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WSTĘP

Idea stworzenia niniejszej monografi i zrodziła się w ramach naukowej debaty 
pracowników oraz współpracowników Instytutu Ekonomii, Finansów i Za-
rządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i służy prezentacji obszarów badawczych będących przed-
miotem ich zainteresowań. Wspólnym mianownikiem wszystkich zamiesz-
czonych tutaj tekstów jest kreślenie przestrzeni, w której współczesne przed-
siębiorstwa mogą poszukiwać źródeł zdobywania przewagi konkurencyjnej. 
Różnorodność punktów widzenia ukazywanych w kolejnych rozdziałach 
pozwala dopatrywać się tego typu strategicznych okazji chociażby w nastę-
pujących obszarach: trafność zdefi niowania modelu biznesowego, nowe for-
my organizacji pracy, wykorzystanie ewoluujących rozwiązań instytucjonal-
nych, backshoring, analiza dynamiki zmian struktury sektora prowadzonej 
działalności czy wreszcie kwestie formalno-prawne oraz dotykające zagad-
nienia źródeł fi nansowania funkcjonowania danego podmiotu. Zdobywanie 
przewagi konkurencyjnej w wielu przypadkach oznacza bardziej elastyczne 
– szybsze, pełniejsze – dostosowanie się do zmienionych uwarunkowań. Klu-
czem do sukcesu jest wyprzedzenie rywali w tym wyścigu, a nawet antycy-
pacja skutków rodzących się procesów, nim staną się one odczuwalne dla 
otoczenia. Celem niniejszej publikacji jest zatem prześledzenie bieżących zja-
wisk, których potencjał dotychczas nie został w pełni zdyskontowany w dzia-
łalności gospodarczej.

Bogactwo tematyki, jaką wyznacza przestrzeń ekonomicznych i mene-
dżerskich problemów dotykających współczesne przedsiębiorstwa w Polsce, 
stanowi niezwykle szeroki wachlarz dociekań naukowych. Z tej przyczy-
ny w książce znalazły się jedynie wybrane przykłady stanowiące ilustrację 
różnorodnych uwarunkowań, czynników, zjawisk aktualnie analizowanych 
w tym zakresie przez środowisko najstarszej uczelni w naszym kraju. Zasto-
sowano tutaj postmodernistyczne ujęcie do przedstawienia ogólnego zagad-
nienia poprzez przywołanie wycinków obrazów układających się w większą 
całość, dającą wyobrażenie o złożoności badanej materii. Artykuł pierwszy 
został poświęcony fenomenowi rosnącej popularności tak zwanych meto-
dyk zwinnych stosowanych w zarządzaniu projektami. Koresponduje z nim 
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8 Wstęp

drugi tekst, omawiający trudności organizacyjne pojawiające się podczas 
wdrażania w przedsiębiorstwach najnowszych rozwiązań z zakresu ICT. Ko-
lejna część monografi i koncentruje się na problemie ewolucji stosowanych 
współcześnie modeli biznesowych. Czwarty artykuł dotyka zagadnienia 
zmiany zewnętrznych uwarunkowań, priorytetów prowadzenia działalności 
gospodarczej w czasach po wystąpieniu ostatniego globalnego kryzysu eko-
nomicznego. W piątym przedstawiono analizę rozwiązań instytucjonalnych 
pozwalających w efektywny sposób łączyć cele prywatnych inwestorów z in-
teresem publicznym. Następny tekst poświęcono analizie jednej z najbardziej 
innowacyjnych gałęzi przemysłu – teleinformatyce. Pewną przeciwwagę 
stanowi kolejne ujęcie, skupiające się na losie wybranych największych pol-
skich fi rm z branży budowlanej. Monografi ę kończą dwa artykuły z zakresu 
rachunkowości i fi nansów. W pierwszym z nich omówiono skomplikowany 
proces wdrażania międzynarodowych standardów księgowych. Drugi został 
poświęcony zarządzaniu fi nansami przedsiębiorstwa. 

Autorzy wyrażają nadzieję, iż lektura niniejszej monografi i będzie stano-
wić interesującą propozycję dla zainteresowanego tematem czytelnika, a być 
może skłoni innych przedstawicieli polskiego środowiska naukowego do 
podjęcia badań stanowiących kontynuację zaprezentowanych tu prac.
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Michał Baran

DYNAMIKA ZAINTERESOWANIA SCRUM AGILE 
JAKO WSKAŹNIK RYNKOWEJ OCENY JEGO 

POTENCJALNEJ PRZYDATNOŚCI 
W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

STRESZCZENIE: Metodyki zwinne (Agile) należą do obszaru nauk organizatorskich bu-
dzącego rosnące zainteresowanie specjalistów. Celem rozdziału jest przedstawienie róż-
nic, jakie w tym zakresie dzielą rynek polski od globalnego. Rozważania oparto na anali-
zie danych obrazujących zapotrzebowanie potencjalnych użytkowników na wspomnianą 
wiedzę, którą zawierają zasoby internetu. W rezultacie uzyskano informację o specyfi ce 
lokalnego postrzegania Scrum Agile.

SŁOWA KLUCZOWE: metodyki zwinne, Agile, zarządzanie projektami.

1. PRZYCZYNY POWSTANIA METODYK „ZWINNYCH”

Zarządzanie projektami stanowi istotny przedmiot zainteresowania środowi-
ska naukowego (Dziekoński, 2010). Dzieje się tak ze względu na potencjalne 
korzyści w postaci zdobycia przewagi konkurencyjnej przez tych, którzy czę-
sto zmieniające się zlecenia wykonają bezbłędnie, szybciej, taniej (Cymanow, 
2011). Tego rodzaju przedsięwzięcia podejmuje się w organizmach, których 
konstrukcja bywa oparta na różnorodnych podstawach teoretycznych (Siero-
towicz, 2013). Procesy obserwowane we współczesnej gospodarce – zarów-
no w wymiarze makro, jak i mikro – podlegają oddziaływaniu dynamicznie 
zmieniających się uwarunkowań, przy czym zjawisko to stopniowo przybie-
ra na sile (Łasak, 2009). Z tej przyczyny występuje konieczność szybkiego 
reagowania, modyfi kowania sposobów działania (Dziekoński, 2011), zmia-
ny wyznaczonych dróg postępowania (potencjalnie prowadzących do celu), 
jeszcze zanim zostanie osiągnięty pierwotnie założony rezultat (który rów-
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nież sam w sobie może ewoluować) (Lipińska, 2012). Wymaga to stosowania 
rozwiązań organizatorskich pozwalających na elastyczne dostosowanie pracy 
zespołu projektowego do nowych potrzeb i oczekiwań otoczenia (por. Trojak, 
2010). Odpowiedzią na tak zdefi niowane wyzwania okazał się zbiór metodyk 
„zwinnych”, znany pod nazwą Agile. Ich geneza sięga pierwszych lat poprzed-
niej dekady, kiedy to doszło do obfi tującego w doniosłe konsekwencje spot-
kania specjalistów związanych z problematyką zarządzania projektami. Sta-
rali się oni (opierając się na wymianie doświadczeń, pomysłów, spostrzeżeń) 
wspólnie wypracować nowe narzędzia przydatne w realizacji powierzanych im 
skomplikowanych zadań. Jak pokazało szybkie upowszechnienie się dorobku 
wspomnianej debaty, znaleziono wiele trafnych rozwiązań odpowiadających 
licznym wyzwaniom współczesności. Również i w Polsce obserwuje się wzrost 
popularności omawianej tematyki. Opisanie owego fenomenu, analiza dynami-
ki zjawiska, w ujęciu zarówno globalnym, jak i lokalnym, stanowią główne cele 
podjętych tutaj rozważań poprowadzonych na przykładzie konkretnego narzę-
dzia należącego do grupy metodyk „zwinnych”, znanego pod nazwą Scrum.

2. PROCESY I ZJAWISKA MAJĄCE ISTOTNE ZNACZENIE 
Z PERSPEKTYWY POWSTANIA SCRUM AGILE

Współcześnie obserwowane poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie 
efektywnego organizowania pracy zespołów projektowych wiążą się z faktem 
stwierdzenia braku adekwatności do potrzeb dotychczas wykorzystywanych 
sposobów postępowania (Jarzębiński, 2002). Rozpowszechnione modele 
zarządzania złożonymi przedsięwzięciami informatycznymi, analityczno-
-doradczymi opierały się na układzie kaskadowym bądź spiralnym. Pierwszy 
z nich reprezentował sekwencję działań podzielonych na fazy: analityczną, 
projektowania, wdrożenia, testowania, korygowania. Drugi zakładał wie-
lokrotne budowanie coraz doskonalszych prototypów w ramach kolejnych 
przebiegów cyklu: planowania, projektowania, wdrażania, ewaluacji. Oba 
podejścia generowały wysokie koszty, wymagały długiego horyzontu cza-
sowego i prowadziły do powstawania trudnych do wyeliminowania błędów 
mających źródło w braku wystarczającej elastyczności i porozumienia z przy-
szłymi użytkownikami powstających rozwiązań. Obowiązywało założenie, iż 
brak możliwości modyfi kowania raz przyjętych ustaleń początkowych. Ze-
społy pracujące nad realizacją określonego projektu były skupione na zada-
niach wynikających z pierwotnie stworzonego harmonogramu. W rezultacie 
obserwowano rosnący poziom niezadowolenia fi nalnych nabywców zakon-
traktowanych systemów.

10 Michał Baran
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11Dynamika zainteresowania Scrum Agile jako wskaźnik rynkowej oceny...

Z uwagi na dynamikę zmian otoczenia dowolnego przedsiębiorstwa, po-
ruszając się w przestrzeni, która zawsze pozostawia pewien obszar niemożli-
wy do pełnego rozpoznania (Noworol, 2013), już sami zamawiający napoty-
kają zwykle poważne trudności w precyzyjnym określeniu własnych potrzeb 
(Staliński, 2009). Gdy dodatkowo dochodzi do subiektywnej interpretacji 
(przeprowadzanej przez angażowanych wykonawców) spisanych ustaleń oraz 
szybkiej utraty aktualności poczynionych wstępnie założeń, staje się oczywi-
ste, iż gotowy produkt prawdopodobnie będzie odbiegał swoją funkcjonal-
nością od kontekstu rzeczywistych wyzwań, z jakimi zostanie skonfronto-
wany. Z tego powodu tam, gdzie charakter realizowanych zadań przybierał 
postać permanentnego wykonywania kolejnych projektów informatycznych 
lub doradczych, zaczęto poszukiwać możliwości eliminacji zaobserwowa-
nych ograniczeń. Proces ten doprowadził ostatecznie do wykształcenia się 
– będących przedmiotem podjętych w niniejszej publikacji rozważań – na-
rzędzi określanych niekiedy w krajowej literaturze mianem „zwinne”.

Istotą wszystkich metodyk Agile jest odwoływanie się do postulatów 
ogłoszonych w roku 2001 w postaci manifestu, który zawierał cztery główne 
stwierdzenia (por. Koutstaal, 2012):

1) ludzie i ich współpraca są ważniejsi niż procedury i narzędzia, z jakich 
się korzysta, organizując pracę zespołu; 

2) działający produkt ma znaczenie priorytetowe w stosunku do towarzy-
szącej mu dokumentacji; 

3) także rzeczywista współpraca z klientem jest cenniejsza niż wynego-
cjowane paragrafy umów; 

4) fundamentalne znaczenie ma szybkie reagowanie na zmiany, nawet 
kosztem wcześniej poczynionych planów (dzięki czemu zapobiega się 
brnięciu w „ślepą uliczkę” i topieniu środków w bezużyteczny projekt).

Jak pokazują badania (wykres 1), w ciągu niecałej dekady – bowiem już 
w roku 2009 – w Stanach Zjednoczonych Agile zdobyło pierwszą pozycję, 
jeśli chodzi o popularność zastosowania z udziałem 35% (warto przy tym 
wspomnieć, iż do owych 35% najwyższy wkład wniosło narzędzie znane 
właśnie pod nazwą Scrum). Na drugim miejscu uplasowały się metodyki 
spiralne (21%), a na trzecim kaskadowe (13%). Co ciekawe, aż w 31% przy-
padków nie stosowano żadnych sformalizowanych zasad organizacji pracy 
zespołu projektowego. Powstaje zatem pytanie, jakie są szczegółowe uwarun-
kowania, które w sposób jednoznaczny wskazują na zasadność sięgnięcia po 
narzędzia mające „zwinny” charakter (por. Cobb, 2011). Decydujący okazuje 
się tutaj rodzaj projektu:

– prosty – czyli pozwalający na pełne zrozumienie istoty kwantyfi kowal-
nego problemu na podstawie analizy logicznego, jednoznacznego, nie-
zmiennego łańcucha przyczynowo-skutkowego;
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12 Michał Baran

– złożony – gdzie badana rzeczywistość jest w przeważającej mierze 
przewidywalna i da się ją łatwo opisać za pomocą zmiennych ilościo-
wych, a nieliczne wyjątki pozostawia się ekspertom do szczegółowej 
analizy;

– skomplikowany – który wymaga uporania się z dominującym za-
kresem zjawisk nieprzewidywalnych, podlegających ciągłej ewolucji, 
a godne rozważenia ścieżki poszukiwania optymalnych rozwiązań są 
niejednoznaczne i liczne;

– chaotyczny – realizowany w turbulentnym otoczeniu, gdzie nie sposób 
zdiagnozować zależności przyczynowo-skutkowych, a czynnik presji 
czasu ma istotne znaczenie.

Łatwo zatem odgadnąć, iż Agile wykazuje najwyższą przydatność w sytu-
acji organizowania pracy zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, 
który da się zaliczyć do kategorii skomplikowanych.

Zagadnienie identyfi kacji charakterystycznych cech metodyk zwinnych – 
a w szczególności Scrum – wymaga przytoczenia podstawowych informacji 
na temat modeli przyrostowych, gdyż były one bazą, z której zapożyczono 
pewne idee na potrzeby nowo kreowanych narzędzi. Fundamentalną spra-
wą jest tutaj iteracyjność, czyli powtarzalność sekwencji działań, podobnie 
jak w przypadku metodyk spiralnych. W pierwszym kroku tworzy się system 

Wykres 1. Popularność (wyrażona udziałem procentowym) stosowania różnych meto-
dologii organizacji pracy w ramach projektów IT w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej w roku 2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Forrester Research Inc 
(por. Forrester..., 2009).
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o okrojonej funkcjonalności, która następnie jest stopniowo rozbudowywana 
w ramach kolejnych kroków. Punkt wyjścia – czyli określenie w sposób ogól-
ny całości wymagań – znajduje kontynuację w postaci podziału na mniejsze 
podzbiory zaplanowanych funkcji. Następnie, na drodze prac szczegółowych 
z wykorzystaniem modelu kaskadowego, tworzy się kompletny moduł pod-
legający testowaniu oraz fi nalnemu wdrożeniu. Sekwencja ta jest powtarzana 
aż do wykonania systemu w postaci zgodnej z przyjętymi na wstępie założe-
niami. Takie podejście oznacza częste kontakty z klientem, stopniowe uszcze-
góławianie projektu i pozwala na jego modyfi kowanie stosownie do rozpo-
znawanych, nowych, wcześniej nieuwzględnionych okoliczności. Dodatkową 
korzyścią dla fi nalnego użytkownika jest możliwość pracy z systemem (choć 
w wersji okrojonej) już na wczesnym etapie całego przedsięwzięcia. Równo-
cześnie opisywane rozwiązanie jest kosztowniejsze, gdyż wymaga etapowania 
projektu, rodzi trudności z wycinaniem spójnego fragmentu funkcjonalno-
ści spośród wszystkich zaplanowanych i oznacza dodatkowy nakład pracy na 
implementację szkieletu systemu oraz interfejsów łączących moduły.

