci
oddziałów
i zatrudnienia

Konsolidacja branży – fuzje
i przejęcia słabszych przez
silniejszych

Schemat 1. Mechanizm wpływu kryzysu finansowego na branżę doradców finansowych
Źródło: Opracowanie własne.

Również w zakresie doradztwa inwestycyjnego nie można było liczyć na poprawę sytuacji, ponieważ większość inwestorów wycofywała swoje oszczędności z aktywnych form inwestowania, takich jak akcje spółek giełdowych lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, i lokowała je w bezpieczne instrumenty pasywne – depozyty bankowe. Sytuacja taka prowadziła do trojakiego rodzaju działań spółek z branży doradztwa finansowego:
1) poszukiwanie nowych możliwości osiągania przychodów, np. oferowanie kont
bankowych, oferowanie ubezpieczeń, doradztwo finansowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
2) działania restrukturyzacyjne mające na celu poprawę struktury placówek i zatrudnienia oraz ograniczenie kosztów,
3) konsolidacja branży przez fuzje i przejęcia – spółka Goldenegg została przejęta przez
A-Z Finanse, Finamo w znacznej części przejęła spółka z Grupy Getin Holding – Home Broker, a spółka Homest Swiss została przejęta przez RedNet Finanse. Działania
takie mają na celu zwiększenie potencjału spółek przejmujących, obniżenie ich kosztów jednostkowych, zwiększenie udziału w rynku i wzmocnienie przejmujących.
W dłuższej perspektywie należy oczekiwać dalszej konsolidacji branży, a także
zwiększania udziału doradztwa inwestycyjnego, zmniejszania kredytowego oraz większej roli doradztwa związanego z produktami finansowymi na starość.
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Zakończenie
Branża doradztwa finansowego w Polsce, jako stosunkowo młody segment rynku
finansowego w Polsce, do czasu kryzysu rozwijała się bardzo żywiołowo i dynamicznie. Jej
powstanie z oddolnej inicjatywy przedsiębiorców oznacza brak regulacji prawnych dotyczących ich działalności, nadzoru i certyfikacji. Wchodzenie jednak spółek z branży na GPW
w Warszawie (Doradcy24, Open Finance) i plany z tym związane (DK Notus) świadczą
o dużym potencjalne rozwojowym branży, obniżaniu się poziomu ryzyka, wzrostu przewidywalności. Wynika to z faktu, że w długiej perspektywie popyt na usługi doradztwa finansowego dla osób prywatnych nie zniknie. Jednak aby się tak stało, potrzebna jest edukacja
społeczeństwa dotycząca elementarnych zagadnień ekonomii, funkcjonowania rynków
finansowych, oszczędzania i inwestowania, a także konieczności systematycznego i długoterminowego oszczędzania na starość. Kryzys na rynkach finansowych stał się weryfikatorem dla strategii podmiotów działających w branży – część z nich zaprzestała działalności
lub została włączona w struktury większych i silniejszych podmiotów.
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ROLA I ZNACZENIE WSPÓŁPRACY
Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM
W PROCESIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
Artur Zimny

Wstęp
W dwóch ostatnich dekadach byliśmy świadkami rewolucji edukacyjnej w polskim szkolnictwie wyższym. Liczba studentów wzrosła z 404 tys. w roku akademickim
1990/1991 do 1954 tys. w roku 2005/2006. Mimo że w kolejnych latach liczba ta systematycznie malała, osiągając w roku akademickim 2010/2011 poziom 1841 tys.
osób1, to jednak nadal studenci stanowią ponad 12% ogółu pracujących w kraju 2. Jednocześnie w omawianym okresie wzrósł wskaźnik skolaryzacji brutto, czyli liczba
wszystkich studentów w stosunku do liczby osób w wieku 19-24 lata – z 12,9% w roku
akademickim 1990/1991 do 53,7% w roku 2009/2010 3. Obecnie pod względem udziału osób z wyższym wykształceniem w przedziale wiekowym 25-64 lata Polska pozostaje
około 8 punktów procentowych w tyle za średnią OECD. Zważywszy na wysokie aspiracje edukacyjne młodzieży, można jednak przypuszczać, że w najbliższych latach dystans
ten będzie się systematycznie zmniejszał4.
Wzrost liczby studentów o prawie 1,5 mln oraz zwiększenie wskaźnika skolaryzacji o ponad 40 punktów procentowych w ciągu niespełna 20 lat należy uznać za suk1

Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 55.
Zob. M. Rószkiewicz, Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyzwania w obszarach strategicznych, w: Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, KRASP, FRP, Warszawa 2009, s. 27.
3
W najbliższych latach szkolnictwo wyższe czekają zdecydowanie niekorzystne zmiany ilościowe. Z uwagi
na niż demograficzny liczba studentów w Polsce w latach 2011-2020 będzie malała i w roku 2020 wyniesie, przy założeniu wskaźnika skolaryzacji brutto na poziomie 54%, niespełna 1253 tys. osób. Zob. D. Antonowicz, B. Goralewski, Demograficzne Tsunami, Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa, Warszawa 2011, s. 10.
4
Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” wskazują, że około 70%
wszystkich uczniów zamierza kontynuować naukę na studiach wyższych. Zob. Bilans Kapitału Ludzkiego
w Polsce, PARP, Warszawa 2011, s. 8.
2
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ces transformacji. Cena tego sukcesu, w postaci drastycznego wręcz obniżenia jakości
kształcenia, jest jednak bardzo wysoka. Potwierdzają to różnego rodzaju raporty i wyniki
badań wskazujące na rosnącą lukę między wiedzą i umiejętnościami absolwentów szkół
wyższych wchodzących na rynek pracy a oczekiwaniami pracodawców. W opinii przedsiębiorców absolwenci charakteryzują się brakiem umiejętności analitycznego myślenia
i poszukiwania związków przyczynowo-skutkowych, komunikowania się i formułowania
przekazu, poszukiwania i selekcjonowania informacji, posługiwania się językami obcymi,
pracy w zespole i kierowania zespołem, organizowania i prowadzenia projektów, stałego
uczenia się i przekazywania wiedzy innym, prowadzenia negocjacji oraz ekonomicznego
myślenia5. Zdaniem pracodawców istnieją istotne problemy z obsadzaniem stanowisk
przez specjalistów, którzy nie mają odpowiednich kompetencji zawodowych. W przypadku
specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania luki kompetencyjne dotyczą przede
wszystkim umiejętności oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, znajomości zagadnień procesu rozliczania, stosowania ustawy o finansach publicznych, znajomości narzędzi
marketingowych, znajomości przepisów podatkowych oraz prawa zamówień publicznych6.
Polski system szkolnictwa wyższego nie spełnia oczekiwań odnośnie do przebiegu
i efektów procesu kształcenia nie tylko w opinii przedsiębiorców, ale również studentów,
którzy dość często nie są zadowoleni z praktycznego aspektu kształcenia. Należy jednak
podkreślić, że problem ten nie dotyczy wyłącznie Polski, ale jest, w mniejszym lub większym stopniu, bolączką wielu krajów Unii Europejskiej. Z jednej strony konieczność powiązania oferty kształcenia szkół wyższych z potrzebami rynku pracy, z drugiej natomiast
chęć konkurowania europejskich uczelni z uczelniami amerykańskimi, a coraz częściej
również azjatyckimi, legły u podstaw nowego spojrzenia na sposób zarządzania szkołą
wyższą. Na podstawie analizy licznych opracowań dotyczących europejskiego i polskiego
systemu szkolnictwa wyższego można nawet stwierdzić, że tak, jak w latach 80. XX w.
pojawiła się koncepcja nowego zarządzania publicznego (New Public Management)
oparta na założeniu, że można poprawić zarządzanie administracją publiczną stosując
metody i techniki zarządzania wykorzystywane w sektorze prywatnym7, tak obecnie
rodzi się koncepcja nowego zarządzania uczelnią (New University Management), która
również w dużej mierze czerpie wzorce z sektora prywatnego. W opinii autora niniejszego artykułu, jednym z kluczowych elementów tej koncepcji, a zarazem warunków jej
wdrożenia, jest budowanie relacji uczelni z otoczeniem gospodarczym.
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie zmian w spojrzeniu na
sposób zarządzania szkołami wyższymi oraz podkreślenie potrzeby budowania odpo-

5

Zob. szerzej: J.K. Theime, Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa 2009, s. 354-355.
6
Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, s. 12. Problem ze znalezieniem pracowników spełniających oczekiwania pracodawców dotyczy również podregionu konińskiego. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej” realizowanego przez
Konińską Izbę Gospodarczą we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie i Wyższą Szkołą Kadr
Menedżerskich w Koninie. Zob. Raport z pierwszego etapu realizacji projektu Obserwatorium Rynku Pracy
Wielkopolski Wschodniej, KIG, PUP w Koninie, WSKM w Koninie, s. 43.
7
M. Budgol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa
2008, s. 156.
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wiednich relacji na linii uczelnia – otoczenie gospodarcze8. Podjęta została próba
przedstawienia prawnych i ekonomicznych przesłanek współpracy polskich uczelni
z sektorem prywatnym. Ponadto, w artykule zaprezentowano rezultaty badań ankietowych zrealizowanych przez wybrane instytucje i ośrodki badawcze, które wskazują
na istniejące bariery współpracy między obydwoma środowiskami.
Koncepcja nowego zarządzania uczelnią
Rola uczelni zmieniała się w ciągu wieków. J. Wissema twierdzi, że uczelnie ewoluowały od uniwersytetu średniowiecznego (pierwszej generacji) poprzez uniwersytet humboldtowski (drugiej generacji), aż do uniwersytetu trzeciej generacji 9. O ile do niedawna
jeszcze uczelnie były instrumentami służącymi wpajaniu świadomości narodowej i ugruntowania narodowej tożsamości, o tyle dzisiaj, w nowej, ponadnarodowej i globalnej perspektywie powinny być instrumentami służącymi wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz
wzmacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki10. Innymi słowy, kulturowy
system wartości uczelni, nakierowany na przekazywanie i rozwój wiedzy służącej rozwojowi społeczeństwa i narodu, jest coraz częściej zastępowany usługowym systemem wartości, nakierowanym na budowanie wkładu w gospodarczy i społeczny rozwój gospodarki
i państwa. W ślad za zmianami systemu wartości i rosnącym poczuciem społecznej odpowiedzialności uczelni, rozumianej jako potrzeba analizowania oczekiwań otoczenia i tworzenia regulatorów sprzyjających realizacji tych oczekiwań11, zmienia się filozofia zarządzania uczelnią. Pojawiają się, między innymi, postulaty jasnego rozdzielenia trzech funkcji
w szkołach wyższych, a mianowicie funkcji nadzoru właścicielskiego, zarządzania uczelnią
i przedstawicielstwa grup społeczności akademickiej. Rozdzielenie to jest od dawna stosowane w uczelniach amerykańskich i stopniowo wprowadzane w szkołach wyższych w Europie. W dalszej części niniejszego opracowania omówione zostaną rozwiązania zaproponowane w „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku” opracowanej
przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową12, których celem jest wprowadzenie przejrzystości rozdziału funkcji w uczelniach,
a tym samym urzeczywistnienie nowej koncepcji zarządzania.
Autorzy dokumentu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu
opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020
roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku” proponują ukonstytuowanie w ustroju szkół wyższych pięciu organów: rady powierniczej, kolegium rektor8

Potrzeba współpracy uczelni zarówno z otoczeniem gospodarczym, jak i społecznym została wielokrotnie
wyrażona w raporcie pt. Modele zarządzania uczelniami w Polsce, opracowanym przez zespół pracowników Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr.
hab. Michała du Valla.
9
Zob. szerzej: J.G. Wissema, Technostarterzy. Dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005,
http://www.parp.gov.pl/files/74/81/105/technostarterzy.pdf [dostęp 27 lipca 2011].
10
Por. J.K. Theime, Szkolnictwo wyższe, s. 24.
11
B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI w., Poltext, Warszawa 1999, s. 211-216.
12
Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant, Ernst & Young Business
Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, marzec 2010.
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skiego, senatu akademickiego, rady pracowniczej oraz samorządu studentów i doktorantów. Rada powiernicza miałaby składać się z siedmiu członków: jednego reprezentującego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz po dwóch wyłonionych spośród
kandydatur zgłoszonych przez senat uczelni, władze samorządu terytorialnego właściwego ze względu na lokalizację uczelni oraz organizacje reprezentujące przedsiębiorców. Do najważniejszych zadań rady powierniczej należałoby w szczególności: nadawanie statutu uczelni na wniosek kolegium rektorskiego, zaopiniowany przez senat
akademicki, radę pracowniczą oraz samorząd studentów i doktorantów; powoływanie
i odwoływanie członków kolegium rektorskiego i kwestora oraz osób pełniących inne
funkcje, wskazanych w statucie, a także ustalanie szczegółowego zakresu ich obowiązków i odpowiedzialności; ocena działania członków kolegium rektorskiego, a także
osób pełniących inne funkcje, wskazanych w statucie; uchwalanie, na wniosek kolegium rektorskiego, zaopiniowany przez senat, radę pracowniczą oraz przez samorząd
studentów i doktorantów, strategii uczelni i dokonywanie okresowej oceny jej realizacji; uchwalanie, na wniosek kolegium rektorskiego, rocznego planu rzeczowofinansowego oraz dokonywanie oceny wykonania tego planu; zatwierdzanie sprawozdania finansowego; przyjmowanie rocznego sprawozdania kolegium rektorskiego
z działalności uczelni. Drugim proponowanym organem w uczelniach jest kolegium
rektorskie, w którego skład wchodziłby rektor, prorektorzy oraz kanclerz. Kolegium
stanowiłoby zarząd uczelni i podejmowało decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów. Z kolei w skład senatu akademickiego mieliby wchodzić przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele
samorządu studentów. Kompetencje tego organu sprowadzałyby się do opiniowania,
między innymi, strategii uczelni, regulaminu studiów i innych regulaminów wskazanych w statucie, projektów programów dyplomowych, dużych projektów badawczych,
projektów utworzenia jednostek organizacyjnych uczelni oraz określenia ich zadań,
kandydatów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych, wskazanych
w statucie, zawierania umów o współpracy merytorycznej (naukowej, dydaktycznej
itp.), rocznych sprawozdań kolegium rektorskiego z działalności uczelni oraz wniosków
o zatrudnienie na stanowiska profesorskie. Pozostałe dwa organy uczelni, tj. rada pracownicza oraz samorząd studentów i doktorantów, byłyby odpowiedzialne za reprezentowanie ogółu pracowników oraz studentów i doktorantów uczelni.
Zaprezentowane wyżej propozycje niewątpliwie sprzyjają zapewnieniu przejrzystości, jeśli chodzi o odpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły wyższej. Na uwagę
zasługuje to, że rozwiązania te w wielu aspektach są zbliżone do rozwiązań stosowanych w sektorze prywatnym, a przede wszystkim w spółkach kapitałowych. Postulowany zakres zadań rady powierniczej pozwala bowiem dostrzec pewne podobieństwa
między tym organem a radą nadzorczą, natomiast specyfika działania kolegium rektorskiego jest zbliżona do zakresu działalności zarządu spółki kapitałowej 13. Wdrożenie
zaproponowanych rozwiązań w polskim szkolnictwie wyższym, prawdopodobnie
w perspektywie kilkunastu lat, może jednak napotkać pewne trudności, w szczególności w odniesieniu do rad powierniczych. Istnieje obawa, że trudno będzie pozyskać
13

Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037.
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kompetentnych kandydatów do rad powierniczych z grona przedstawicieli przedsiębiorców. Osoby te powinny bowiem spełniać określone wymagania, w tym, między
innymi, mieć doświadczenie w zarządzaniu instytucją prywatną o przychodach nie
mniejszych niż połowa przychodów uczelni. Niestety można spodziewać się braku szerszego zainteresowania sprawami uczelni ze strony lokalnych i regionalnych przedsiębiorców o odpowiednich kompetencjach.
Zdaniem autora, sposobów przezwyciężenia zarówno przedstawionych wyżej
trudności, jak i wielu innych problemów tej natury, stanowiących przeszkodę we wprowadzeniu nowej koncepcji zarządzania szkołami wyższymi, należy upatrywać we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Współpraca ta powinna mieć charakter kompleksowy i długotrwały. Powinna być wyrazem pewnej strategii, a nie sprowadzać się do krótkotrwałych i dorywczych działań nakierowanych na osiągnięcie doraźnych korzyści.
Zalecenia UE w odniesieniu do współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym
Potrzeba usystematyzowania i wzmocnienia relacji uczelni z przedsiębiorstwami
wiąże się z realizacją Procesu Bolońskiego, będącego następstwem wdrażania zaleceń
Deklaracji Bolońskiej14 oraz kolejnych komunikatów ze spotkań europejskich ministrów
ds. szkolnictwa wyższego. Potrzeba ta była wielokrotnie podkreślana, bezpośrednio
i pośrednio, w dokumentach wydawanych przez instytucje UE – w komunikatach Komisji Europejskiej15 oraz rezolucjach Rady Unii Europejskiej16 i Parlamentu Europejskiego17. W dalszej części opracowania zaprezentowane zostały wnioski i postulaty
sformułowane w dwóch najnowszych dokumentach, które bezpośrednio odnoszą się
do kwestii współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.
W komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r. „Nowe partnerstwo na rzecz modernizacji uczelni: Forum UE na rzecz dialogu uczelni i przedsiębiorstw” zagadnienia i wyzwania współpracy zostały ujęte w postaci sześciu tematów:
nowe programy nauczania, sprzyjające zwiększaniu szans na rynku pracy; rozwijanie
przedsiębiorczości; transfer wiedzy: praktyczne wykorzystywanie wiedzy; mobilność –
ponad granicami oraz pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim; otwarcie
uczelni na działania w zakresie kształcenia przez całe życie; lepsze zarządzanie uczel14

Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie. Wspólna Deklaracja Europejskich Ministrów Edukacji, zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999, http://www.uj.edu.pl/documents/10172/22085/
I.3_DeklaracjaBolonska+%281%29.pdf [dostęp 1 sierpnia 2011].
15
Zob. Komunikat Komisji z 10 maja 2006 r. „Realizacja programu modernizacji dla uniwersytetów: edukacja, badania naukowe i innowacje”, COM(2006)0208; Komunikat Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. „Nowe
partnerstwo na rzecz modernizacji uczelni: Forum UE na rzecz dialogu uczelni i przedsiębiorstw”,
COM(2009)0158.
16
Zob. Rezolucja Rady z 15 listopada 2007 r. w sprawie „Nowych umiejętności w nowych miejscach pracy”, Dz.U. C 290 z 4.12.2007.
17
Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 16 stycznia 2008 r. w sprawie kształcenia dorosłych: nigdy
nie jest za późno na naukę, P6_TA(2008)0013; Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 23 września 2008 r.
w sprawie procesu bolońskiego i mobilności studentów, P6_TA(2008)0423; Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 20 maja 2010 r. w sprawie dialogu środowisk akademickich z przedsiębiorcami: nowego partnerstwa na rzecz modernizacji uczelni w Europie, P7_TA(2010)0187.
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niami. W ramach pierwszego tematu zwrócono uwagę na potrzebę kompleksowych
zmian programów i metod nauczania, a także na konieczność: włączenia do programów nauczania umiejętności przekrojowych (możliwych do zastosowania w różnych
dziedzinach) oraz podstawowych pojęć z zakresu ekonomii i techniki (programy nauczania powinny mieć „rozgałęziony” kształt – powinny być zakorzenione w konkretnej
dyscyplinie akademickiej, a jednocześnie powiązane z innymi dyscyplinami i sektorami
w sposób umożliwiający współpracę z partnerami); wprowadzenia lepszych metod
egzaminowania, skierowanych bardziej na ocenę sposobów uczenia się i kompetencji;
większego zróżnicowania profili przyjmowania na studia oraz koncepcji kształcenia,
w celu wykorzystania zasobu talentów z mniej tradycyjnych źródeł (w tym np. osób
dorosłych ponownie podejmujących studia); zwiększenia interdyscyplinarnego i transdyscyplinarnego wymiaru programów edukacji i badań. W aspekcie rozwijania przedsiębiorczości za szczególnie ważne uznano stworzenie takiego środowiska kształcenia,
które pobudza niezależność, kreatywność i przedsiębiorcze podejście do wykorzystywania wiedzy. Do wytworzenia pożądanej zmiany w kulturze przedsiębiorczości przyczyniłby się regularny przepływ studentów i wykładowców z uczelni do przedsiębiorstw oraz stała obecność przedsiębiorców w środowiskach akademickich. Ponadto,
w komunikacie postuluje się, aby do kształcenia w kierunku przedsiębiorczości angażować przedsiębiorców (np. przez tworzenie stanowisk wizytujących profesorów dla
wybitnych przedsiębiorców). W trzecim obszarze stwierdzono, że nawiązanie partnerstw między uczelniami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP) wymaga
skoncentrowania się na szczególnych wyzwaniach stojących przed tymi przedsiębiorstwami. Uczelnie powinny występować z inicjatywą wobec MSP. Ułatwieniem współpracy powinny być dla uczelni biura transferu wiedzy bądź dostęp do nich, gdyż stanowią one istotny punkt kontaktu środowiska akademickiego z sektorem prywatnym.
W ramach tematu dotyczącego mobilności podkreślone zostały trzy kwestie: konieczność uznania i promowania wartości mobilności przez uczelnie i przedsiębiorstwa,
konieczność zmodyfikowania ram prawnych w taki sposób, aby wspierały i ułatwiały
mobilność między uczelniami a przedsiębiorstwami, a także konieczność odpowiedniego uznawania i akredytowania mobilności pracowników akademickich, badaczy
i studentów w kierunku przedsiębiorstw. W aspekcie kształcenia ustawicznego zwrócono uwagę na fakt, że kształcenie ustawiczne wymaga bliskich kontaktów pomiędzy
uczelniami a przedsiębiorstwami, co pozwala na identyfikację i zaspokajanie zapotrzebowania na nowe lub zmieniające się potrzeby na poziomie lokalnym i regionalnym.
Istotne jest to, że oferta w zakresie uczenia się przez całe życie powinna być opracowywana w partnerstwie z przedsiębiorstwami. W ostatnim obszarze skupiono się na
kwestii zarządzania na poziomie kraju, regionu i instytucji jako koniecznym warunku
efektywnej współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Podkreślono w szczególności, że
środowisko tworzone przez krajowe i regionalne ramy powinno sprzyjać zaangażowaniu uczelni we współpracę z przedsiębiorstwami, a sama współpraca powinna być
zakorzeniona w strategiach poszczególnych instytucji.
W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie dialogu
środowisk akademickich z przedsiębiorcami: nowego partnerstwa na rzecz modernizacji uczelni w Europie, kwestie współpracy zostały ujęte w ponad 70 punktach. W do-
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kumencie tym wezwano państwa członkowskie do mobilizacji i przyjęcia konkretnych
środków, jeżeli funkcjonujące w nich ramy prawne i finansowe nie zachęcają lub, co
gorsza, zniechęcają uczelnie do podejmowania wysiłków zmierzających do zbliżenia ze
środowiskami biznesowymi. Wezwano także władze krajowe, regionalne i lokalne do
dalszego badania i finansowania procesów, we współpracy z sektorem prywatnym, co
poprawi współpracę uczelni i przedsiębiorstw oraz do usunięcia barier administracyjnych, które ją ograniczają. Ponadto, Parlament Europejski podzielił w rezolucji pogląd,
że w najbliższej przyszłości dialog i współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami powinien pozostać priorytetem, tak aby partnerzy mogli korzystać z wiedzy
w dziedzinie kultury, nauki i techniki zdobytej i rozpowszechnionej na uczelniach wyższych. Niemniej jednak należy zachować niezależność intelektualną i finansową uczelni
wyższych w stosunku do przedsiębiorstw, tak aby nie występował między nimi stosunek zależności – w każdych okolicznościach uczelnie muszą zachować swoją autonomię decyzyjną w kwestii programów i struktur zarządzania. Inne istotne punkty, które
znalazły się w rezolucji, to m.in.: stwierdzenie, że poprawa w zakresie dialogu i współpracy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorcami stworzy więcej możliwości dla obu stron
w zakresie korzyści, nie tylko stymulujących rozwój gospodarczy, lecz również korzystnych w szerszym kontekście społecznym przez przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; stwierdzenie, że korzyści płynące z poprawy dialogu i współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami w tym kontekście będą miały takie
samo znaczenie dla poprawy dialogu i współpracy pomiędzy uczelniami a instytucjami
krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, jak również poprawią współdziałanie uczelni i całego społeczeństwa;
stwierdzenie, że dialog i współpraca uczelni i przedsiębiorstw powinny opierać się na
wzajemności, zaufaniu oraz wzajemnym poszanowaniu i przejrzystości, zachęcając
uczelnie do przedsiębiorczości, a przedsiębiorstwa do opierania swojej działalności na
wiedzy; stwierdzenie, że ogromną wagę odgrywa sponsorowanie uczelni przez środowiska biznesowe i zachęcenie przedsiębiorstw do fundowania stypendiów umożliwiających studentom zdobywanie wiedzy i umiejętności, które mają kluczową wartość na
rynku pracy; stwierdzenie, że zasadnicze znaczenie ma wartość przekazywania społeczeństwu wiedzy będącej owocem współpracy świata akademickiego ze środowiskami
biznesowymi i wyników takiej współpracy.
Prawne i ekonomiczne przesłanki współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym
W krajowych aktach prawnych problematyka współpracy szkół wyższych z sektorem
prywatnym została ujęta dość lakonicznie. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym18, w kształcie obowiązującym od 1 października 2011 r., tylko dwa artykuły odnoszą się do omawianej problematyki – bezpośrednio art. 4 i pośrednio art. 63.
W myśl pierwszego z nich uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz
podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze
18

Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
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utworzenia spółki celowej, a także przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym. Przejawem współpracy
uczelni z przedsiębiorstwami może być powołanie organu kolegialnego w postaci konwentu19, w którego skład mogą wchodzić, zgodnie z art. 63, przedstawiciele organów samorządu zawodowego, instytucji i stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorców i instytucji finansowych. Do
kompetencji konwentu, określonych w statucie uczelni, zazwyczaj należy opiniowanie różnego rodzaju inicjatyw oraz ustalanie ogólnych kierunków rozwoju szkoły wyższej. Jeśli
chodzi o akty wykonawcze do znowelizowanej ustawy, to jedynie w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny
programowej i instytucjonalnej20 wspomina się o konieczności wykorzystania opinii przedsiębiorców przy tworzeniu programów kształcenia. Ponadto podkreśla się, że w ramach
oceny instytucjonalnej, a więc oceny podstawowej jednostki organizacyjnej (wydziału),
uwzględniana będzie współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Kwestia współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym została w nieco szerszym
i dokładniejszym stopniu nakreślona w wewnętrznych aktach prawnych Państwowej
Komisji Akredytacyjnej (od 1 października 2011 r. – Polskiej Komisji Akredytacyjnej).
W uchwale nr 459/2010 określone zostały wymagania dotyczące dostosowania procesu
kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego21. W szczególności zwrócono
uwagę na to, że uczelnia lub jej jednostka organizacyjna prowadząca kształcenie w ramach danego kierunku studiów powinna prowadzić aktywną, usystematyzowaną
współpracę z jednostkami otoczenia społeczno-gospodarczego, prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z danym kierunkiem studiów. Współpraca ta powinna dotyczyć możliwie najszerszego spektrum działalności jednostki organizacyjnej uczelni,
przede wszystkim w zakresie: kształtowania struktury kwalifikacji absolwenta danego
kierunku studiów, efektów kształcenia, tworzenia planów studiów i programów nauczania, prowadzenia stosowanych badań naukowych lub działalności o podobnym charakterze oraz prowadzenia kształcenia, w szczególności ustawicznego, wynikającego z bezpośrednich potrzeb lokalnego rynku pracy. Z kolei w uchwale nr 501/2008 Państwowa Komisja Akredytacyjna stwierdza, że w procesie kształtowania koncepcji kształcenia, czyli
opracowania planów studiów i programów nauczania, należy przewidzieć udział pracodawców oraz uwzględnić potrzebę dostosowania kwalifikacji absolwenta do oczekiwań
rynku pracy22. Po 1 października 2011 r., a więc po wejściu w życie nowelizacji ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym, kwestia współpracy z otoczeniem gospodarczym została
wyraźnie podkreślona w nowych uchwałach Polskiej Komisji Akredytacyjnej i załącznikach do nich. Zgodnie z uchwałą nr 920/2011 wprowadzone zostały nowe raporty sa19

W publicznej uczelni zawodowej powołanie konwentu jest obowiązkowe. Zob. Ustawa z 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z późn. zm., art. 60 ust. 1 pkt 4a.
20
Dz.U. z 2011 r., nr 207, poz. 1232, § 2 pkt 4 lit b, § 7 pkt 5.
21
Zob. Uchwała nr 459/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 13 maja 2010 r. w sprawie
kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb otoczenia
społeczno-gospodarczego.
22
Zob. Uchwała nr 501/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 3 lipca 2008 r. w sprawie
kryteriów oceny planów studiów i programów nauczania.

Artur Zimny, Rola i znaczenie współpracy z otoczeniem gospodarczym w procesie… 165