Jeśli chodzi o specyfi czne cechy Scrum Agile, to występuje tutaj podział 
prac na trwające kilka tygodni niezależne fazy, iteracje zwane „sprintami”. 
Ich każdorazowym skutkiem ma być dostarczenie działającego produktu, 
fragmentu całości posiadającego samoistną wartość dodaną z perspektywy 
użytkownika. Na wstępie formułowana jest lista wymagań, czyli wielu user 
story w układzie <rola><akcja><rezultat> (rozległe historie wymagające roz-
pisania na szczegółowe wątki to epic), mająca otwarty charakter. Takie zesta-
wienie posiada hierarchię opartą na priorytecie ważności zapisanych pozycji 
oraz podaje przewidywaną czasochłonność poszczególnych zadań. W miarę 
postępu prac pewne rzeczy można z niego wykreślać, jak również dopisywać 
kolejne tak, iż ostateczny rezultat niekiedy odbiega od pierwotnych założeń. 
Osobą odpowiedzialną za utrzymywanie opisanego rejestru (product ba-
cklog) jest właściciel produktu (product owner), który uaktywnia się jedynie 
pomiędzy sprintami, aby nie dezorganizować pracy w trakcie ich trwania. 
Zgodnie z ideą modeli przyrostowych, przed każdym sprintem dochodzi do 
wyodrębnienia podzbioru spośród dynamicznie modyfi kowanej listy pozo-
stających do zrealizowania funkcjonalności (sprint backlog). Przystępujący 
w tym momencie do pracy zespół wykonawców (o zalecanej liczebności 5 do 
9 osób) z założenia pozostaje ciałem samoorganizującym się bez podziału na 
kierowników i podwładnych, jednak z wyznaczonym mistrzem (Scrum ma-
ster). Odpowiada on za codzienne piętnastominutowe zebrania (Scrum me-
eting), podczas których relacjonowane są ewentualne trudności oraz bieżący 
przebieg prac.

Dynamika zainteresowania Scrum Agile jako wskaźnik rynkowej oceny...

Baran-2.indd   13Baran-2 indd 13 2015-05-15   11:46:312015-05-15 11:46:31



14 Michał Baran

3. ZMIANY POPULARNOŚCI SCRUM AGILE W ŚWIETLE
WYNIKÓW BADAŃ

W niniejszych rozważaniach ocenę faktycznej popularności Scrum Agile 
opar to na analizie statystyk obrazujących liczbę wyszukiwań tego terminu 
oraz powiązanych z nim pojęć w serwisie Google (będącym jednym z naj-
popularniejszych dostawców tego typu usług). Internet jest naturalnym śro-
dowiskiem pracy specjalistów informatyków, którzy między innymi tą drogą 
odnajdują potrzebne informacje. Można zatem założyć, iż także w tym przy-
padku zainteresowani sięgnęli po wspomniane medium. Kwestią wymagającą 
rozstrzygnięcia jest zestaw słów najpełniej oddający dynamikę wzrostu popu-
larności opisywanego narzędzia. Autor stoi na stanowisku, że ocena faktycz-
nej popularności Scrum Agile wymaga sięgnięcia po pomocniczy, specjali-
styczny zestaw pojęć – taki jak wybrany do dalszych rozważań Scrum master. 
Zabieg ten pozwala zdiagnozować faktyczne, pogłębione zainteresowanie ze 
strony osób poszukujących specjalistycznej informacji, które nie poprzesta-
ły wyłącznie na ogólnych defi nicjach i z większym prawdopodobieństwem 
mogą sięgnąć po badane narzędzie w swojej praktyce zawodowej.

Zamieszczone poniżej ilustracje pochodzą z serwisu Google. Zgodnie 
z opublikowanymi tam wyjaśnieniami, ich konstrukcja bazuje na poniższej za-
leżności (https://support.google.com/trends/answer/4355164?hl=pl&rd=1): 
„Liczby reprezentują poszczególne zainteresowania w wyszukiwaniu wzglę-
dem najwyższego punktu na wykresie. Jeśli maksymalnie 10% wyszukiwań 
dla danego regionu i zakresu czasowego to «pizza», uznajemy, że jest to 100. 
Nie jest to bezwzględna liczba operacji wyszukiwania”. Oraz dalej: „Wartości 
na wykresie oznaczają liczbę wyszukiwań konkretnego hasła w odniesieniu 
do łącznej liczby wyszukiwań w Google w tym samym czasie. Nie są to bez-
względne liczby wyszukiwań, bo dane są znormalizowane i przedstawione na 
skali od 0 do 100. Każdy punkt wykresu jest dzielony przez punkt najwyższy 
lub przez 100. Jeśli mamy za mało danych, wartość wynosi 0”.

Analiza wykresu 2 stwarza podstawy wieloaspektowej diagnozy procesów 
zachodzących w badanym obszarze. Jeśli chodzi o wymiar globalny, poszu-
kiwany termin w sposób istotny zaczął być rejestrowany już pod koniec roku 
2004, a więc zaledwie w trzy lata po ogłoszeniu manifestu Agile. Wynik no-
towany w wymiarze światowym zaraz po powstaniu samego Scrum świadczy 
o dużej popularności i zainteresowaniu tematem. Tworzące wykres wartości 
wskazują na liniową tendencję wzrostową. Porównanie z realiami krajowymi 
pozwala wykazać znaczące różnice. W Polsce moment przełomowy, dostrze-
galnego zwrócenia uwagi na opisywane zjawisko, nastąpił na początku 2011 
roku, windując wskaźniki od razu na wysoki poziom. Od tego czasu mamy 
do czynienia z łagodną tendencją wzrostową.
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Stan charakteryzujący badane zjawisko na początku roku 2014 (por. mapy 
1–2) z perspektywy gospodarki globalnej wskazuje na największą popular-
ność Scrum Agile na terenie Indii, będących światowym centrum progra-
mistycznym. W dalszej kolejności pojawiają się z mocnym wynikiem Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej, następnie Kanada, Australia, Szwecja, Fin-
landia, wreszcie większość krajów europejskich wraz z Rosją. Od reszty świa-
ta wyraźnie odcinają się danymi świadczącymi o braku zainteresowania dwa 
kontynenty: Afryka oraz Ameryka Południowa. Na tym tle Polska wypada 
przeciętnie, choć porównywalnie z najważniejszymi partnerami z Unii Euro-
pejskiej. Zainteresowanie badaną tematyką wyraźnie koncentruje się wokół 
aglomeracji warszawskiej, dominując całkowicie nawet nad takimi ośrodka-
mi, jak Kraków (czyli miejsce lokowania znaczących inwestycji sektora tech-
nologii informatycznych).

Przejście w analizie od wyników poszukiwań Scrum Agile do próby zin-
terpretowania danych odnoszących się do pojęcia Scrum master pozwala na 
nowe spojrzenie na kwestię faktycznej popularności badanego narzędzia. 
W ujęciu globalnym zainteresowanie powyższym terminem w sposób istotny 
objawiło się dopiero w roku 2006. Od tego momentu notowany jest liniowy 

Dynamika zainteresowania Scrum Agile jako wskaźnik rynkowej oceny...

Wykres 2. Względna popularność wyszukiwania terminu Scrum Agile: górna część wy-
kresu pokazuje wyniki na całym świecie, natomiast dolna część – w Polsce
Źródło: http://www.google.pl/trends/explore#q=agile%20scrum&cmpt=q oraz http://www.google.
pl/trends/explore#q=agile%20scrum&geo=PL&cmpt=q (z dn. 3.02.2014).

Baran-2.indd   15Baran-2 indd 15 2015-05-15   11:46:312015-05-15 11:46:31



16 Michał Baran

trend wzrostowy o nachyleniu większym niż zaobserwowany przy okazji zde-
fi niowanego w pierwszym kroku niniejszych rozważań hasła wyszukiwania. 
W Polsce punkty eksplozji popularności pokrywają się mniej więcej na prze-
strzeni czasu dla obu wykreślonych krzywych, jednak w drugim przypadku 
późniejszy układ naniesionych wartości wskazuje na znacznie większą fl uk-
tuację, burzliwość diagnozowanego zjawiska (względna stabilizacja nastąpiła 
po połowie 2012 roku). Niemniej także w odniesieniu do wyników oddają-
cych realia krajowe można interpretować obraz jako przedstawienie trendu 
wzrostowego o stromym nachyleniu.

Ilustracja geografi cznego zasięgu popularności wyszukiwania hasła 
Scrum master zarówno w wymiarze globalnym, jak i krajowym – uwidacznia 
niewielkie różnice w porównaniu z obrazem uzyskanym dla Scrum Agile. 
Liderem pozostają Indie, wyprzedzając USA, Wielką Brytanię, Szwecję, Fin-
landię, Kanadę, Australię i kolejne ośrodki. Jedyną zmianą jest słabszy wy-

Mapy 1–2. Mapy względnej popularności wyszukiwania terminu Scrum Agile na świecie 
i w Polsce (większe nasilenie odcienia szarości wskazuje na wzrost popularności)
Źródło: http://www.google.pl/trends/explore#q=agile%20scrum&cmpt=q oraz http://www.google.
pl/trends/explore#q=agile%20scrum&geo=PL&cmpt=q (z dn. 3.02.2014).
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nik uzyskany dla terytorium Rosji. W pozostałych przypadkach (dotyczy to 
również ilustracji pokazującej samą Polskę) rezultat wydaje się taki sam jak 
pokazany na wcześniejszych mapach 1–2. Jedna z możliwych interpretacji 
tego stanu rzeczy sprowadza się do stwierdzenia, iż z perspektywy uwzględ-
nionego kryterium, im bardziej szczegółowe dane poddajemy badaniu, tym 
bardziej na mapie świata dominują obszary o anglosaskiej kulturze pracy. 
Według informacji udostępnianych w serwisie www.google.pl/trends/ za-
interesowanie terminami „Scrum Agile” oraz „Scrum master”, pozwalające 
wskazać poza terytorium USA także i inne wyróżniające się obszary geogra-
fi czne, zaczęto odnotowywać, począwszy od 2011 roku. Wcześniej, oprócz 
incydentalnego pojawiania się Indii pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, 
zapytania tego rodzaju pochodziły przede wszystkim ze Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej.

Dynamika zainteresowania Scrum Agile jako wskaźnik rynkowej oceny...

Wykres 3. Względna popularność wyszukiwania terminu Scrum master: górna część wy-
kresu pokazuje wyniki w całym świecie, natomiast dolna część w Polsce
Źródło: http://www.google.pl/trends/explore#q=scrum%20master&cmpt=q oraz http://www.go-
ogle.pl/trends/explore#q=scrum%20master&geo=PL&cmpt=q (z dn. 3.02.2014).
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4. PERSPEKTYWY SCRUM AGILE W ŚWIETLE
PRZEPROWADZONYCH ANALIZ

Scrum Agile stanowi nowoczesną, innowacyjną, użyteczną propozycję orga-
nizacji pracy zespołów projektowych realizujących przedsięwzięcia informa-
tyczne oraz o charakterze konsultingowo-doradczym. Dowodem na to jest 
dynamicznie rosnąca wartość wskaźnika opartego na obserwacji symptomów 
świadczących o popularności opisywanego narzędzia. Z racji szerokiego pola 
zastosowań, adekwatności wobec kluczowych wyzwań diagnozowanych cho-
ciażby w przypadku sfery fi nansów przedsiębiorstw (Bauer, 2011), odkrywa-
nych zastosowań e-commerce (Budzanowska-Drzewiecka, 2012), potencjal-
nie stanowi ono obiekt zainteresowanie coraz to nowych środowisk biznesu. 
Jak pokazuje przykład światowy, największą popularnością Scrum cieszy się 

Mapy 3–4. Mapa względnej popularności wyszukiwania terminu Scrum master na świe-
cie i w Polsce (większe nasilenie odcienia szarości wskazuje na wzrost popularności)
Źródło: http://www.google.pl/trends/explore#q=scrum%20master&cmpt=q oraz http://www.go-
ogle.pl/trends/explore#q=scrum%20master&geo=PL&cmpt=q (z dn. 3.02.2014).
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w krajach znanych ze świadczenia usług programistycznych. Porównanie za-
mieszczonych w artykule ilustracji pozwala stwierdzić, iż sama ogólna znajo-
mość narzędzia, świadomość jego istnienia, o kilka lat wyprzedzają wysiłek 
zmierzający do zdobycia gruntowniejszej wiedzy w tym temacie (poprzez 
poszukiwanie wyjaśnienia znaczenia specjalistycznych pojęć). Niemniej dy-
namika drugiego ze wspomnianych procesów ma większe nasilenie, co może 
wskazywać na przełamanie bariery pewnej nieufności i ostateczne uznanie 
dla tej propozycji.

Cechą charakterystyczną analizowanej rzeczywistości jest odnotowywa-
nie znaczących wyników jedynie w krajach mających korzenie w kręgu kul-
tury zachodnioeuropejskiej. W tym kontekście rodzi się pytanie o potencjał 
Scrum Agile szczególnie na obszarze Azji (z wyłączeniem Indii mających 
ścisłe relacje z krajami wcześniej wspomnianej grupy). Jest to bowiem konty-
nent mający rosnące znaczenie dla sektora informatycznego, co w przyszłości 
zapewne doprowadzi do objęcia wiodącej roli przez ten region świata w tym 
zakresie (obecnie wciąż jeszcze taka pozycja należy do Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej). Przy pełnej świadomości ograniczeń związanych 
ze stosowaniem Scrum Agile, bezsporny pozostaje fakt, iż należy ono do na-
rzędzi, których możliwości wciąż są w fazie odkrywania a jego popularność 
w opinii autora w najbliższych latach będzie nadal dynamicznie wzrastała, 
także w Polsce.
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Tomasz Sierotowicz

WYBRANE PROBLEMY INTEGRACJI KULTURY 
ORGANIZACYJNEJ I STRATEGII 

PRZEDSIĘBIORSTWA WDRAŻAJĄCEGO 
ROZWIĄZANIA ICT

STRESZCZENIE: Zapewnienie trwałego rozwoju przedsiębiorstwa oraz umacnianie jego 
pozycji na rynku wymaga ciągłego dostosowywania do zmiennych uwarunkowań rynko-
wych. Wykorzystanie zdobyczy ICT w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa stwarza 
szansę zdobycia przewagi konkurencyjnej dzięki korzystnej zmianie zachowań jego 
członków, ukierunkowaniu procesu przystosowania do przekształcającego się nieustan-
nie otoczenia. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wybranych problemów zwią-
zanych z zachowaniem spójności pomiędzy wartościami kultury organizacyjnej a strate-
gią przedsiębiorstwa, realizowaną poprzez działania jego członków. Wnioski płynące 
z przytaczanych wyników badań prowadzą do stwierdzenia, iż chcąc sprawnie i skutecz-
nie zarządzać współczesnym przedsiębiorstwem, nie można poprzestać na modyfi kacji 
strategii lub zmianie kultury organizacyjnej. Konieczna jest dbałość o spójność pomiędzy 
pożądanymi w nowych uwarunkowaniach środowiska gospodarczego wartościami kul-
turowymi a modyfi kowaną strategią dla zapewnienia długoterminowego rozwoju przed-
siębiorstwa, które wdraża rozwiązania ICT w działalność operacyjną.

SŁOWA KLUCZOWE: cele biznesowe przedsiębiorstwa, planowanie rozwoju przedsię-
biorstwa, zmiany technologiczne, kultura organizacyjna.

WSTĘP

Zapewnienie trwałego rozwoju przedsiębiorstwa oraz umacnianie jego pozy-
cji na rynku wymaga ciągłego dostosowywania do zmiennych uwarunkowań 
rynkowych. Można powiedzieć, że zastosowanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych (powszechnie używany ang. akronim: ICT – Information 
and Communication Technologies) jest obecne w każdym współczesnym 
przedsiębiorstwie. Internet jest nadal bardzo ważnym, ale już nie jedynym 
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środkiem komunikacji na duże odległości. Telefonia komórkowa, która nie-
ustannie się rozwija, i systemy satelitarnej łączności wyznaczają kierunki ja-
kościowo nowego wpływu ICT na otoczenie zewnętrzne, ale również środo-
wisko wewnętrzne przedsiębiorstwa. Z jednej strony wykorzystanie zdobyczy 
ICT w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa implikuje zmiany w zacho-
waniach członków przedsiębiorstwa, posiadając wartości kulturowe, zamie-
rzają się do zmieniającego się otoczenia przystosować. Z drugiej strony nie 
ulega wątpliwości, że strategia przedsiębiorstwa przejawia się w działaniach 
podejmowanych przez jego członków. Dlatego, z punktu widzenia sprawnego 
i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w nowych uwarunkowaniach 
społeczno-gospodarczych, należy postawić pytanie: Czy zmiany w przedsię-
biorstwach mogą jedynie dotyczyć jednego ich wymiaru, jakim jest strategia 
albo kultura organizacyjna?