mooceny23, natomiast zgodnie z uchwałami nr: 961/2011 i 962/2011 określono zasady
przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej i instytucjonalnej24.
Załączniki do wyżej wymienionych uchwał (wzory raportów samooceny i raportów
z wizytacji) w znacznym stopniu uwzględniają kwestie powiązania uczelni, wydziału oraz
kierunku studiów z otoczeniem gospodarczym i rynkiem pracy.
Przechodząc do ekonomicznych przesłanek współpracy szkół wyższych z przedsiębiorstwami, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestię innowacyjności
gospodarki i wynikające z niej implikacje dla relacji uczelnia – biznes. Otóż poziom
innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE jest niski. Polska zaliczana jest
wprawdzie do krajów określanych mianem „umiarkowanych innowatorów”, ale należy
zauważyć, że wyprzedza pod tym względem jedynie Bułgarię, Litwę, Łotwę i Rumunię25. W celu skutecznego nadrabiania dystansu gospodarczego względem krajów bogatszych konieczne jest zatem zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. Należy
jednak mieć na uwadze fakt, że innowacyjność będzie w coraz większym stopniu koncentrować się w małych i średnich firmach. Główne szanse i wyzwania gospodarki
opartej na wiedzy wynikają bowiem z tego, że rewolucja w zakresie technologii teleinformatycznych oraz coraz silniejsze powiązanie wzrostu wydajności z innowacyjnością
spowodowały spadek znaczenia tradycyjnie rozumianego efektu skali jako czynnika
decydującego o sukcesie gospodarczym. Wiele procesów, które do niedawna wymagały zcentralizowanego zarządzania i dużej skali działalności pojedynczego przedsiębiorstwa, może być obecnie prowadzonych w równie efektywny sposób w dowolnej lokalizacji i w stosunkowo małej skali przez wiele firm, jeśli tylko uczestniczące w tych procesach podmioty są w stanie kooperować ze sobą w ramach sieci powiązań. Stąd sukces w gospodarce opartej na wiedzy zależy od umiejętności połączenia dwóch efektów: elastyczności charakterystycznej dla małych przedsiębiorstw z efektami skali wynikającymi z produktywnej współpracy. Oznacza to, że coraz ważniejszą rolę w promowaniu innowacyjności i budowaniu wzrostu gospodarczego będą odgrywać małe
i średnie przedsiębiorstwa wspierane siecią powiązań wewnętrznych (między sobą)
i zewnętrznych (z innymi instytucjami). Będzie to w szczególności dotyczyło najbardziej
nowoczesnych i zaawansowanych sektorów. W efekcie przedstawionych wyżej zjawisk
rola szkół wyższych w procesie tworzenia innowacji musi ulec przeformułowaniu26.
23

Zob. Uchwała nr 920/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 października 2011 r.
zmieniająca Uchwałę nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007
r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny.
24
Zob. Uchwała nr 961/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej; Uchwała nr 962/2011
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania
wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej.
25
Zob. European Innovtion Scoreboard 2009, UNU-MERIT, 2010, http://www.proinno-europe.eu/sites/
default/files/page/10/12/EIS%202009%20FINAL_updated.pdf [dostęp 3 sierpnia 2011]; Innovation Union
Scoreboard 2010, UNU-MERIT, February 2011, http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/docs_
EIS2010/IUS_2010_final.pdf [dostęp 3 sierpnia 2011].
26
Obecnie polskie uczelnie wyższe są rzadko postrzegane przez przedsiębiorców jako odpowiedni partnerzy w tym procesie, o czym świadczy niski odsetek finansowania przez przedsiębiorstwa nakładów na
badania i rozwój w polskich szkołach wyższych.
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Polskie uczelnie muszą rozwinąć umiejętność współpracy z przedsiębiorstwami w ramach sieci wzajemnych powiązań. Współpraca ta będzie musiała dotyczyć nie tylko
przeorientowania części prowadzonych prac badawczo-rozwojowych na zastosowania
komercyjne, lecz także wspólnego (z zainteresowanymi firmami) konkurowania
o środki na badania i rozwój, dostrzegania i realizacji szans wynikających ze wspierania
rozwoju nowych firm z nowoczesnych sektorów we wczesnej fazie ich rozwoju itp.
Analizy prowadzone dla innych krajów wskazują, że w rozwiniętych gospodarkach
opartych na wiedzy uczelnie pełnią te role, stanowiąc naturalne centrum procesu innowacyjnego, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw ulokowanych
w tych samych regionach27.
Bariery współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym w świetle badań ankietowych
Pomimo obustronnych, potencjalnych korzyści płynących ze współpracy dla uczelni i przedsiębiorstw intensywność relacji między nimi jest zdecydowanie niska i napotyka
szereg barier. Próby ich zidentyfikowania były przedmiotem wielu badań ankietowych.
W dalszej części artykułu przedstawione zostały rezultaty wybranych badań przeprowadzonych w ostatnich latach przez różne instytucje i ośrodki badawcze.
W 2006 r. agencja badawcza ARC Rynek i Opinia zrealizowała, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, badanie ankietowe wśród menedżerów firm
i pracowników ośrodków naukowych z całego kraju. Celem badania była identyfikacja
czynników wpływających na współpracę między producentami a ośrodkami naukowymi 28 . Zdaniem przedsiębiorców największymi barierami utrudniającymi współpracę
z uczelniami są kolejno: brak dostatecznych zachęt (np. podatkowych) ze strony państwa
(38% wskazań), zbyt wysoka cena współpracy oferowana przez naukowców (33%), brak
ofert współpracy dla firm ze strony uczelni (28%), brak informacji na temat możliwości
nawiązania współpracy (27%), nieznajomość przez środowisko naukowe realiów biznesowych (22%), nieznajomość przez środowisko naukowe rynku, na którym działa firma
(18%), biurokracja (13%), brak zainteresowania ze strony ośrodków naukowych (11%),
zbyt wolne tempo współpracy z naukowcami (9%) oraz bariery prawne (8%).
W 2008 r. Fundacja Aurea Mediocritas przeprowadziła, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, badanie ankietowe wśród przedsiębiorstw i ośrodków badawczych, którego celem była analiza stanu współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu w Polsce29. Na podstawie wyników ankiet można stwierdzić, że
w oczach ośrodków naukowych podstawową barierą dla współpracy jest niewystarczający przepływ informacji pomiędzy obydwoma środowiskami (35% wskazań). Na kolejnych miejscach znalazły się następujące kwestie: brak zainteresowania współpracą ze
strony przedsiębiorstw (20%), brak systemu zachęt do współpracy ze strony państwa
27

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany
społeczno-gospodarcze, Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
listopad 2009, s. 39-41, 54.
28
Zob. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Raport MNiSW, Warszawa, listopad 2006.
29
Zob. Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa, grudzień 2008.

Artur Zimny, Rola i znaczenie współpracy z otoczeniem gospodarczym w procesie… 167

(20%), obciążenia biurokratyczne i bariery prawne (9%) oraz brak opłacalności finansowej współpracy (8%). Również w przypadku przedsiębiorstw niewystarczający przepływ informacji pomiędzy obydwoma środowiskami został wskazany jako kluczowa
bariera blokująca współpracę (45% wskazań). Pozostałe problemy, na które zwrócili
uwagę przedstawiciele przedsiębiorstw, to: brak opłacalności finansowej współpracy
(17%), nieznajomość przez środowisko naukowe realiów biznesu (11%) oraz brak zainteresowania współpracą ze strony naukowców i ośrodków naukowych (8%).
W 2009 r. zespół pracowników Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu zakończył
kilkumiesięczne badanie ankietowe wśród menedżerów firm i pracowników szkół wyższych województwa dolnośląskiego, którego celem była ocena zakresu i form współpracy przedsiębiorstw i uczelni oraz ocena zaangażowania pracowników naukowych w „kontakty z praktyką”30. W ramach badania menedżerowie wskazali również główne problemy, jakie napotykają podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć z uczelniami jako partnerami w biznesie. Do najważniejszych zaliczyli m.in.: brak pełnej informacji o możliwych
formach współpracy i jej korzyściach (18,4% wskazań), zbyt teoretyczne podejście do
zagadnień ze strony naukowców (18%), brak znajomości realiów biznesowych (13,3%),
brak aktywności uczelni w przedkładaniu konkretnych ofert (12,2%), zbyt wolne tempo
współpracy z uczelnią (10,8%) oraz biurokrację (10,4%).
W 2010 r. pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przeprowadzili badanie ankietowe wśród przedstawicieli otoczenia gospodarczego i nauczycieli
akademickich z województwa śląskiego. Badanie koncentrowało się na obszarach,
korzyściach i barierach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami 31. Pracodawcy do
najważniejszych czynników utrudniających współpracę zaliczyli kolejno: brak lub niewystarczającą informację na temat możliwości współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym (54% wskazań), brak czasu na zaangażowanie się w dodatkowe aktywności
przez pracowników przedsiębiorstw (50%), brak w uczelniach specjalistycznych jednostek odpowiedzialnych za współpracę z otoczeniem (44%), brak zainteresowania ze
strony pracowników przedsiębiorstw (41%), brak czasu na zaangażowanie się w dodatkowe aktywności przez pracowników uczelni (32%), bariery systemowe w postaci
obowiązujących aktów prawnych (36%), brak zainteresowania ze strony pracowników
uczelni (32%), bariery instytucjonalne w postaci obowiązujących standardów nauczania (31%) oraz nieatrakcyjne warunki ekonomiczne współpracy (28%). Opinie pracowników akademickich rozkładają się nieco inaczej – kolejność barier jest następująca:
brak lub niewystarczająca informacja na temat możliwości współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym (79% wskazań), bariery instytucjonalne w postaci obowiązujących standardów nauczania (76%), nieatrakcyjne warunki ekonomiczne współpracy
(76%), brak czasu na zaangażowanie się w dodatkowe aktywności przez pracowników
uczelni (62%), brak czasu na zaangażowanie się w dodatkowe aktywności przez pracowników przedsiębiorstw (60%), brak zainteresowania ze strony pracowników przedsiębiorstw (60%), brak w uczelniach specjalistycznych jednostek odpowiedzialnych za
30

Zob. Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, red. M. Pluta-Olearnik, Difin, Warszawa 2009.
Zob. Model współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice,
grudzień 2010, http://bpiwm.ue.katowice.pl/download/ubico_model_calibri.pdf [dostęp 28 lipca 2011].
31
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współpracę z otoczeniem (55%), bariery systemowe w postaci obowiązujących aktów
prawnych (48%) oraz brak zainteresowania ze strony pracowników uczelni (44%).
W 2010 r. CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej zrealizował na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego badanie ankietowe wśród publicznych
szkół wyższych oraz małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa małopolskiego, które dotyczyło gotowości uczelni i firm do współpracy w zakresie realizacji prac dyplomowych32. Wyniki uzyskane w trakcie badania pozwoliły jednocześnie wskazać bariery
współpracy w analizowanym aspekcie. Zostały one podzielone na kilka grup: bariery informacyjne (brak znajomości oferty badawczej uczelni; trudności w dotarciu do właściwego
pracownika naukowego, z którym można nawiązać współpracę zinstytucjonalizowaną; trudności w ustaleniu, z kim należy się kontaktować w sprawie współpracy w przedsiębiorstwie;
niedrożna komunikacja, czyli różnice w zakresie komunikacji – język nauki versus język biznesu), bariery organizacyjne (różnice w dynamice funkcjonowania uczelni i przedsiębiorstw33;
różne cykle czasowe funkcjonowania uczelni i przedsiębiorstw, czyli semestr, sesja, wakacje;
rozbieżne cele działania34; procedury biurokratyczne w postaci przetargów i obiegu dokumentów; rozmycie odpowiedzialności na uczelni; ograniczenia kadrowe na uczelni), bariery
ze strony przedsiębiorstw (brak zainteresowania współpracą ze strony przedsiębiorstw;
większa gotowość do kupowania technologii za granicą niż tworzenia nowych rozwiązań
w Polsce; większa innowacyjność przedsiębiorstw niż uczelni) oraz bariery finansowe (zbyt
wysokie koszty współpracy dla firm; zbyt małe środki przeznaczone na badania przez uczelnie). Ponadto, autorzy badania zwrócili uwagę na trzy kwestie stanowiące istotne przeszkody
we współpracy obydwu sektorów. Po pierwsze, poufność i własność, tj. brak uregulowania
kwestii poufności, praw autorskich, ochrony własności intelektualnej, upubliczniania wyników badań, możliwości opatentowania pomysłu. Po drugie, stereotypizację postrzegania
studentów i naukowców, tj. niski poziom kompetencji merytorycznych studentów i absolwentów, niesumienność studentów, rozbieżności w zakresie wymagań czasowych (planowanie pracy, prowadzenie badań i pisanie pracy ujęte są w ramy czasowe – z perspektywy firmy
te ramy mogą okazać się za długie), nierespektowanie terminów (system pracy na uczelniach
dopuszcza przedłużanie ustalonych terminów, natomiast w firmach dzień opóźnienia realizacji zamówienia generuje koszty), negatywny stereotyp naukowca postrzeganego jako osoba
oderwana od rzeczywistości, rozbieżne cele – uczelnie generują teorie, a przedsiębiorstwa
zyski (przedsiębiorstwa wymagają rozwiązań szybkich, skutecznych i aplikowalnych, natomiast uczelnie dopuszczają rozważania bardziej teoretyczne, niekoniecznie możliwe do zastosowania), niska innowacyjność prac dyplomowych. Po trzecie, wdrażanie, tj. brak jednostek wdrożeniowych na uczelniach, hamowanie wdrażania prac dyplomowych przez uczelnie.
Rezultaty przedstawionych badań ankietowych są zbliżone do siebie. W większości
przypadków bariery wskazywane przez przedstawicieli uczelni i otoczenia gospodarczego
32