Wykorzystanie internetu jako instrumentu usprawniania działań ope-
racyjnych prowadzi do zmian w kulturze organizacji. Z punktu widzenia 
sprawnego i skutecznego zarządzania, podstawowym problemem jest ustale-
nie tego rodzaju modyfi kacji oraz ich odniesień do strategii przedsiębiorstwa. 
Strategię realizują ludzie, poprzez szereg działań podejmowanych w jej ra-
mach, do osiągania wytyczonych celów. Powyższą problematykę można ująć 
w formie następujących pytań o charakterze badawczym: Jakiego rodzaju 
zmiany w kulturze organizacji były i są nieuniknione?; Czy zmiany te im-
plikują nowe spojrzenie na strategię przedsiębiorstwa? Celem tego rozdzia-
łu jest próba udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, stanowiące jeden 
z istotnych problemów zarządzania przedsiębiorstwem XXI wieku. Jak wia-
domo, zmiany w kulturze organizacji dokonują się w długiej perspektywie 
czasowej. Nie chodzi tu wyłącznie o wychwycenie pojedynczych zmian, ale 
także o zidentyfi kowanie ważnych tendencji w kulturowych wartościach or-
ganizacji oraz postrzeganiu roli strategii we współczesnym przedsiębiorstwie. 
Dlatego, poza kwerendą piśmiennictwa naukowego w przedmiotowym za-
kresie, dotyczącą zmian kulturowych w organizacjach wdrażających nowo-
czesne rozwiązania ICT, ważnym źródłem pozyskiwania informacji są wyni-
ki badań dotyczących roli kultury w organizacji oraz wyniki badań dotyczące 
zjawiska określanego mianem „połączonej gospodarki” (ang. connected eco-
nomy). W wyniku badań przeprowadzonych w 441 przedsiębiorstwach pro-
dukcyjnych ustalono między innymi, że osiągnięcie spójności między kulturą 
korporacji i jej strategią stanowi wsparcie dla osiągania lepszych wyników 
ekonomicznych (Goll, Sambhrava, 1995). Badania dotyczące połączonej go-
spodarki wykonano natomiast na grupie ponad 1700 prezesów średniej wiel-
kości przedsiębiorstw oraz liderów sektora publicznego, którzy reprezento-
wali 64 kraje świata i 18 gałęzi gospodarki (IBM, 2012) – wskazano tu na trzy 
najważniejsze czynniki sukcesu: wzmacnianie zaangażowania pracowników 
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poprzez wartości; angażowanie indywidualne klientów oraz wzmacnianie 
rozwoju innowacji opartych na współpracy (IBM, 2012).

Obok podobnych opracowań mamy do dyspozycji doświadczenia wielu 
przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność w różnych dziedzinach bi-
znesowych, które przechodziły proces dostosowania do działania operacyj-
nego z wykorzystaniem internetu. Doświadczenia te nie tylko potwierdzają 
hipotezy formułowane w niektórych wcześniejszych pracach teoretycznych 
oraz wnioski płynące z cytowanych wyżej badań, ale także dowodzą prze-
konania menedżerów, że nie jest możliwe dostosowanie zachowań w przed-
siębiorstwie do działania w Internecie bez sięgnięcia do zmian w kulturze 
korporacji oraz że te właśnie zmiany były nie tylko najtrudniejsze do prze-
prowadzenia, ale również prowadziły do zmian w strategii i strukturze przed-
siębiorstwa (Neuhauser, Bender, Stromberg, 2000).

Posiadany obecnie materiał, zarówno teoretyczny, jak i empiryczny, 
umożliwia wstępną identyfi kację zasadniczych obszarów zmian w kulturze 
organizacji i roli strategii, co może się okazać pomocne w dobie postępujące-
go procesu globalizacji oraz w sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsię-
biorstwem XXI wieku.

1. WARTOŚCI KULTURY ORGANIZACJI JAKO PODSTAWA
JEJ STRATEGII

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele defi nicji kultury organiza-
cyjnej przedsiębiorstwa. Mają one jednak cechę wspólną, mianowicie taką, 
że kultura organizacyjna przedsiębiorstwa to „system powszechnie i wspól-
nie akceptowanych znaczeń i przekonań” (Pettigrew, 1979), które stanowią 
normatywne spoiwo organizacji (Smircich, 1983). Jak się wydaje, rozwinięcie 
tych określeń odnajdujemy u Edgara Scheina, który proponuje wielowymia-
rowy model kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, widząc we wspólnych 
przekonaniach i znaczeniach sedno działań społecznych i normatywnych 
(Schein, 1993, 1999) (rycina 1). Widzimy tu wyraźnie bezpośrednie prze-
łożenie przekonań i znaczeń indywidualnych na działania. W rozumieniu 
psychologicznym i socjologicznym działanie jednostki – w odróżnieniu od 
jej zachowania – zawsze ma jakiś sens. W literaturze z zakresu zarządzania 
strategicznego przedsiębiorstwem odnajdujemy termin „zachowanie orga-
nizacyjne” (ang. organizational behaviour), na które mają wpływ zarówno 
kultura, jak i strategia korporacji, a które zostało zbudowane na podstawie 
indywidualnych działań członków korporacji. To działania czerpią swój sens 
z przekonań i znaczeń (Huczynski, Buchanan, 2013).
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Obecnie należy mówić nie tyle o zespole prywatnych przekonań i zna-
czeń, ile o wielowymiarowym, spójnym wewnętrznie modelu kultury orga-
nizacji, który ma swoje uzasadnienie teoretyczne i przejawia się (a w związku 
z tym jest identyfi kowalny) w relacjach i wzorach zachowań międzyludzkich 
wewnątrz środowiska organizacji oraz na zewnątrz.

Strategia przedsiębiorstwa przejawia się zarówno w zachowaniach indy-
widualnych jej pracowników, jak i organizacji jako całości. Wytyczne dla jej 
przygotowania mogą płynąć z wielu źródeł zewnętrznych, jak na przykład 
koncepcji rozwoju strategii regionalnych opartych na wyłanianiu inteligen-
tnych specjalizacji (Wisła, 2007; European Union, 2012). Należy jednak 
stwierdzić, że w przypadku przedsiębiorstw, które mogą na swój sposób 
uczestniczyć w propozycjach budowy strategii regionalnych, istotnym czyn-
nikiem kształtującym strategię są wartości kultury organizacyjnej. Jeśli więc 
kultura organizacyjna przedsiębiorstwa wpływa na działania jej członków, to 
ma również wpływ na jego strategię. Z jednej strony zachowania przedsię-
biorstwa jako całości wypływają z jej strategii, zaś z drugiej to indywidualne 
działania członków przedsiębiorstwa odzwierciedlają nie tylko jej strategię, 
ale również kulturę korporacji. Relacja między kulturą i strategią przedsię-
biorstwa nie pozostaje więc bez znaczenia. Trudno sobie wyobrazić strategię 

Rycina 1. Wielowymiarowość kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.
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niemającą przełożenia na zachowania przedsiębiorstwa w jego otoczeniu, 
których wyrazem są podejmowane przez zarząd decyzje, ani na działania 
podejmowane przez poszczególnych jego członków. Model kulturowy przed-
siębiorstwa kształtują jego założyciele. Podstawowe zręby tego modelu wno-
szą oni ze swoich środowisk kulturowych, z których pochodzą. Jeśli kultura 
przedsiębiorstwa jest określona, to wówczas zmieniający się jej członkowie 
nie „zabierają” jej z sobą, a nowo przyjmowani członkowie mogą (i powinni) 
przejmować jej zasadnicze przesłanki właśnie przede wszystkim od założy-
cieli i od kadry menedżerskiej, ale również od każdego członka organizacji. 
Funkcjonująca w codziennych relacjach kultura świadczy o specyfi ce i sile 
wewnętrznej organizacji. Przy czym siła kultury organizacyjnej przedsiębior-
stwa nie oznacza gwarancji osiągnięcia sukcesu. Wypracowana spójność mię-
dzy strategią i kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa stanowi o sile organi-
zacji w jej otoczeniu (Goll, Sambhrava, 1995; Neuhauser, Bender, Stromberg, 
2000). Nieco odmiennym, ale nie mniej istotnym czynnnikiem dla sprawnej 
i skutecznej strategii jest rola aktywów niematerialnych, które właśnie dzięki 
strategii powinny przekładać się na korzyści ekonomiczne (Kaplan, Norton, 
2004), a przez to wpływać na wycenę przedsiębiorstw (Wisła, 2010). Aktywa 
niematerialne, ściśle związane z człowiekiem, stanowią o jego kompetencjach 
twardych i miękkich, wypływając w istotnej części z wartości kulturowych.

W literaturze przedmiotu wyszczególnia się następujące główne funkcje 
kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa:

Tworzenie i podtrzymywanie oraz przekazywanie systemu wspólnych 
przekonań i znaczeń zachowań (Pfeff er, 1981). Zarząd dostarcza racjonali-
zacji lub wyjaśnień, które uzasadniają zachowania członków organizacji oraz 
ich decyzje, co oznacza, że muszą one być spójne z opracowaną i przyjętą 
strategią działania korporacji. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa nie 
jest produktem gotowym do użycia – to rzeczywistość, która jest tworzona 
przez członków organizacji.

• Przekazanie znaczenia (sensu) tożsamości organizacji do jej członków 
(Deal, Kennedy, 1982).

• Wskazywanie przewodnika podejmowanych działań (Smircich, 1983).
• Przyczynianie się do spójności w zachowaniach organizacyjnych 

przedsiębiorstwa oraz do dyscypliny, jaka panuje wewnątrz organizacji 
(Ansoff , Baker, 1986).

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa jest dla organizacji jak oprogra-
mowanie dla komputera (Balker, 1999). Proces globalizacji, niosąc z sobą 
powstawanie przedsiębiorstw ponadnarodowych, wprowadził zagadnienia 
wielokulturowości. Obecnie zarządzający przedsiębiorstwem globalnym nie 
pochodzą z jednego kręgu kulturowego. Powstaje więc problem uzgodnienia 
wartości, wokół których każdy członek przedsiębiorstwa może ogniskować 

Wybrane problemy integracji kultury organizacyjnej i strategii przedsiębiorstwa...
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własne zachowania. Jeśli przedsiębiorstwo globalne ma osiągnąć sukces, po-
szczególne kultury muszą znaleźć jakiś wspólny, uzgodniony obszar wartości 
i przekonań. Zagadnienie wielokulturowości od razu stawia dwa zasadnicze 
obszary rozważań. Z jednej strony mamy przedsiębiorstwo, którego człon-
kami są osoby o bardzo różnym pochodzeniu kulturowym. Jak wyobrazić 
sobie współpracę osób pochodzących z tak różnych kultur, jak zachodnia 
(z chrześcijaństwem w roli głównej), bliskowschodnia i azjatycka (z islamem, 
hinduizmem lub buddyzmem w roli głównej) w jednej organizacji, która 
chce budować jeden spójny model kultury organizacyjnej? Drugim obszarem 
rozważań jest działalność przedsiębiorstwa w kraju, który charakteryzuje się 
odmienną kulturą niż kraj macierzysty, gdzie znajduje się jego „centrala”. 
Geerd Hofstede zajmuje się tym zagadnieniem od ponad 30 lat. Opracował 
on „analityczny i wyczerpujący wykres wymiarów kultury” (Hofstede, 2001) 
różnych państw, który wspiera działalność korporacji w krajach z odmienną 
od macierzystej kulturą, wspomagając w ten sposób ich zachowania w obcym 
dla siebie środowisku. Wydaje się, że te prace stanowią bardzo dużą pomoc 
również wówczas, kiedy korporacja jest ponadnarodowa w swojej strukturze 
wewnętrznej. Dopasowanie na linii strategia–kultura organizacyjna przed-
siębiorstwa ma zasadnicze znaczenie dla możliwości uzyskania przewagi 
konkurencyjnej (Goll, Sambhrava, 1995) na współczesnym, zdominowanym 
przez wpływ ICT rynku. Zmiany te wymusiły potrzebę przemyślenia sposo-
bów wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstw oraz ich zewnętrznych 
zachowań. Doświadczenia przedsiębiorstw, które wdrażały rozwiązania in-
ternetowe w swojej działalności (wewnętrznej i zewnętrznej) jako odpowiedź 
na osiągnięcia ICT, dotyczyły również kultury organizacyjnej (Neuhauser, 
Bender, Stromberg, 2000). Powstaje pytanie: jakiego rodzaju zmiany w kultu-
rze organizacyjnej były nieuniknione?

2. CO ZMIENIĆ W KULTURZE ORGANIZACYJNEJ, 
A CO POZOSTAWIĆ BEZ ZMIANY?

Przedsiębiorstwo, decydując się na przejście do funkcjonowania z zastosowa-
niem internetu, przechodzi przez doświadczenia, które przedstawiono w po-
staci trzech zasadniczych części (Neuhauser, Bender, Stromberg, 2000):

• opracowanie nowej strategii e-biznesowej dla przedsiębiorstwa;
• zmiana kultury organizacyjnej tak, aby wspomagała ona nową strate-

gię;
• zmiana istniejących przepisów, ról i procedur organizacyjnych w taki 

sposób, aby struktura organizacji umożliwiała realizację nowej strategii.
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Kierunek zmian od strategii do struktury stanowi klasyczne podejście 
w zarządzaniu strategicznym. Struktura przedsiębiorstwa podąża za strategią, 
służy sprawnemu i skutecznemu wdrażaniu strategii (Drucker, 2008; Chan-
dler, 1962). Dlatego zmiany w tym zakresie również wiążą się nierozerwalnie 
ze zmianami w kulturze i strategii przedsiębiorstwa, co stanowi proces zarzą-
dzania zmianami dostosowawczymi do wykorzystania narzędzi ICT w dzia-
łalności operacyjnej przedsiębiorstwa i decyduje o sprawności i skuteczności 
realizowanej w przyszłości strategii, a tym samym o sukcesie (Baran, 2005). 
Zmiany, jakim musi sprostać przedsiębiorstwo, przechodząc do działalności 
z wykorzystaniem Internetu, wynikają z jednej strony z bogactwa możliwości 
i specyfi ki Internetu, z jego odmienności od innych sposobów komunikacji, 
z jego interaktywności oraz uniwersalności – do tego stopnia, że użytkownicy 
korzystający z Internetu tworzą globalną wioskę (ang. global village), czyli 
„miejsce”, gdzie spotykają się wszyscy korzystający z Sieci. Z drugiej strony 
zmiany w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa są związane z jej specy-
fi ką, wielkością i dotychczasowym modelem kulturowym. Jak daleko zatem 
powinny sięgać zmiany w kulturze organizacji wdrażającej Internet oraz inne 
współczesne narzędzia komunikacyjne ICT? Jedno z pierwszych doświad-
czeń wdrażania ICT, które wprowadza zmiany w środowisku wewnętrznym 
przedsiębiorstwa, to potrzeba zmian w zakresie zwyczajów, zachowań, języka 
i symboli, które ulegały zmianom pod wpływem zastosowania nowych tech-
nologii komunikacyjnych. Rdzeń wartości kulturowych przedsiębiorstwa 
nie uległ jednak zmianie, ponieważ nie było takiej potrzeby (Collins, Porras, 
1994). Pomimo tego proces przejścia przedsiębiorstwa do działalności z uży-
ciem internetu może niekiedy wymagać zmiany niektórych wartości należą-
cych do nieuświadomionych przekonań, które mogą stać w sprzeczności na 
przykład z przyspieszeniem działań operacyjnych lub podjęciem dodatkowe-
go ryzyka. Szczególnie jest to związane z nową formą komunikacji zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, tworzeniem rozproszonych 
zespołów zadaniowych, uruchamianiem pracy zdalnej. Jest to wyzwanie zali-
czane do najtrudniejszych do wykonania. Dlatego w tej warstwie kulturowej 
należy dokonywać zmian tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i stanowi pod-
stawowy warunek powodzenia całego procesu zmian wynikających z wyko-
rzystania ICT, a tym samym modyfi kacji strategii przedsiębiorstwa. W litera-
turze przedmiotu wyszczególniono cztery zasady, które decydują o zakresie 
i głębokości zmian kulturowych organizacji wdrażających rozwiązania ICT 
(Neuhauser, Bender, Stromberg, 2000):

• Znajomość najgłębszej warstwy kulturowej organizacji. Jakie przeko-
nania się na nią składają? Tę wiedzę można uzyskać z ustnie przeka-
zywanych przez pracowników opowiadań na temat pracy, relacji, życia 

Wybrane problemy integracji kultury organizacyjnej i strategii przedsiębiorstwa...
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w przedsiębiorstwie. Najczęściej powtarzające się treści zawierają pew-
ną prawdę o życiu tej organizacji.