Zob. Rola prac dyplomowych w rozwoju gospodarki województwa małopolskiego, CEM Instytut Badań Rynku
i Opinii Publicznej, Kraków, grudzień 2010, http://www.malopolska.pl/Przedsiebiorca/iMalopolska/Documents
/Rola%20prac%20dyplomowych%20w%20rozwoju%20gospodarki.ppt [dostęp 2 sierpnia 2011].
33
Firmy wymagają bowiem działań szybkich i elastycznych, natomiast uczelnie często działają w sposób
powolny i pasywny.
34
Uczelnie koncentrują się bowiem na kwestiach dydaktyki, nowych ideach i publikacjach, natomiast
firmy skupiają się na zysku i pozycji rynkowej.
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powtarzają się. Na ich podstawie można jednoznacznie stwierdzić, że fundamentalną przeszkodą dla współpracy między światem nauki i biznesu jest niewystarczający przepływ
informacji pomiędzy obydwoma środowiskami. Ponadto należy podkreślić, że niektóre
z barier wskazanych przez pracodawców i pracowników uczelni w znacznym stopniu uwarunkowane są istnieniem bariery fundamentalnej w postaci niewystarczającego przepływu
informacji (np. brak zainteresowania, brak specjalistycznych jednostek).

Zakończenie
Sektor szkolnictwa wyższego ewoluuje w kierunku coraz bardziej złożonego systemu powiązań i zachowań jego uczestników, podlegając jednocześnie wpływowi różnorodnych uwarunkowań w skali mikro (uczelnia i jej zasoby, strategie działań), w skali
mezo (uwarunkowania środowiska lokalnego i regionalnego), w skali makro (państwo
i jego instytucje) oraz w skali międzynarodowej (europejski obszar szkolnictwa wyższego i jego instytucje)35. Zmiany otoczenia rynkowego i społeczno-gospodarczego uczelni
powodują, że szczególnego znaczenia nabiera potrzeba budowania relacji szkół wyższych z przedsiębiorstwami. Warto w tym miejscu podkreślić, że do tej pory idea
współpracy obydwu sektorów kojarzyła się z postrzeganiem uczelni jako organizacji
o charakterze non profit, które realizując swoją społeczną misję, zabiegają o przyjazne
stosunki z różnorodnymi interesariuszami, działającymi w otoczeniu36. Obecnie współpraca ma coraz częściej charakter rynkowy, choć w dalszym ciągu oznacza ona powiązanie dwóch środowisk różniących się wyraźnie kulturą, wartościami i misją. Przykłady
pomyślnej współpracy obu stron można znaleźć w całej Europie 37. Niemniej jednak
poziom tej współpracy w poszczególnych krajach, uczelniach i dyscyplinach akademickich pozostaje bardzo zróżnicowany. Obecnie, w okresie kryzysu gospodarczego, jest
niewątpliwie właściwy moment, aby nadać nowy silny bodziec współpracy uczelni
i przedsiębiorstw. W sytuacji, gdy absolwentom coraz trudniej znaleźć pracę, a przedsiębiorstwa podlegają silnej presji konkurencyjnej, ekonomiczna i społeczna wartość
dodana współpracy wydaje się bowiem mieć jeszcze większe znaczenie38.
Jak już wcześniej wspomniano, proces budowania relacji uczelni z otoczeniem gospodarczym powinien być jednym z głównych elementów strategii uczelni. Działania
szkoły wyższej powinny być nakierowane na pełne wykorzystanie potencjału naukowego, podniesienie jakości kształcenia, skuteczne przygotowanie przyszłych pracowników
i pracodawców, co w efekcie będzie się przekładać na wzrost konkurencyjności uczelni
i jej absolwentów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Działania te powinny
być realizowane wielotorowo. Wymagają one zaangażowania zarówno ze strony samej

35

Przedsiębiorcza uczelnia, s. 8.
Zob. B. Iwankiewicz-Rak, Zarządzanie marketingowe szkołą wyższą, w: Marketing szkół wyższych, red.
G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2004, s. 56.
37
Budowaniu współpracy pomiędzy obydwoma sektorami służą programy UE, które zazwyczaj koncentrują się na konkretnych obszarach, np. badaniach lub mobilności studentów.
38
Komunikat Komisji z 2 kwietnia 2009 r. „Nowe partnerstwo na rzecz modernizacji uczelni: Forum UE na
rzecz dialogu uczelni i przedsiębiorstw”, s. 12, COM(2009)0158.
36
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uczelni, jak i wsparcia ze strony pracodawców39. Stworzenie trwałych ram współpracy
pomiędzy instytucjami naukowymi a środowiskiem biznesu wymaga również głębokich
zmian systemowych i wsparcia ze strony państwa40. Rezultaty badań ankietowych wskazują, że słabo rozwinięta współpraca wynika przede wszystkim z braku zrozumienia wzajemnych potrzeb, różnic w stylu pracy, powodów biurokratyczno-formalnych, a przede
wszystkim ze zwykłego braku informacji i komunikacji między tymi dwoma sektorami41.
Niestety ogólnouczelniane strategie współpracy z przedsiębiorstwami wprowadziło do
tej pory niewiele placówek akademickich, skupionych w nielicznych państwach członkowskich. W wielu krajach ramy prawne i finansowe nadal nie sprzyjają wysiłkom uczelni
w kierunku współpracy z przedsiębiorstwami, a nieraz nawet ją utrudniają.
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