• Znajomość obecnej strategii przedsiębiorstwa. Każde przedsiębior-
stwo ma strategię, nawet jeśli nie jest ona sporządzona w formie doku-
mentu, co jest niezbędne już w przypadku przedsiębiorstw złożonych 
z kilku pracowników. W przeciwnym wypadku środowisko wewnętrz-
ne przedsiębiorstwa jest narażone na uznaniowość i zmienność po-
dejmowanych działań, zależnie od wyznawanej opinii jednej osoby, 
w tym wypadku prezesa. Należy mieć pewność, że strategia jest spójna 
z najgłębszymi wartościami kulturowymi przedsiębiorstwa. Nie moż-
na zmieniać strategii i najgłębszych wartości kulturowych organizacji 
oddzielnie, niezależnie.

• Minimalizacja zmian. Lepiej zmienić cokolwiek w dwóch zewnętrz-
nych warstwach kultury niż zmienić choćby jedną wartość w naj-
głębszej warstwie – jeśli przyniesie to ten sam strategiczny efekt. Tu 
pomocne jest cierpliwe wysłuchanie i zrozumienie pracowników bez-
pośrednio odpowiedzialnych za działania, które chcemy zmienić. Na-
leży pamiętać, że ludzie bezpośrednio zatrudnieni przy jakimś zadaniu 
raczej nie marnują czasu na narzekania odnośnie do kwestii, które nie 
są istotne. Znając zagadnienie od praktycznej strony, wiedzą dokład-
nie, co należy zmienić, aby wdrożyć pożądane zmiany. W tym zakre-
sie należy wspomnieć, że badanie kultury ma znaczenie funkcjonalne 
(w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa) i jest skoncentrowane na 
zainteresowaniu praktyków, którzy widzą wartość gospodarczą w kon-
trolowaniu kultury. Dlatego też przekrojowa znajomość kultury orga-
nizacyjnej przedsiębiorstwa jest menedżerom potrzebna (Alvesson, 
1991).

• Zachowanie spójności kulturowej. Wszelkie zewnętrzne wartości kul-
turowe przedsiębiorstwa, jak zachowania, język, symbole, logo, strój, 
przyzwyczajenia i procedury, muszą wynikać z rdzenia wartości kul-
turowych. Nie może mieć miejsca sytuacja, kiedy to, co stanowi ze-
wnętrzne przejawy kultury, nie wynika z jej najgłębszych wartości 
(Collins, Porras, 1994). Dochodzi wówczas do pewnej ekstrapolacji 
wartości polegającej na tym, że to, co kulturowo zewnętrzne, niejako 
przejmuje rolę najważniejszych wartości kulturowych przedsiębior-
stwa, prowadząc do utraty spójności i coraz większego rozchwiania 
organizacji, w której po pewnym czasie nikt nie jest w stanie wska-
zać głębszych wartości (Marcinkowski, Sobczak, 1989). Tymczasem 
współczesne badania podkreślają ich znaczenie, wskazując na warto-
ści jako jeden z trzech głównych fundamentów sukcesu współczesnego 
przedsiębiorstwa (IBM, 2012).
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Mając na względzie przedstawione zasady, relację pomiędzy wartościami 
kulturowymi przedsiębiorstwa a jego strategią można przedstawić jak na ry-
cinie 2.

Przygotowując proces dostosowania przedsiębiorstwa do wdrożenia roz-
wiązań ICT, należy mieć na uwadze dwie wskazówki (rycina 2):

• określenie koniecznych zmian w strategii przedsiębiorstwa; w razie po-
trzeby, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz specyfi ki ga-
łęzi przemysłu, należy opracować strategię e-biznesową (Baran, 2005);

• określenie najbardziej zewnętrznych wartości kulturowych, jakie nale-
ży zmienić, aby kultura korporacji stanowiła w pełni podstawę nowej 
strategii.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian kulturowych zawsze jest związane 
z dużym kosztem, jaki ponoszą pracownicy przedsiębiorstwa (Schein, 1999), 
natomiast wszelkie zmiany natrafi ają na opór ze strony przyzwyczajeń pra-
cowniczych. Potrzebne jest przekonanie o słuszności dokonywanych zamian 
oraz pokazanie pozytywnych i korzystnych dla pracowników oraz dla fi rmy 
ich rezultatów.

3. GŁÓWNE PROBLEMY ZARZĄDCZE ZWIĄZANE
Z DOSTOSOWANIEM PRZEDSIĘBIORSTWA
DO OPERACYJNEGO WYKORZYSTANIA ICT

Przepływ informacji, tempo produkcji i wdrażania nowych produktów na 
rynek, szybkość podejmowania decyzji, sposób i szybkość zawierania trans-
akcji, innowacyjność, kultura oparta na dużym zaufaniu i odpowiedzialno-
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Rycina 2. Relacja kultura – strategia przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.
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ści – to tylko niektóre, choć bardzo ważne, aspekty składające się na całość 
operacyjnej sprawności i skuteczności działania przedsiębiorstwa. Przedsta-
wione poniżej główne czynniki dostosowania przedsiębiorstwa do szybko 
zmieniającego się rynku z jednej strony stanowią odpowiedź na powyższe 
wyzwania, zaś z drugiej strony mają na celu jak najpełniejsze wykorzystanie 
zdobyczy ICT.

3.1. Dostosowanie szybkości funkcjonowania przedsiębiorstwa
do wymogów internetu – net time

Przejście do funkcjonowania, mając za podstawę internet, przede wszystkim 
powoduje znaczne przyspieszenie tempa interakcji przedsiębiorstwa z oto-
czeniem. Przyjmuje się, że stosunek prędkości funkcjonowania korporacji 
z użyciem internetu do funkcjonowania bez internetu wynosi jak dziesięć do 
jednego. Zatem czas odgrywa tu zasadniczą rolę. Konieczne więc będzie takie 
zorganizowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, które pozwoli na uzyska-
nie szybkiej interakcji z otoczeniem (Neuhauser, Bender, Stromberg, 2000). 
Tak duża różnica w szybkości funkcjonowania wymusza konieczność głębo-
kich zmian, nie tylko w zewnętrznym kształcie zachowań przedsiębiorstwa, 
ale także przede wszystkim w sposobie myślenia, mentalności i nastawieniu 
każdego pracownika (Akre, 1999). To zaś nieuchronnie prowadzi do zmian 
w kulturze organizacyjnej. Tradycyjny model decyzyjno-kontrolny kultury 
z całą pewnością nie będzie w stanie sprostać wymogom internetu (Neuhau-
ser, Bender, Stromberg, 2000). Wzrost prędkości funkcjonowania odnosi się 
do każdego aspektu operacyjnej działalności przedsiębiorstwa, począwszy od 
przepływu informacji, poprzez zwiększenie tempa produkcji, przy zachowa-
niu, a nawet podniesieniu jakości produktu, na zmianach w podejściu do in-
nowacyjności skończywszy (Mazza, 1999; Baran, 2008). Tak głębokie zmiany 
sprzyjają przyspieszeniu rozwoju przedsiębiorstwa, sprawiają, że działalność 
biznesowa staje się bardziej agresywna, prorozwojowa, a decyzje są podej-
mowane niejako „w locie” (ang. on fl ow). Wymaga to zbudowania kultury 
organizacji opartej na wysokim zaufaniu między pracownikami, w szczegól-
ności tworzącymi zespoły zadaniowe i zmiany modelu zarządzania. Lider 
jest członkiem zespołu, zaś pracownicy nie podążają za wypełnianiem naka-
zów, lecz mają możliwość podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności 
za wyniki i uczestniczą w konsekwencjach, jakie przynosi realizacja zadań. 
Tak rozumiane podejście do kultury budzi entuzjazm i sprzyja rozwojowi 
(Neuhauser, Bender, Stromberg, 2000). Stanowi również podstawę do budo-
wy struktur projektowych opartych na zespołach zadaniowych (Katzenbach, 
Smith, 2005).
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3.2. Problem zachowania równowagi w zarządzaniu jakością,
tempem rozwoju innowacji oraz wprowadzaniem
nowych produktów na rynek

W zakresie rozwoju innowacji pojawia się model „wprowadź i ucz się” (ang. 
launch and learn) (Martin, 1997). W miejsce dotychczas powszechnie spo-
tykanego podejścia, polegającego na przygotowaniu dokładnie zaprojekto-
wanego, sprawdzonego produktu przed jego wdrożeniem, przedsiębiorstwa 
wprowadzają na rynek produkt, który nie jest w pełni przygotowany. U pod-
staw takiego postępowania leży twierdzenie, że pełne przygotowanie produk-
tu przed jego wprowadzeniem na rynek zajmuje zbyt dużo czasu, stąd jego 
wprowadzenie będzie zbyt późne w dobie szybkiej i silnej konkurencji – jest 
obawa, że konkurencja zrobi to wcześniej. Również podejście tego typu do-
tyczy wprowadzania nowych inicjatyw bez wcześniejszego testowania całych, 
dopracowanych koncepcji. Rozważając tak postawione zagadnienie innowa-
cyjności, nieuchronnie pojawia się problem zachowania odpowiedniej jako-
ści wprowadzanych produktów. Aby zachować jakość nowych produktów, 
przedsiębiorstwa przygotowują pewien proces wdrażania nowego produktu 
na rynek, który przyspiesza działalność operacyjną przedsiębiorstwa korzy-
stającego z ICT, a jednocześnie pozwala zachować jakość produktu. Proces 
ten polega na tym, że wprowadza się na rynek produkt, który spełnia jedy-
nie podstawowe wymogi jakościowe, jednoznacznie informując przy tym 
wszystkich, że jest to tak zwane pierwsze wydanie owego produktu. Klienci 
wiedzą, że produkt ten będzie w najbliższej przyszłości uaktualniany. Takie 
podejście do wdrażania nowych produktów wymaga od przedsiębiorstwa 
stałego procesu udoskonalania produktu, tak aby jego ostateczna forma speł-
niała wszystkie wymagania jakościowe. Oczywiście proces ten jest również 
związany z głębokimi zmianami kulturowymi organizacji oraz strategii roz-
woju innowacji, która w tym przypadku (idąc za przykładem Procter & Gam-
ble) może być określona w trzech etapach (Kolbasuk-McGee, 1999):

• wprowadzenie produktu na rynek w postaci podstawowej (ang. fi rst 
release);

• praca nad poprawą jakości i funkcjonalności produktu;
• poprawa jakości produktu pojawiającego się na rynku (ang. second re-

lease and so on).
Opisany proces jest wykonywany coraz sprawniej w przedsiębiorstwach 

znanych klientom z poprzednich, zakończonych sukcesem projektów wdro-
żeniowych. Jeśli przedsiębiorstwo nie jest znane klientom ze swej dbałości 
o jakość, zaś wprowadzany produkt stanowi zupełne novum, wówczas klienci 
nieufnie odnoszą się do tego rodzaju procesu, oczekując pełnej jakości pro-
duktu od początku jego pojawienia się na rynku. Można powiedzieć, że na 
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początku opisany proces wdrożeniowy powinien być używany w wąskim 
zakresie jakości, poszerzany z czasem, w miarę wzrostu popularności mar-
ki. Przedstawiony mechanizm nie obejmuje przedsiębiorstw, które nie mogą 
stosować tego rodzaju podejścia, jak na przykład przedsiębiorstwa produku-
jące wyroby farmaceutyczne, chemiczne, wyposażenia mieszkań, lub zakłady 
energetyczne. Jak więc wygląda zagadnienie rozwoju innowacji w tym kon-
tekście? Należy stwierdzić, że rozwój innowacji powinien w każdym wypadku 
być oparty na dedykowanej strategii rozwoju (Baran, 2007). Strategia rozwo-
ju innowacji dotyczy nie tyle wdrażania nowych produktów, ile ich ciągłego 
doskonalenia, usprawniania, z pełnym nastawieniem na spełnianie oczeki-
wań klienta. Dotyczy to pojawiających się rozbudowanych serwisów gwaran-
cyjnych i pogwarancyjnych, dostępności serwisu dla klienta – tu ogromną 
rolę odgrywa CRM, powodujący przeniesienie akcentu z chęci osiągnięcia 
maksymalnego zysku w jak najkrótszym czasie na jakość produktu i satysfak-
cję klienta, co w dłuższym okresie zaowocuje połączeniem już nie dwóch, ale 
trzech aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa: jakości wyrobu i serwisu, 
zadowolenia klienta oraz maksymalizacji zysku w dłuższym okresie. Sukces 
strategii rozwoju innowacji leży w jej sprawności i skuteczności, a te osiąga 
się poprzez wiele działań o charakterze innowacyjnym (Baran, 2007). Dlatego 
strategia rozwoju innowacji powinna być dostosowana do indywidualnych 
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych otoczenia przedsiębiorstwa.

3.3. Nowe spojrzenie na proces decyzyjny i związany z nim 
poziom zaufania i odpowiedzialności

Kolejnym ważnym zagadnieniem decydującym o przyspieszeniu funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa jest model procesu decyzyjnego, jaki w nim wy-
stępuje. Jeśli jest on powolny, wieloetapowy, cechujący się nastawieniem na 
maksymalne wyeliminowanie ryzyka, wówczas mamy do czynienia z re-
strykcyjnym, skierowanym na kontrolowanie i limitację pracowników proce-
sem decyzyjnym, którego konsekwencją jest spowolniony system decyzyjny. 
Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest określenie dwóch czynników:

• liczba spotkań aktualnie przeprowadzanych i potrzebnych do podję-
cia decyzji;

• liczba wymaganych akceptacji (na piśmie i ustnie), zanim decyzja zo-
stanie zaakceptowana.

Dlatego, aby podnieść szybkość podejmowania decyzji, należy wprowa-
dzić proces określany jako ujednolicone przedziały czasu (ang. time-boxing), 
który polega na:
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• uproszczeniu struktury pracowników zaangażowanych w dany proces 
oraz skróceniu ilości czasu przeznaczonego na spotkania w zespołach 
– to podejście odnosi się do struktur projektowych, gdzie praca jest 
wykonywana w zespołach zadaniowych;

• zmniejszeniu liczby akceptacji i podpisów koniecznych do podjęcia 
określonych działań – jeżeli pracownicy muszą uzyskać więcej niż jed-
ną lub dwie akceptacje w procesie decyzyjnym, wówczas proces decy-
zyjny należy uznać za spowolniony, co należy zmienić;

• ustaleniu w sposób jednoznaczny celów, jakie zespół ma osiągnąć, oraz 
granic czasowych na ich osiąganie. Pozwala to na jednoznaczne okre-
ślenie granic działania zespołu jako całości dążącej do zrealizowania 
celów i w konsekwencji całego projektu oraz zakresu możliwości dzia-
łania poszczególnych członków zespołu. To podejście również odnosi 
się do struktur projektowych, gdzie praca jest wykonywana w zespo-
łach zadaniowych.

Z powyższych rozważań wynika jednoznacznie, że zmiany strukturalne 
w przedsiębiorstwie zmierzają w kierunku wykonywania pracy w zespołach 
zadaniowych, zaś ich efektywne funkcjonowanie niewątpliwie oparte jest na 
nowej dyscyplinie pracy i kulturze opartej na wzajemnej odpowiedzialności 
i zaufaniu (Kantzenbach, Smith, 2005). Koncepcja ujednoliconych przedzia-
łów czasu znalazła zastosowanie w technikach zarządzania projektami opar-
tych na manifeście Agile (Capers, 2008; Carroll, 2012; Schwaber, Sutherland, 
2013).

Aby zmiany były skuteczne, na samym ich początku musi nastąpić – jako 
warunek i podstawa powodzenia całego procesu – wypracowanie postawy, 
którą można określić jako „zapomnij o wczorajszym dniu” (ang. forget about 
yesterday) (Drucker, 1999). Oznacza to uwolnienie od przyzwyczajeń, ruty-
ny, obowiązujących zasad w procesie decyzyjnym, które to uwolnienie jest 
pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia sukcesu we wprowadzanych 
zmianach.

3.4. Problem podejmowania wyższego poziomu ryzyka
w zarządzaniu przedsiębiorstwem wirtualnym

Zmiany związane z szybkością funkcjonowania, jakim podlegają przedsię-
biorstwa wchodzące w e-biznes, pociągają za sobą wzrost ryzyka. Zmiany 
kultury organizacyjnej mające na celu adaptację szybkości funkcjonowania 
przedsiębiorstw muszą uwzględniać chęć, umiejętność oraz zrozumienie ko-
nieczności ponoszenia ryzyka przez pracowników. Kultura przedsiębiorstw 
przede-biznesowych była nastawiona na redukcję ryzyka podejmowanych 
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działań. Kultura przedsiębiorstw e-biznesowych idzie natomiast niejako 
w kierunku przeciwnym, jest nastawiona na przyjęcie określonego pozio-
mu ryzyka związanego z nową strategią funkcjonowania (Zott, Amit, Massa, 
2011). Oznacza to, że pracownicy muszą rozumieć konieczność ryzyka w po-
dejmowaniu decyzji oraz odpowiedzialność za ich powodzenie lub fi asko. 
Można więc mówić o zmianie mającej charakter fundamentalny w kulturo-
wej orientacji przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu wyszczególnia się 
kilka czynników wspomagających proces podejmowania ryzyka przez pra-
cowników (Neuhauser, Bender, Stromberg, 2000):

• określenie konkretnej, fi nansowej nagrody i wyróżnienia;
• nagradzanie za podjęcie ryzyka, nie tylko za osiągnięcie sukcesu;
• nagradzanie większą nagrodą obarczonych ryzykiem podjętych de-

cyzji zakończonych sukcesem, z uwzględnieniem opłacalności relacji 
podjętego ryzyka do uzyskanego sukcesu;

• rozluźnienie kontroli nad podejmowaniem decyzji, aby więcej ludzi 
mogło podejmować decyzję samodzielnie;

• ograniczenie biurokracji w sposobie działania, mające na celu ułatwie-
nie przełamywania dotychczasowych zasad obowiązujących przy po-
dejmowaniu decyzji;

• udostępnienie źródeł informacji i budżetu, przy zapewnieniu wolności 
w korzystaniu z nich bez ciągłego pytania o zgodę przed każdorazo-
wym podjęciem działania;

• pracownicy odznaczający się najlepszymi osiągnięciami w dziedzinie 
podejmowania najlepszych decyzji obarczonych ryzykiem powinni 
mieć udział w zarządzaniu i odpowiedzialności za zespoły pracowników.

Przedstawione czynniki charakteryzują przygotowany uprzednio proces, 
uwzględniający zarówno zakres, jak i stopień ryzyka i odpowiedzialności 
w podejmowanych decyzjach. Czas trwania takiego procesu jest uzależniony 
od uzyskania pewności, że osiągnięte zmiany są głębokie, że wynikają one 
z wewnętrznego nastawienia pracowników, z ich sposobu myślenia, nie zaś 
z zewnętrznych uwarunkowań.

3.5. Działalność operacyjna przedsiębiorstwa oparta
na zespołach klasycznych i wirtualnych

Zastosowanie w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa internetu oraz in-
nych narzędzi komunikacyjnych stanowi nową formę przekazu informacji, 
której przekazywanie stanowi istotny składnik zarządzania współczesnym 
przedsiębiorstwem (Baran, 2012). W przedsiębiorstwach sektora ICT korzy-
sta się z tej formy przepływu informacji, organizując działalność operacyjną 
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w rozproszone (wirtualne) zespoły zadaniowe, gdzie specyfi ką przekazywa-
nia informacji jest wirtualność. Tworzenie zespołów wirtualnych, a następnie 
sprawne i skuteczne zarządzanie ich pracami wymaga większej dyscypliny 
pracy oraz dbałości o wspólne wartości, wokół których członkowie takiego 
zespołu organizują swoją pracę (Chinowsky, 2003). Do podstawowych cech 
pracy zespołów rozproszonych zaliczono (Dagan, Mandell, 2006):

• brak geografi cznego ograniczenia przy angażowaniu specjalistów do 
współpracy – rozwiązanie problemu ograniczonej zasobności lokalne-
go rynku pracy specjalistów na korzyść globalnego rynku pracy po-
przez możliwość zatrudniania specjalistów ze względu na ich kompe-
tencje, a nie fi zyczną lokalizację;

• możliwość znacznego obniżenia kosztów, zarówno po stronie organi-
zacji tworzącej zespoły rozproszone (wirtualne), jak i po stronie człon-
ków tych zespołów, którzy wykonują pracę w miejscu zamieszkania, 
w dogodnym dla siebie czasie, co zapewnia oszczędność czasu i trans-
portu;

• znaczące zwiększenie wydajności pracy;
• wysoki poziom oryginalności i twórczości, nowych pomysłów całego 

zespołu, co bezpośrednio przekłada się na wyższy poziom innowacyj-
ności – zespoły rozproszone sprzyjają rozwojowi innowacji (Wisła, 
2003);

• większą elastyczność pracy;
• wzmocnienie więzi organizacyjnych;
• tworzenie rozwiązań sprzyjających kulturowej integracji.
Do głównych utrudnień związanych z zarządzaniem zespołami rozpro-

szonymi zaliczono natomiast (Dagan, Mandell, 2006):
• wzajemne naciski członków zespołu na koncentrowanie się na lokal-

nych (własnych) priorytetach;
• pojawiające się niekiedy antagonizmy związane z interesem i konku-

rencją narodową;
• dłuższy proces decyzyjny;
• wzrost stresu i konfl iktów spowodowanych nieporozumieniami oraz 

różnymi stylami pracy.
Przedstawione trudności stanowią główne przeszkody w osiąganiu efek-

tywnie pracujących zespołów rozproszonych. Ich przezwyciężenie jest zatem 
głównym problemem zarządzania tego rodzaju zespołami. Poza kompeten-
cjami twardymi i miękkimi, wysokim poziomem zaufania, których wymaga 
się od członków tworzonego zespołu, wskazuje się, że wykorzystanie szansy 
na tworzenie kulturowej integracji poprzez uzgadnianie wspólnych wartości, 
dbałość o wzmacnianie więzi między członkami zespołu stanowią główne 
czynniki osiągania maksymalnej sprawności i skuteczności w zarządzaniu 
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tego rodzaju zespołami, które zostały powołane do pracy operacyjnej (cią-
głej) w przedsiębiorstwie (Dagan, Mandell, 2006; Verburg, Bosch-Sijtsema, 
2006).

Obok wymiernych korzyści dla pracowników, członków zespołów roz-
proszonych, również przedsiębiorstwa, w których organizuje się działalność 
operacyjną na podstawie tego sposobu wykonywania pracy, mogą odnoto-
wać korzyści. Wśród nich, oprócz dostępu do globalnego rynku pracy, mogą 
się pojawić znaczące oszczędności w zakresie kosztów ponoszonych na ak-
tywa materialne (zapewnienie odpowiednich warunków dla pracy zespołów 
w jednym miejscu), podróże służbowe. Korzyści wynikające z zastosowania 
zespołów rozproszonych w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa wydają 
się oczywiste dla obu stron. Jaka jest zatem różnica między zespołami rozpro-
szonymi a klasycznymi, to znaczy pracującymi twarzą w twarz? Obok oczy-
wistych, łatwo identyfi kowalnych różnic zewnętrznych, rozpoznania wymaga 
obszar czynników związanych bezpośrednio ze współpracą członków zespo-
łów. Wyniki badań przeprowadzonych przez Emmeline De Pillis i Kimberly 
Furuno na grupie 201 studentów (123 mężczyzn i 78 kobiet), podzielonych 
na 67 trzyosobowych zespołów pracujących klasycznie twarzą w twarz oraz 
w wirtualnym systemie komunikacji przez tydzień, przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Porównanie współpracy zespołów wirtualnych i klasycznych

Zmienna (wartość średnia) \ 
zespół \ M – mężczyźni, 
K – kobiety

Wirtu-
alny

Klasycz-
ny

Wirtualny Klasyczny

M K M K

Indywidualny poziom
wydajności zespołu 77,6% 81,7% 76,1% 80% 81,4% 82,3%

Liczba kontaktów (spotkań) 17,6 24,9 17,6 17,4 24,7 25,1

Liczba godzin pracy do 
zakończenia projektu 7,1 godz. 5,8 godz. 6,7 godz. 7,7 godz. 5,8 godz. 5,9 godz.

Zaufanie (skala 5-stopniowa) 3,6 4,2 3,5 3,7 4,2 4,2

Spójność (skala 7-stopniowa) 4,6 5,5 4,7 4,6 5,4 5,5

Zadowolenie z wyniku prac 
(skala 5-stopniowa) 3,9 4,3 3,7 4,1 4,3 4,2

Zadowolenie z procesu (prac) 
(skala 5-stopniowa) 3,8 4,3 3,8 3,9 4,3 4,3

Zgłoszenie pojawienia się 
lidera zespołu 75,0% 60,0% 73,0% 78,0% 57,0% 65,0%

Odsetek osób „jadących na 
gapę” w zespole 9,3% 2,2% 10,4% 7,3% 3,6% 0,0%

Odsetek osób, które opuściły 
zespół 1,9% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. De Pillis, K. Furuno (2007). Counting the Cost of Vir-
tual Teams, Communications of the ACM, Hawaii, vol. 50, nr 12, s. 94.
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Przedział wiekowy studentów wynosił od 19 do 50 lat, średnia wieku – 
22 lata (De Pillis, Furuno, 2007). Indywidualny poziom wydajności zespołu 
stanowi wynik złożony z trzech składników oceny (De Pillis, Furuno, 2007):

• dokładność i jakość uzyskanego raportu końcowego prac;
• terminowość sporządzenia raportu końcowego prac;
• poufna ocena wkładu pracy poszczególnych członków zespołu w wy-

konanie zadania.
Pozostałe zmienne charakteryzujące pracę zespołów zostały obliczone 

poprzez udział procentowy (odsetek) lub średnią arytmetyczną przyjętej ska-
li ocen od 1 do 5 lub od 1 do 7, przy czym wartość najmniejsza oznaczała 
ocenę najbardziej negatywną, natomiast największa wartość przyjętej skali 
oznaczała ocenę najwyższą pozytywną (De Pillis, Furuno, 2007). Jak wynika 
z przeprowadzonego badania (tabela 1), dla wykonania tego samego zada-
nia zespoły wirtualne, w porównaniu do zespołów klasycznych, pracujących 
z wykorzystaniem kontaktów twarzą w twarz, osiągają jednak niższy poziom 
wydajności, pracują dłużej, potrzebują mniej czasu na wzajemny kontakt, ce-
chują się niższym poziomem wzajemnego zaufania i satysfakcji. Odnotowa-
no natomiast wyższy poziom osób mniej lub w ogóle nieangażujących się we 
wspólne prace (9,3% zespoły wirtualne oraz 2,2% zespoły klasyczne), większy 
odsetek osób opuszczających zespół wirtualny oraz większy odsetek zespo-
łów wirtualnych wskazujących lidera (75% – zespoły wirtualne, 60% – zespo-
ły klasyczne). Przeprowadzone badanie wskazuje, że również płeć odgrywa 
istotną rolę w pracy zespołowej. Wyniki pokazują, że w obu rodzajach pracy 
zespołowej kobiety w porównaniu z mężczyznami:

• osiągają nieco większą wydajność pracy;
• wymagają dłuższego czasu poświęconego na kontakty;
• wykazują zbliżony poziom zaufania i satysfakcji;
• częściej wyłaniają lidera zespołu;
• wykazują mniejszy odsetek osób niezaangażowanych we wspólne 

prace.
Podsumowując przedstawione wyniki, można stwierdzić, że zespoły wir-

tualne (działające w podobnych uwarunkowaniach), poza wieloma pozytyw-
nymi elementami, jakie wnoszą do przedsiębiorstwa, osiągają niższy poziom 
wydajności, wymagają dłuższego czasu pracy oraz stwarzają większe zagro-
żenie niezaangażowania się wszystkich członków we wspólne prace. Należy 
więc wnioskować, że zespoły te wymagają większej uwagi ze strony osób za-
rządzających ich pracą – są znacząco większym wyzwaniem zarządczym.

Wybrane problemy integracji kultury organizacyjnej i strategii przedsiębiorstwa...
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3.6. Współpraca w połączonej gospodarce jako wyzwanie 
dla współczesnych przedsiębiorstw

Badania dotyczące zjawiska określanego mianem „połączonej gospodarki” 
(ang. connected economy) wykonano na grupie ponad 1700 prezesów średniej 
wielkości przedsiębiorstw, którzy reprezentowali 64 kraje świata i 18 gałęzi 
gospodarki (IBM, 2012). W badaniu tym wskazano na trzy fundamentalne, 
najważniejsze grupy czynników sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa 
(tabela 2):

• wzmacnianie zaangażowania pracowników poprzez wartości;
• angażowanie indywidualne klientów;
• wzmacnianie rozwoju innowacji uzyskiwanych we współpracy.

Tabela 2. Główne czynniki rozwoju współczesnych przedsiębiorstw

Czynniki Odsetek [%]

Czynniki wzmacniające zaangażowanie pracowników

Etyka i wartości środowiska pracy 65%

Środowisko wewnętrzne przedsiębiorstwa wspierające współpracę 63%

Sens, uzasadnienie oraz misja przedsiębiorstwa 58%

Czynniki wzmacniające zaangażowanie indywidualne klientów

Wzrost zrozumienia indywidualnych potrzeb klientów 72%

Poprawa czasu odpowiedzi na oczekiwania rynkowe 72%

Zewnętrzna partnerska współpraca w rozwoju innowacji

Zewnętrzna współpraca w rozwoju innowacji jest istotna dla przedsiębiorstwa 53%

Odsetek przedsiębiorstw osiągających wyniki lepsze od spodziewanych we współ-
pracy w rozwoju innowacji 59%

Odsetek przedsiębiorstw osiągających wyniki gorsze od spodziewanych we współ-
pracy w rozwoju innowacji 46%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: IBM, C – Suite Studies (2012). Leading thorugh Connec-
tions, IBM, New York.

Strategia niekończącej się walki o pozyskiwanie i utrzymywanie w swoim 
środowisku talentów opiera się na tworzeniu kultury organizacyjnej bardziej 
otwartej i opartej na współpracy, to znaczy takiej, w której zachęca się pra-
cowników do nawiązywania wzajemnych kontaktów, pozyskiwania wiedzy ze 
źródeł zewnętrznych, dzielenia się swoją wiedzą oraz umiejętnościami w śro-
dowisku wewnętrznym. Umiejętność stworzenia tego rodzaju środowiska 
stanowi istotne wyzwanie dla zarządzania, ale jego sprawność i skuteczność 
w dużej mierze, zdaniem prezesów przedsiębiorstw poddanych badaniu, jest 
uzależniona od trzech czynników (IBM, 2012):
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• etyki i wartości uznawanych w środowisku pracy;
• środowiska wspierającego współpracę;
• sensu, uzasadnienia oraz misji przedsiębiorstwa.
Przedstawione wyniki potwierdzają tendencję obserwowaną już wcześ-

niej odnośnie do dzielenia się wiedzą w organizacji oraz budowy ujednoli-
conego systemu przekazywania wiedzy. Podkreślano znaczenie wiedzy ukry-
tej w przedsiębiorstwie oraz rolę zarządzania w jej rozwoju i dzieleniu się 
wiedzą. Zadaniem menedżerów jest wytworzenie ujednoliconego systemu 
sprzyjającego indywidualnym, osobowym kontaktom pracowników. Proces 
ten przebiega różnie, zależnie od specyfi ki i wielkości przedsiębiorstwa. W li-
teraturze przedmiotu wyszczególniono czynniki pomocne w jego przygoto-
waniu (Neuhauser, Bender, Stromberg, 2000):

• wydobycie niejako na światło dzienne wiedzy indywidualnej, siły umy-
słu, poprzez jawne przyznanie jej dużej wartości dla rozwoju przedsię-
biorstwa;

• stworzenie systemu przekazu informacji dostępnego dla każdego pra-
cownika;

• udostępnienie danych ofi cjalnych oraz wiedzy indywidualnej w no-
wym, sprzyjającym wzajemnym kontaktom systemie;

• stworzenie możliwości wymiany wiedzy indywidualnej, dodawania 
spostrzeżeń każdego pracownika do już istniejących we wspólnym sy-
stemie, co ubogaca wiedzę jawną;

• praktyczne wykorzystanie wiedzy indywidualnej w usprawnieniu pro-
cesu pracy, tak aby każdy z pracowników widział pożyteczność i wagę 
tej wiedzy.

Rozwijająca się kultura dzielenia się wiedzą powinna być mile widziana, 
a nawet nagradzana przez wszystkich. Każdy z pracowników musi mieć wie-
dzę na temat kultury przekazywania sobie wiedzy indywidualnej oraz prze-
konanie, że jest to pożądany i bardzo ważny dla przedsiębiorstwa proces, któ-
ry nie dzieje się gdzieś poza plecami menedżera.

Kolejną istotną grupą czynników jest aktywizacja zaangażowania klien-
tów w działalność przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość, 72% prezesów 
przedsiębiorstw poddanych badaniu, uznała, że jednym z głównych proble-
mów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem jest dalsza aktywizacja 
udziału klientów w rozwoju przedsiębiorstw, poszukiwanie sposobów lepsze-
go rozumienia ich potrzeb oraz sprawniej udzielanych odpowiedzi bizneso-
wych przedsiębiorstwa w formie wyrobów i usług świadczonych klientom.

Ostatnim istotnym składnikiem w rozwoju współczesnego przedsię-
biorstwa jest rola zewnętrznej współpracy w rozwoju innowacji. W grupie 
poddanej badaniu 59% respondentów stwierdziło, że osiąga wyniki lepsze 
od zakładanych w zakresie współpracy w rozwoju innowacji, natomiast 46% 

Wybrane problemy integracji kultury organizacyjnej i strategii przedsiębiorstwa...
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wyniki te ocenia jako gorsze od zakładanych. Powstaje zatem luka świad-
cząca o korzyściach płynących ze współpracy w rozwoju innowacji o wiel-
kości 13%.

WNIOSKI

Współczesne przedsiębiorstwa poszukują sposobów na zapewnienie dłu-
goterminowego rozwoju w wielu obszarach działalności. Obok zagadnień 
związanych z wartościami, dzieleniem się wiedzą, zarządzaniem informacją 
i chęcią współpracy pracowników, nadal dostrzega się potrzebę rozwijania 
kontaktów z klientami oraz ciągłego rozwoju innowacji we współpracy z ze-
wnętrznymi partnerami. Przedstawione wyniki badań wskazują na poten-
cjalnie (gdyż, w związku z ograniczonym zakresem prezentowanych badań, 
w przypadku wielu rodzajów działalności poniższe stwierdzenia należy trak-
tować jako wysoce prawdopodobną hipotezę wymagającą pogłębionej wery-
fi kacji) najważniejsze obszary dla rozwoju przedsiębiorstw:

• dostosowanie szybkości działania operacyjnego do oczekiwań klien-
tów oraz net time;

• obszar innowacyjności – współpraca z partnerami zewnętrznymi 
w rozwoju innowacji;

• sprawniejszy proces wprowadzania nowych produktów na rynek z za-
chowaniem odpowiedniego poziomu jakości;

• tworzenie wewnętrznego środowiska sprzyjającego wymianie infor-
macji i wiedzy;

• ukierunkowanie na organizowanie działalności operacyjnej w zespo-
łach.

Wyszczególnione obszary stanowią wyzwanie dla sprawnego i skuteczne-
go zarządzania rozwojem współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw. 
Znajdują realne odzwierciedlenie w wielu aspektach działalności, począwszy 
od organizowania wewnętrznych działań operacyjnych, na zmianach zacho-
wań zewnętrznych obserwowanych na przykład w przypadku spółek kapita-
łowych skończywszy (Wisła, 2007). Odpowiadając na pytania postawione we 
wstępie, należy stwierdzić, że zastosowanie ICT w działalności operacyjnej 
wymaga zmiany nie tylko strategii przedsiębiorstwa, ale również niektórych 
obszarów kultury organizacyjnej. Nie wystarczy jasno precyzować cele o cha-
rakterze ekonomicznym, bez podejmowania złożonej problematyki zapew-
nienia warunków wewnętrznych i zewnętrznej współpracy przedsiębiorstwa. 
W kontekście zachowania spójności między kulturą organizacyjną a strategią 
w przedsiębiorstwie, które opiera swoją działalność operacyjną na zespołach, 
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wydaje się, że trzy zagadnienia mają zasadnicze znaczenie (Kantzenbach, 
Smith, 2005):

• Konieczność przygotowywania procesów koniecznych zmian oraz ram 
czasowych dla ich przeprowadzania. Jest to niezbędne tym bardziej, im 
głębsze zmiany będą przeprowadzane.

• Konieczność współpracy specjalistów z różnych (wzajemnie uzupeł-
niających się) dziedzin w ramach tworzonych efektywnych zespołów 
zadaniowych.

• Dbałość o wzajemną odpowiedzialność, zaufanie i skoncentrowanie 
prac na wspólnym celu zespołu.

Różnorodność zmian obserwowanych w otoczeniu, ich specyfi ka oraz 
tendencje zmierzające ku aktywizacji współpracy międzykulturowej wyma-
gają od menedżerów zmian sposobów zachowań sięgających kultury organi-
zacyjnej. Jednocześnie należy powiedzieć, że nie istnieje jedna, uniwersalna 
kultura, którą wystarczy poznać i zaimplementować w dowolnym przedsię-
biorstwie, podobnie jak nie ma jednej strategii, która stanowiłaby receptę na 
sukces. Problem utrzymania rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie dłu-
goterminowej dotyczy przede wszystkim menedżerów. Konieczne jest ciągłe 
zarządzanie zmianami ukierunkowane na realne wyniki.
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INNOWACJA MODELU BIZNESOWEGO 
W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM 

PRZEDSIĘBIORSTWEM

STRESZCZENIE: Innowacyjność stanowi jedno z najważniejszych źródeł zdobywania 
przewagi konkurencyjnej. Różnorodność innowacji implikuje konieczność dokonywania 
wyborów. Wyniki przeprowadzanych systematycznie badań menedżerów wyższego 
szczebla prowadzone przez Instytut Wartości Biznesowej IBM wskazują, że innowacje 
modelu biznesowego to istotne narzędzie osiągania sukcesu i długoterminowego rozwo-
ju. Literatura przedmiotu podaje szerokie spektrum defi nicji i koncepcji modelu bizneso-
wego, począwszy od odniesienia modelu biznesowego do środowiska gospodarczego, na 
jego defi niowaniu jako narzędzia operacjonalizacji strategii przedsiębiorstwa skończyw-
szy. Niniejszy artykuł przedstawia defi nicje i typologie innowacji modelu biznesowego, 
odnosząc je do różnych defi nicji modelu biznesowego. Celem publikacji jest wskazanie 
zróżnicowania potencjalnych konsekwencji, jakie mogą wynikać z posługiwania się wy-
branym modelem biznesowym, dla sprawnego i skutecznego zarządzania wielowymiaro-
wym rozwojem innowacji przedsiębiorstwa.

SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie biznesowe, innowacje, zarządzanie innowacjami.

WSTĘP

Literatura przedmiotu zawiera wiele typologii innowacji. Jedna z pierwszych 
typologii identyfi kuje następujące jej rodzaje (Schumpeter, 1932; OECD, 
2005):

• wprowadzenie nowego produktu lub nowego gatunku jakiegoś pro-
duktu – które nie są dotychczas znane klientom;

• wprowadzenie nowej metody produkcji lub handlu, dotąd niewypró-
bowanych w praktyce określonej gałęzi przemysłu, niekoniecznie opie-
rających się na wynalazku;

• otwarcie nowego rynku;
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• zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów, bez względu na 
to, czy źródło to istniało wcześniej czy też zostało dopiero utworzone;

• wprowadzenie nowej organizacji, struktury danego przemysłu, uzy-
skanie pozycji monopolisty lub jej złamanie.

Typologie innowacji proponowane przez poszczególnych autorów różnią 
się między sobą zarówno pod względem przyjętego kryterium podziału, jak 
i defi niowania poszczególnych ich rodzajów (Christensen, Anthony, Roth, 
2004; Tidd, Bessant, Pavitt, 2005; Davila, Epstein, Shelton, 2006; Govinda-
rajan, Trimble, 2010). Kolejnym istotnym zagadnieniem jest defi nicja inno-
wacji. Zgodnie z podręcznikiem Oslo Manual: „Innowacja jest to wdrożenie 
nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi), proce-
su, nowej metody marketingowej, nowej organizacyjnej metody dotyczącej 
praktyk wewnątrzbiznesowych, organizacji miejsca pracy lub zewnętrznych 
relacji” (OECD, 2005). Zgodnie z przytoczoną defi nicją, o innowacji można 
mówić dopiero wtedy, gdy nastąpiło wdrożenie, zatem jego odnotowanie jest 
warunkiem sine qua non innowacji. Wymagalność wdrożenia stanowi jedną 
z istotnych różnic w defi niowaniu innowacji w podręczniku Oslo Manual a US 
Department of Commerce, gdzie „Innowacja jest to projekt, wynalazek, roz-
wój i/lub wdrożenie nowych lub zmienionych produktów, usług, procesów, 
systemów, struktur organizacyjnych lub modeli biznesowych w celu kreowa-
nia nowej wartości dla klientów, w taki sposób, który poprawia poziom zysku 
osiąganego przez przedsiębiorstwo” (US Department of Commerce, 2008, 
s. 10). W tej defi nicji innowacją jest już wynalazek. Jak powszechnie wiado-
mo, wynalazek stanowi zwięzły, usystematyzowany opis pomysłu. Można za-
tem powiedzieć, że defi nicja innowacji proponowana przez US Department 
of Commerce obejmuje pomysły, a wdrożenie nie stanowi warunku jej zaist-
nienia. Przedstawiona różnica już na poziomie defi niowania innowacji niesie 
z sobą istotne implikacje biznesowe. Wykorzystanie w badaniach podręczni-
ka Oslo Manual oznacza istotnie zawężony obszar badawczy w odniesieniu 
do innowacyjności przedsiębiorstwa. Dlatego, podejmując badania dotyczą-
ce innowacji, przyjęcie określonej defi nicji oraz informowanie o tym w publi-
kowanych wynikach jest z punktu widzenia metodologii niezbędne. Koncen-
trując jednak swoje rozważania na obszarze biznesowym, można stwierdzić, 
że obszar innowacji wytyczony przez jej defi nicję jest różny i reprezentowany 
przez różne typologie. Oczywiście innowacje nie są celem samym w sobie, 
lecz mają za zadanie generowanie wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. 
Można zatem mówić o biznesowej przydatności wyszczególnianych typologii 
innowacji, które są rozwijane w przedsiębiorstwach, jako że to właśnie przed-
siębiorstwa posiadają największy udział w tworzeniu innowacji. Co więcej, 
w literaturze przedmiotu odnajdujemy krytyczne opinie na temat innowacji 
towarzyszących rozwojowi nauki. 
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Wbrew niemal powszechnemu przekonaniu, nowa wiedza – a zwłaszcza 
nowa wiedza naukowa – nie jest najbardziej wiarygodnym ani najbardziej 
przewidywalnym źródłem udanej innowacji. Przy całym swoim rozgłosie, 
blasku i doniosłości innowacja oparta na nauce okazuje się faktycznie naj-
mniej wiarygodna oraz najmniej przewidywalna. I odwrotnie, przyziemna, 
pozbawiona blasku analiza symptomów ukrytych zmian, takich jak niespo-
dziewany sukces czy niespodziewana porażka, niesie z sobą niski poziom ry-
zyka i niepewności, a wypływająca z niej innowacja ma zazwyczaj najkrótszy 
czas realizacji od początku przedsięwzięcia do jego mierzalnych rezultatów 
(Drucker, 2004, s. 41). 

Dlatego zainteresowanie innowacjami, ich defi niowaniem, podziałem 
oraz rozwijaniem jest tak cenne dla przedsiębiorstw. Powstają pytania: W jaki 
sposób postrzega się innowacje w przedsiębiorstwach?; Które rodzaje inno-
wacji budzą największe zainteresowanie menedżerów jako najistotniejsze 
dla generowania wartości?; Czy wybór ten ulega zmianom w czasie? Kolejne 
podrozdziały stanowią próbę odpowiedzi na powyższe pytania.

1. BIZNESOWY WYMIAR INNOWACJI

W 2006 roku w Instytucie Wartości Biznesowej IBM podjęto badania na pró-
bie 765 prezesów (ang. CEO – Chief Executive Offi  cer) największych przedsię-
biorstw prowadzących działalność w USA, Kanadzie, Chinach, Japonii, Korei 
Południowej, Europie oraz Południowej Afryce (IBM, 2006) w różnych sek-
torach gospodarki. Wśród tej grupy 46 prezesów reprezentowało przemysł 
elektroniczny. Na podstawie przeprowadzonego badania (IBM, 2006):

• wyszczególniono trzy główne zmiany w rozumieniu i defi niowaniu in-
nowacji:
– biznesowy model nabiera większego znaczenia niż innowacje rozu-

miane jako rozwój produktów i usług;
– współpraca zewnętrzna w rozwoju innowacji jest niezbędna;
– innowacja musi być aranżowana, prowadzona i zarządzana odgór-

nie (ang. orchestrated from the top), nie wystarczy delegowanie lide-
rów dla rozwoju innowacji;

• wskazano na trzy najważniejsze obszary związane z zarządzaniem 
i rozwojem innowacji w przedsiębiorstwie:
– produkty, usługi – ponad 40%;
– poziom działalności operacyjnej – 30%;
– model biznesowy – poniżej 30%.

Innowacja modelu biznesowego w zarządzaniu współczesnym...
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Jedną z istotnych cech rozwoju innowacji jest konieczność jej prowadze-
nia i zarządzania od góry. Oznacza to odpowiedni podział zakresu kierowania 
oraz odpowiedzialności menedżerów różnego stopnia. Odpowiedzialność za 
rozwój innowacji kształtowała się następująco (IBM, 2006):

– zarząd oraz liderzy przedsiębiorstwa – 35%, spośród tej grupy ponad 
40% respondentów wskazało na odpowiedzialność za innowacje mo-
delu biznesowego;

– menedżerowie funkcyjni – 24%;
– menedżerowie dywizji – 14%;
– pozostały zakres odpowiedzialności – 27%.
Skoro prowadzenie i zarządzanie od góry jest istotne dla rozwoju inno-

wacji, to można sformułować hipotezę, że przedsiębiorstwa prowadzące tego 
rodzaju praktykę biznesową odnoszą większy sukces w rozwoju opartym na 
innowacji. Do weryfi kacji postawionej hipotezy mogą posłużyć wyniki bada-
nia przeprowadzonego na przełomie 2009 i 2010 roku przez IBM, w którym 
brało udział (IBM, 2010):

– 1541 prezesów przedsiębiorstw;
– 1917 dyrektorów ds. fi nansowych oraz
– 2598 dyrektorów ds. informacji;
którzy łącznie reprezentowali 33 gałęzie przemysłu z 81 krajów świata.
Na podstawie badań wskazano, że przedsiębiorstwa, które uzyskały wyż-

szy poziom wzrostu, stosowały w procesie innowacji oraz jej promocji pro-
wadzenie i zarządzanie odgórne (ang. orchestrated innovation process). Grupa 
ta była większa aż o 70% od grupy przedsiębiorstw, które uzyskały mniej-
szy wzrost. Jednocześnie przedsiębiorstwa, które uzyskały wyższy poziom 
wzrostu, stosowały w praktyce biznesowej zarządzanie zmianą polegające na 
wdrażaniu informatycznych narzędzi współpracy oraz wymiany informacji. 
W tym wypadku grupa ta była większa o 40% w stosunku do przedsiębiorstw, 
które uzyskały niższy poziom rozwoju (IBM, 2010). Przedstawione wyniki 
potwierdzają postawioną hipotezę, wskazując jednoznacznie na pozytywną 
rolę prowadzenia i zarządzania od góry w procesie innowacji, a rezultaty jej 
zastosowania są reprezentowane poprzez wyższą dynamikę wzrostu przed-
siębiorstw. Wyniki badań wskazały również, że w zarządzaniu innowacjami 
radykalnymi odnotowano w 2010 roku wzrost znaczenia zarządzania ryzy-
kiem aż o 93% w porównaniu do 2005 roku (IBM, 2010). Szybki rozwój tech-
nologii informacyjnych w powiązaniu ze zmieniającym się środowiskiem 
gospodarczym stanowią wyzwanie dla sprawnego i skutecznego zarządzania 
współczesnym przedsiębiorstwem. Jednym ze sposobów podejmowania tego 
wyzwania jest budowa zespołów złożonych z menedżerów odpowiedzialnych 
za fi nanse oraz informację, które we współczesnym zarządzaniu przedsię-
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biorstwem powinny organizować swoją działalność wokół następujących wy-
zwań (IBM, 2010):

• urzeczywistniania twórczego przywództwa;
• odkrywania na nowo relacji z klientami;
• budowania sprawności operacyjnej przedsiębiorstwa.
Wyszczególnione wyzwania pełnią podwójną funkcję we współczesnej 

działalności menedżerskiej. Z jednej strony konieczne jest zorganizowanie 
tej działalności wokół każdego z wyzwań. Z drugiej strony natomiast mene-
dżerowie muszą zapewnić spójność podejmowanych działań pomiędzy tymi 
obszarami, co wymaga zintegrowanego podejścia do wszelkich podejmowa-
nych menedżerskich działań w biznesie.

Menedżerowie współczesnych przedsiębiorstw muszą sprostać wyzwa-
niom, jakie płyną z wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa oraz z oto-
czenia społeczno-gospodarczego, utrzymując równowagę w podejmowanych 
działaniach biznesowych. Utrzymanie równowagi wymaga podejmowania 
działań kreatywnych. Współczesny menedżer nie może jednak być wyłącz-
nie kreatywny; musi być kreatywnym przywódcą, który posiada umiejętność 
zachowania równowagi pomiędzy kreatywnością a dbałością o oczekiwany 
poziom sprawności działalności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz kontak-
tów z interesariuszami, a w szczególności z klientami (rycina 1). W literaturze 
przedmiotu przedstawia się szereg podziałów interesariuszy przedsiębiorstwa 
(Stoner, Freeman, Gilbert, 2001; Porter, 1985). Zrównoważone, kreatywno-
-przywódcze zarządzanie interesariuszami oraz równowaga pomiędzy dzia-
łalnością operacyjną a interesariuszami, jako składniki koncepcji zintegro-
wanego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, powinny zostać 
uszczegółowione zależnie od rodzaju działalności biznesowej oraz specyfi ki 
grup interesariuszy, których znaczenie jest zróżnicowane. Przyjęcie stosow-
nego podziału interesariuszy umożliwia określenie zakresu i sposobów za-
rządzania nimi tak, aby poszczególne grupy interesariuszy posiadały zrówno-
ważony wpływ na biznesową działalność przedsiębiorstwa. Przy określaniu 
sposobów zachowania równowagi zarządczej należy zwrócić uwagę na dwie 
pułapki menedżerskie, które zarazem stanowią linie demarkacyjne, wyzna-
czające obszar równowagi i zachowanie pionowej integralności zarządzania. 
Pierwszą z nich jest dbałość o kreatywność w rozwoju wyrobu lub usługi 
bez odniesienia do realnych oczekiwań interesariuszy. Drugą linią demar-
kacyjną jest popadanie menedżerów w rutynę zarządczą, w której podąża się 
wyłącznie za podanymi przez interesariuszy oczekiwaniami, wyłączając tym 
samym własny, kreatywno-przywódczy wkład w osiągnięcie zrównoważone-
go konsensusu oraz uznając, że oczekiwania te stanowią wystarczający po-
ziom kreatywności przedsiębiorczej. Odnosząc przedstawione wyzwania dla 

Innowacja modelu biznesowego w zarządzaniu współczesnym...
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zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem do koncepcji zintegrowanego 
zarządzania, należy uwzględnić następujące składniki (rycina 1):

• w zakresie zapewnienia równowagi pomiędzy kreatywnością przy-
wódczą a interesariuszami, która polega w szczególności na ciągłym 
rozwijaniu kontaktów z klientami, stanowiącymi część interesariuszy, 
należy skoncentrować się na:
– poszukiwaniu i odkrywaniu nowych kontaktów z klientami;
– podtrzymywaniu relacji z obecnymi klientami;
– poszukiwaniu nowych, sprawnych i skutecznych sposobów pozy-

skiwania informacji o oczekiwaniach i wymaganiach klientów;
z jednoczesnym wzrostem liczby klientów zaangażowanych w dowolnej 

formie w tworzenie nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług;
• w zakresie zachowania równowagi zarządczej pomiędzy sprawnością 

działalności operacyjnej a interesariuszami konieczne jest podnosze-
nie poziomu sprawności operacyjnej, co przekłada się na poziom ge-
nerowanego zysku. W tym obszarze konieczne jest zatem odniesienie 
do minimum dwóch grup interesariuszy: 

Rycina1. Zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem
Źródło: opracowanie własne.
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– klientów:
a. organizowanie stałych, operacyjnych kanałów komunikacji i pro-

wadzenie działalności zapewniającej sprawny i skuteczny kontakt 
z klientami;

b. zorientowanie wytwórczej działalności operacyjnej na wyroby 
i usługi poszukiwane i oczekiwane przez klientów;

– akcjonariuszy (właściciele przedsiębiorstwa) – poszukiwanie nowych 
i skutecznych sposobów obniżania kosztów oraz optymalnego wyko-
rzystania zasobów, co prowadzi do zwiększenia zysku, a przez to war-
tości biznesowej przedsiębiorstwa.

Równowaga pomiędzy kreatywnym przywództwem a sprawnością opera-
cyjną przedsiębiorstwa dotyczy:

• globalizacji, której przejawem jest dostęp do coraz bardziej otwarte-
go, światowego rynku pracy, z jednoczesnym odejściem od lokalnych 
ograniczeń w zakresie dostępności specjalistów, których zatrudnienie 
jest niezbędne w działalności operacyjnej;

• zwrócenia większej uwagi na kwestię ciągłego zarządzania ryzykiem 
w działalności operacyjnej, a w tym zakresie kreatywnego poszukiwa-
nia nowych rozwiązań zapewniających podnoszenie poziomu spraw-
ności operacyjnej;

• poszukiwania optymalnego wykorzystania zasobów w działalności 
operacyjnej.

Współczesne wyzwania biznesowe są, jak to zostało pokazane, na tyle zło-
żone, iż sprawne i skuteczne zarządzanie wymaga zachowania integralności 
we wszystkich przedstawionych obszarach. Klasycznym narzędziem zarząd-
czym, służącym zachowaniu tego rodzaju integralności, jest wiązka strategii, 
złożona z wielu wzajemnie uzależnionych strategii cząstkowych i w tej sytua-
cji stanowiąca spójny system strategii (de Witt, Meyer, 2007), które reprezen-
tują powiązanie przyczynowo-skutkowe zapewniając przez to prowadzenie 
i zarządzanie odgórne (Kaplan, Norton, 2004).

Przedstawione wyzwania biznesowe nie pozostają bez wpływu na innowa-
cyjność przedsiębiorstw. Współcześnie rozwój innowacji postrzega się więc 
jako miks innowacji (ang. innovation mix), ponieważ odnosi się nie tylko do 
nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług czy metod marketingowych 
lub organizacyjnych, ale rozszerza się także na wszystkie aspekty działalności 
operacyjnej i biznesowej przedsiębiorstw, będąc źródłem zdobywania prze-
wagi konkurencyjnej.

Innowacja modelu biznesowego w zarządzaniu współczesnym...
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2. WSPÓŁCZESNE ZNACZENIE KONCEPCJI MIKS 
INNOWACJI

Pojęcie miks innowacji nie stanowi novum. Na przełomie XX i XXI wieku 
termin ten odnoszono do dużych przedsiębiorstw, które prowadząc wiele 
zróżnicowanych dziedzinowo działalności gospodarczych, były twórcami na 
przykład wielu innowacji produktowych jednocześnie (OECD, 2005). Współ-
cześnie terminem tym określa się różnorodność typologiczną innowacji. Pro-
wadzone systematycznie przez Instytut Wartości Biznesowej badania dotyczą-
ce innowacji wskazują, że ulega ona zmianom w zakresie (IBM, 2013):

• złożoności zjawiska, które można współcześnie odnotować w:
– miniaturyzacji przy jednoczesnym wzroście poziomu funkcjonal-

ności;
– przyspieszaniu wykonywania procesów, co przekłada się na wzrost 

wydajności;
– komputeryzacji już na poziomie pojedynczych wyrobów;
– wzroście poziomu łączności globalnej, zastosowania sieci interne-

towej, co implikuje zmiany w modelu biznesowym prowadzonej 
działalności oraz tworzy globalny rynek konsumencki; uniwersal-
ności dostosowania do klienta, przejawiającej się we wzroście zna-
czenia oczekiwań klienta w ciągłym kształtowaniu wyrobu i usługi;

• wpływu na działalność biznesową, co wynika ze wzrostu złożoności 
innowacji.

Dlatego, w powiązaniu z wyszczególnionymi w podrozdziale 1 obszara-
mi związanymi z zarządzaniem i rozwojem innowacji w przedsiębiorstwie, 
wyszczególniono następujące fundamentalne rodzaje innowacji w biznesie 
(IBM, 2013):

• innowacje produktowe – stanowiące największą i rosnącą grupę, istot-
ną w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w jego 
najbliższym otoczeniu gospodarczym;

• innowacje operacyjne – które odnoszą się do generowania większej 
sprawności w prowadzonej działalności operacyjnej, zmniejszania 
kosztów dla przedsiębiorstwa oraz klienta;

• innowacje modelu biznesowego – który uzasadnia tworzenie wyrafi -
nowanych ekosystemów produktów, usług i doświadczeń. Jest on za-
sadniczo napędzany poprzez zmiany technologiczne oraz ekonomię 
skali.

Przedstawione rodzaje innowacji, wskazywane przez przedstawicieli bi-
znesu, składają się na koncepcję współczesnego terminu miks innowacji (ry-
cina 2).
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Pierwszym i najbardziej rozpoznawanym w literaturze przedmiotu rodza-
jem jest innowacja produktowa (rycina 2). Proces innowacji produktowej, 
który może być traktowany jako pewnego rodzaju mapa drogowa rozwoju 
innowacji, był najczęściej dokumentowany i opisywany. Stanowi on znaczącą 
siłę napędzającą wartość dla klientów w przedsiębiorstwie. Dzięki temu jest 
ważnym narzędziem uzyskiwania przewagi korzyści nad kosztami pozyska-
nia dla klienta (Kim, Maugborne, 2004). Wiąże się również z potencjałem 
przedsiębiorstwa do otwierania lub wchodzenia na nowe rynki, a przez to po-
nownego defi niowania reguł ekonomicznej gry (Christensen, Anthony, Roth, 
2004). Siłą napędzającą rozwój innowacji produktowej było dotychczas przy-
wództwo technologiczne oraz klarowny zestaw innowacyjnych produktów 
na danym rynku. Przedsiębiorstwa posiadające przewagę w tych obszarach 
dominowały na rynkach, jak na przykład Intel, IBM, czy Procter & Gam-
ble. Współcześnie dynamika rynku jest znacząco uzależniona nie tylko od 
konkurencyjnych produktów i usług, ale także od oczekiwań klientów oraz 

Rycina 2. Prowadzenie i zarządzanie odgórne w koncepcji miks innowacji
Źródło: opracowanie własne.

Innowacja modelu biznesowego w zarządzaniu współczesnym...
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od rosnącego poziomu wzajemnej konfi gurowalności pomiędzy nimi. Ten-
dencja ta jest szczególnie wyraźnie dostrzegana na rynku elektronicznym, 
gdzie powstające nowe wyroby, jak tablety czy telewizory, stanowią składniki 
zintegrowanego systemu informacji, którego zbudowanie wymaga zacho-
wania kompatybilności technicznej i użytkowej, wynikającej z doświadczeń 
klientów już nie tylko przedsiębiorstw, ale też innych organizacji, w tym po-
szczególnych klientów używających tego rodzaju produktów w prywatnych 
domach. Dlatego współczesny rozwój innowacji produktowych powinien łą-
czyć propozycje różnych wartości dla klientów w jedną spójną ofertę.

Innowacje operacyjne (rycina 2) kojarzy się najczęściej z wprowadzaniem 
nowych lub udoskonalonych metod i procesów, których rezultatem jest pod-
niesienie poziomu sprawności działalności operacyjnej poprzez obniżenie 
kosztów (OECD, 2005). Podkreśla się, że projekty innowacyjne wprowadza-
ne między innymi w działalność operacyjną, które umożliwiają uzyskanie re-
dukcji kosztów minimum o 30% w stosunku do kosztów dotychczasowych, 
można uznawać za innowacje radykalne (Leifer i in., 2000). Podobne podej-
ście do innowacji operacyjnych podkreśla podniesienie poziomu wydajności 
o 30% w stosunku do stanu poprzedzającego wprowadzenie innowacji. Tego 
rodzaju zmianę określono jako innowację o charakterze rewolucyjnym (Go-
vindarajan, Trimble, 2005). Zarówno obniżenie kosztów, jak i podniesienie 
poziomu wydajności w działalności operacyjnej mogą i powinny się przełożyć 
na obniżenie ceny fi nalnego wyrobu lub usługi przy zachowaniu wszystkich 
dotychczasowych funkcjonalności, co oznacza wzrost wartości dla klienta 
oraz podniesienie poziomu generowanego zysku, co z kolei oznacza wzrost 
wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy. Skoro o innowacji można mó-
wić w kontekście redukcji kosztów oraz podnoszenia poziomu wydajności, 
to również poprawa jakości, defi niowana jako udoskonalanie obecnego pro-
cesu wytwórczego oraz fi nalnego wyrobu lub usługi, może stanowić rodzaj 
innowacji w obszarze operacyjnym, jeżeli wynika ze zmian wprowadzonych 
w tym obszarze. Niemniej podnoszenie poziomu jakości wyrobu lub usługi 
stanowi obszar innowacji produktowej. Cechą charakterystyczną innowacji 
operacyjnych jest zatem wprowadzanie zmian, które mają na celu osiągnięcie 
określonych celów w tym właśnie obszarze, a nie poza nim, co przekłada się 
na osiąganie sukcesu przez przedsiębiorstwo (Baran, 2005). Z tych względów 
innowacje operacyjne często stanowią korzyść dla akcjonariuszy.

Trzecim głównym rodzajem jest innowacja modelu biznesowego (ryci-
na 2). Odnosi się ona zasadniczo do generowania wartości w przedsiębior-
stwie. Innowacja modelu biznesowego powstaje jako unikatowe rozwiązanie 
technologiczno-biznesowe dla przedsiębiorstwa, to znaczy łączące możliwo-
ści kreowane przez zastosowanie nowych technologii z nadrzędnymi potrze-
bami biznesowymi (ang. business imperatives), co w konsekwencji prowa-
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dzi do przedefi niowania i zmodyfi kowania łańcucha generowania wartości 
w przedsiębiorstwie (IBM, 2013). Można więc powiedzieć, że w innowacji 
modelu biznesowego nie chodzi wyłącznie o zmiany o charakterze operacyj-
nym, na przykład wynikające z wdrożenia nowej technologii w proces pro-
dukcji lub pozyskania know-how lub transferu technologii, ale o wynikające 
z ich wdrożenia zmiany w łańcuchu generowanej wartości, a zatem w sposo-
bie prowadzenia biznesu. Innowację modelu biznesowego z punktu widzenia 
prowadzenia działalności gospodarczej można uznać za najbardziej złożony 
rodzaj innowacji, wchodzący w skład koncepcji miks innowacji. Kontynuo-
wane przez Instytut Wartości Biznesowej IBM badania dotyczące istotności 
rodzajów innowacji dla biznesu wskazują, że w okresie 2006–2012 w znaczą-
cy sposób wzrosło znaczenie innowacji modelu biznesowego (IBM, 2013). 
Dynamikę zmian przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Dynamika zmian biznesowego zainteresowania różnymi rodzajami innowacji

Rodzaj innowacji Innowacja produktowa Innowacja operacyjna Innowacja modelu 
biznesowego

Okres badawczy \
grupy przedsiębiorstw G1 G2 G1 G2 G1 G2

2006–2008 –2% +5% +4% +7% +3% –10%

2008–2010 +5% +5% 0% –16% –10% –4%

2010–2012 –13% –18% +7% +7% –4% +24%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: IBM Institute of Business Value (2013). Insatiable In-
novation: From Sporadic to Systemic, IBM, New York, s. 9–12.

Przedstawione wyniki potwierdzają wysoki poziom zainteresowania 
przedsiębiorstw koncepcją miks innowacji. Wyniki podzielono na trzy pod-
okresy. Badaniu poddano przedsiębiorstwa tworzące dwie grupy (IBM, 2013):

• G1 – grupa przedsiębiorstw, które nie odniosły sukcesu biznesowego, 
ponieważ nie odnotowały planowanego wzrostu w badanym okresie;

• G2 – grupa przedsiębiorstw, które odniosły sukces biznesowy, ponie-
waż odnotowały planowany bądź większy od planowanego wzrost 
w badanym okresie.

W pierwszym podokresie (2006–2008) w grupie przedsiębiorstw, które nie 
odniosły sukcesu, dominuje niewielki spadek (–2%) zainteresowania inno-
wacjami produktowymi, niewielki wzrost (4%) zainteresowania innowacjami 
operacyjnymi oraz innowacjami modelu biznesowego (3%). W przedsiębior-
stwach, które odniosły sukces, odnotowano wzrost zainteresowania innowa-
cjami produktowymi oraz operacyjnymi (odpowiednio 5% i 7%), przy silnym 
spadku zainteresowania innowacjami modelu biznesowego (–10%). W latach 
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2008–2010 w grupie przedsiębiorstw, które nie odniosły sukcesu, odnotowa-
no wzrost zainteresowania innowacjami produktowymi (5%), brak zmiany 
w zainteresowaniu innowacjami operacyjnymi oraz silny spadek (–10%) za-
interesowania innowacjami modelu biznesowego. W tym samym podokresie 
w grupie przedsiębiorstw, które odnotowały sukces biznesowy, wzrosło zain-
teresowanie innowacjami produktowymi (5%), silnie spadło zainteresowania 
innowacjami operacyjnymi (–16%). Spadło również zainteresowanie inno-
wacjami modelu biznesowego (–4%). W ostatnim podokresie (2010–2012) 
w grupie przedsiębiorstw, które nie odniosły sukcesu, odnotowano silny spa-
dek (–13%) zainteresowania innowacjami produktowymi oraz spadek (–4%) 
zainteresowania innowacjami modelu biznesowego, natomiast wzrosło za-
interesowanie innowacjami operacyjnymi (7%). W tym samym podokresie 
w grupie przedsiębiorstw, które odniosły sukces, odnotowano silny spadek 
(–18%) zainteresowania innowacjami produktowymi, wzrost zainteresowania 
innowacjami operacyjnymi oraz bardzo silny wzrost zainteresowania inno-
wacjami modelu biznesowego. Wyniki przedstawionego projektu badawczego 
pozwalają na zaobserwowanie zmian zainteresowania poszczególnymi rodza-
jami innowacji, które przedstawiono na wykresach 1, 2 i 3.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w obu grupach przedsiębiorstw 
w początkowym okresie odnotowano wzrost zainteresowania innowacjami 
produktowymi, po czym w okresie 2010–2012 znaczący ich spadek (grupa 
G1 – 13%, grupa G2 – 18%), co świadczy o zmianie znaczenia tego rodzaju 
innowacji jako istotnego czynnika rozwoju przedsiębiorstw.

Wykres1. Dynamika zainteresowania innowacjami produktowymi w okresie 2006–2012
Źródło: opracowanie własne.
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W odniesieniu do innowacji operacyjnej w okresie 2006–2008 odno-
towano wzrost zainteresowania, po czym w okresie 2008–2010 – spadek, 
a w ostatnim okresie 2010–2012 – ponowny wzrost zainteresowania tym 
rodzajem innowacji w rozwoju przedsiębiorstw. Innowacje operacyjne do-
tyczą adaptacji nowych lub udoskonalanych rozwiązań w działalność ope-
racyjną przedsiębiorstwa. Okres kryzysu fi nansowego, jaki przypada na lata 
2007–2009, wydaje się przyczyną zmniejszenia chłonności przedsiębiorstw 
na innowacje operacyjne, które dość często mogą wiązać się ze znaczącymi 
nakładami fi nansowymi.

Wykres 2. Dynamika zainteresowania innowacjami operacyjnymi w okresie 2006–2012
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3. Dynamika zainteresowania biznesowym modelem innowacji w okresie 2006–2012

Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zainteresowanie innowa-
cjami modelu biznesowego w pierwszych dwóch podokresach ulegało spad-
kowi w obu grupach przedsiębiorstw. W ostatnim podokresie 2010–2012 
odnotowano natomiast przeciwne tendencje pomiędzy poddanymi badaniu 
grupami. W grupie przedsiębiorstw, które nie odniosły sukcesu biznesowego, 
odnotowano spadek zainteresowania (G1 – 4%), podczas gdy w tym samym 
podokresie w grupie przedsiębiorstw, które odniosły sukces, odnotowano 
znaczący wzrost zainteresowania tym rodzajem innowacji (G2 – 24%). Prze-
ciwne tendencje odnotowane w dynamice zainteresowania innowacjami mo-
delu biznesowego w podokresie 2010–2012 tworzą znaczącą lukę rozwojową 
(największa wartość rozstępu statystycznego pomiędzy poddanymi analizie 
grupami we wszystkich podokresach i rodzajach innowacji), która może 
świadczyć o tym, iż innowacja modelu biznesowego nabiera znaczenia w roz-
woju przedsiębiorstw i stanowi obecnie obszar największego zainteresowania 
i eksploracji ze strony menedżerów. Tak znaczący wzrost zainteresowania in-
nowacjami modelu biznesowego skłania więc do refl eksji nad tym, w jaki 
sposób jest defi niowany oraz interpretowany ten rodzaj innowacji.

3. INNOWACJA MODELU BIZNESOWEGO

Koncepcja modelu biznesowego nie stanowi novum. W latach 1995–2011 
znacząco wzrastało zainteresowanie modelem biznesowym (Braccini, 2008; 
Zott, Amit, Massa, 2011). Literatura przedmiotu zawiera ponad 20 jego róż-
nych koncepcji (Zott, Amit, Massa, 2011). Rozbieżność koncepcyjna i defi -
nicyjna modelu biznesowego sprawia, że staje się on jednym z najbardziej 
nadużywanych terminów w nowoczesnym języku biznesowym (Porter, 2001; 
IBM, 2006). Na gruncie nauk o zarządzaniu rozbieżność ta może powodować 
konieczność przyjęcia określonej defi nicji modelu biznesowego jako punktu 
wyjścia do przedstawiania innowacji odnoszącej się do tego modelu. Może 
się więc okazać, że dla różnych koncepcji modelu biznesowego jego innowa-
cja będzie oznaczać również różną treść.

3.1. Model biznesowy

Literatura przedmiotu zawiera wiele defi nicji i koncepcji modeli bizneso-
wych. Powstaje zatem pytanie: na czym polega istota innowacji w sytuacji, 
kiedy model biznesowy jest różnie defi niowany? Aby móc udzielić na nie od-
powiedzi, należy przedstawić główne koncepcje modeli biznesowych, aby na 
tym tle wskazać dystynktywność podejścia stosowanego w innowacji modelu 
biznesowego.
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Jedną z pierwszych propozycji jest koncepcja Paula Timmersa. Punktem 
wyjścia do sformułowania defi nicji modelu biznesowego w tej koncepcji było 
postawienie dwóch pytań o znaczeniu krytycznym dla nowego zjawiska, ja-
kim jest wykorzystanie Internetu w działalności komercyjnej (ang. Internet 
electronic commerce):

1. Jakiego rodzaju nowe modele biznesowe pojawiają się w związku 
z tym?

2. Które ze znanych lub nowo utworzonych podejść marketingu strate-
gicznego jest stosowane?

Autor wskazał, że klasyfi kacja modeli biznesowych w działalności komer-
cyjnej z wykorzystaniem Internetu odnosi się do pierwszego pytania. W tym 
zakresie zaproponował defi nicję modelu biznesowego, na którą składają się 
trzy określenia (Timmers, 1998, s. 4):

• „Jest to architektura dla przepływu produktu, usługi oraz informacji, 
włącznie z opisem różnych aktorów biznesowych (ang. business actors) 
oraz ich ról”.

• „Opis dotyczący potencjalnych korzyści różnych aktorów bizneso-
wych”.

• „Opis źródeł przychodów (ang. revenues)”.
Ponieważ elementami (aktorami) tak zdefi niowanego modelu biznesowe-

go są przedsiębiorstwa, stąd można wnioskować, że jest to defi nicja mode-
lu biznesowego odnosząca się do otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa, 
do rynku elektronicznego, a jego uczestnikami (aktorami) są poszczególne 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na tym rynku. Oczy-
wiście tego rodzaju model biznesowy nie dostarcza informacji o sposobie 
prowadzenia biznesu przez danego aktora, czyli przez przedsiębiorstwo, 
o jego strategii oraz sposobach budowy przewagi konkurencyjnej. Aby móc 
dotrzeć do tego rodzaju informacji, konieczne jest zidentyfi kowanie modelu 
marketingowego (ang. marketing model) danego aktora rynku elektronicz-
nego. Model marketingowy przedsiębiorstwa, według Timmersa, składa się 
z dwóch zasadniczych składników: 

• modelu biznesowego oraz
• strategii marketingowej
danego aktora biznesowego. Obok defi nicji modelu biznesowego za-

proponowano również klasyfi kację modeli biznesowych, podkreślając ich 
korzyści dla aktora biznesowego oraz klienta. Obok koncepcji Timmersa 
w literaturze przedmiotu wyszczególnia się wiele innych, gdzie w większości 
defi nicje modelu biznesowego są przyjmowane z poszczególnych koncepcji, 
nie będąc tym samym oryginalnymi (Zott, Amit, Massa, 2011, s. 1024). Poza 
przedstawioną defi nicją Timmersa, oryginalne defi nicje modelu biznesowe-
go zidentyfi kowano w koncepcjach (Sierotowicz, 2103a, b, c):

Innowacja modelu biznesowego w zarządzaniu współczesnym...
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• Lynda Applegate, Robert Austin, Deborah Soule: „model bizneso-
wy defi niuje powiązania pomiędzy główną strategią, możliwościami 
oraz wartościami, które stanowią wiodące czynniki (siły napędzające) 
wyników biznesowych przedsiębiorstwa” (Applegate, Ausyin, Soule, 
2009, s. 50).

• Michael Rappa: „W najbardziej podstawowym sensie, model bizneso-
wy jest to metoda prowadzenia biznesu, dzięki której przedsiębiorstwo 
możne się utrzymywać – to znaczy generować przychód. Model bi-
znesowy wyjaśnia, w jaki sposób przedsiębiorstwo zarabia pieniądze 
poprzez sprecyzowanie, w którym miejscu łańcucha wartości metoda 
ta się znajduje” (Rappa, 2013).

• Alexander Osterwalder: „w tej dysertacji uważam (dowodzę, argu-
mentuję), że model biznesowy i strategia dotyczą tych samych zagad-
nień, ale na różnych płaszczyznach biznesowych. Rozumiem model 
biznesowy jako wdrożenie strategii w koncepcyjny schemat (plan) 
przedstawiający logikę zarabiania pieniędzy przez przedsiębiorstwo. 
Innymi słowy mówiąc, wizja i strategia przedsiębiorstwa zostaje prze-
łożona (przetłumaczona) na propozycje wartości, relacje z klientami 
oraz sieci wartości” (Osterwalder, 2004, s. 17). 

• W kolejnych latach wyszczególniano następujące defi nicje: „Model 
biznesowy jest narzędziem koncepcyjnym, które zawiera zestaw ele-
mentów i ich zależności oraz pozwala na wyrażanie logiki biznesowej 
konkretnej fi rmy. Jest to opis wartości, jaką przedsiębiorstwo oferuje 
jednemu lub kilku segmentom klientów. Jest to opis architektury fi r-
my oraz sieci jej partnerów (uczestniczących) w tworzeniu, marketin-
gu i dostarczaniu tej wartości i kapitału relacji, w celu wygenerowania 
opłacalnego i zrównoważonego strumienia dochodów” (Osterwalder, 
Pigneur, Tucci, 2005, s. 17–18). W toku dalszych prac nad rozwojem 
koncepcji odnotowano następującą defi nicję: „Model biznesowy opi-
suje racjonalność, sens tego, w jaki sposób organizacja tworzy, dostar-
cza i pojmuje wartość” (Osterwalder, Pingeur, 2009, s. 14).

Przestawione oryginalne defi nicje reprezentują szerokie spektrum. Po-
cząwszy od defi nicji Timmersa, która dotyczy środowiska gospodarczego, 
w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność, poprzez propozycje Lyndy 
Applegate, Roberta Austina, Deborah Soule, gdzie strategia przedsiębiorstwa 
stanowi komponent modelu biznesowego, Rappy – tu podkreślono aspekt 
generowania dochodu, co stanowi składnik strategii przedsiębiorstwa – na 
propozycji Osterwaldera, gdzie model biznesowy stanowi narzędzie opera-
cjonalizacji strategii przedsiębiorstwa skończywszy. W kontekście tak dużej 
różnorodności defi nicyjnej modelu biznesowego, jaka jest defi nicja oraz jakie 
są rodzaje innowacji modelu biznesowego?
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3.2. Rodzaje innowacji modelu biznesowego

Innowacja modelu biznesowego, jak wspomniano w podrozdziale 2, stanowi 
unikatowe powiązanie możliwości technologicznych z najważniejszymi po-
trzebami biznesowymi. W wyniku tego połączenia powstaje swoisty łańcuch 
generowania wartości. Można zatem powiedzieć, że innowacja modelu bi-
znesowego dotyczy w istocie sposobu generowania wartości w przedsiębior-
stwie. Zmiany oczekiwań klientów oraz nowe możliwości technologiczne po-
wodują zmiany modelu biznesowego określonego przedsiębiorstwa. Zmiany 
te wymuszają z kolei potrzebę ponownego zidentyfi kowania możliwości, 
szans i zagrożeń, które odnoszą się do przedsiębiorstwa. W kontekście tych 
zmian wyszczególniono trzy główne rodzaje innowacji modelu biznesowego 
przedsiębiorstwa (IBM, 2013):

1. Innowacje modelu przychodów dotyczą:
• sposobów konwersji wartości na gotówkę oraz
• mechanizmu ustalania cen.

2. Innowacje modelu przedsiębiorstwa dotyczą:
• innowacyjnych sposobów prowadzenia działalności przez przed-

siębiorstwo, w szczególności wewnętrznego łańcucha wartości;
• tworzenia sieci partnerów biznesowych;
• sposobów nawiązywania współpracy.

3. Innowacje dotyczące modelu przemysłu to:
• nowa defi nicja istniejącego przemysłu;
• przeniesienie działalności biznesowej do nowego (innego) prze-

mysłu;
• utworzenie całkowicie nowego przemysłu.

Z przedstawionej charakterystyki wynika, że interpretacja innowacji mo-
delu biznesowego wykracza poza przedsiębiorstwo. Dwa pierwsze rodzaje 
innowacji odnoszą się do koncepcji modelu biznesowego przedsiębiorstwa, 
w szczególności do jego łańcucha wartości oraz sposobu prowadzenia dzia-
łalności biznesowej. Te rodzaje innowacji można odnieść bezpośrednio do 
koncepcji modelu biznesowego Applegate, Osterwaledra, Rappy, pomimo 
istotnej różnicy na gruncie teorii zarządzania pomiędzy koncepcją Osterwal-
dera a pozostałymi koncepcjami należącymi do tej grupy modeli bizneso-
wych. Trzeci rodzaj innowacji w tym wypadku ma znaczenie pośrednie, mo-
gąc stanowić pomost dla dwóch poprzednich rodzajów innowacji. Natomiast 
bezpośrednio ten rodzaj innowacji modelu biznesowego może znaleźć za-
stosowanie w koncepcji modelu biznesowego Timmersa. Ponadto wszystkie 
rodzaje innowacji, zarówno wyszczególniane w kontekście modelu bizneso-
wego, jak i produktowe oraz dotyczące działalności operacyjnej mają istotne 
znaczenie dla sposobu prowadzenia biznesu (rycina 3).

Innowacja modelu biznesowego w zarządzaniu współczesnym...
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Rycina 3. Miks innowacji w działalności biznesowej przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.
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 Innowacje modelu przemysłu (rycina 3) stanowią zmianę zasad gry eko-
nomicznej prowadzonej w określonym środowisku gospodarczym i mogą 
być istotne dla dowolnego składnika działalności przedsiębiorstwa. Ich zna-
czenie dla przedsiębiorstwa jest określane poprzez zachowanie integralności 
podejmowanych działań, w szczególności poprzez prowadzenie i zarządza-
nie odgórne (ang. orchestration), które pełni podobną funkcję w zarządzaniu 
rozwojem pozostałymi rodzajami innowacji w przedsiębiorstwie. Innowacje 
modelu przedsiębiorstwa odnoszą się w istocie do modelu biznesowego w ro-
zumieniu Applegate, gdzie jednym z komponentów jest strategia przedsię-
biorstwa. Model przychodów, zarówno w klasycznej teorii zarządzania strate-
gicznego, jak i w koncepcjach modeli biznesowych Applegate, Osterwaledra 
i Rappy jest sytuowany w strategii przedsiębiorstwa. Innowacje operacyjne, 
jak sama nazwa wskazuje, dotyczą wszelkich nowości i udoskonaleń w tym 
obszarze działalności przedsiębiorstwa. W klasycznej teorii zarządzania stra-
tegicznego istnieje wiele defi nicji strategii, jednak cechą wspólną defi nicji 
jest konieczność przełożenia strategii przedsiębiorstwa na działania ope-
racyjne. W przeciwnym razie strategia przedsiębiorstwa nie jest wdrażana, 
stanowiąc w swej treści jedynie zestaw marketingowych sloganów (Porter, 
1996). Strategia przedsiębiorstwa w klasycznym jej ujęciu ma zatem sens tyl-
ko wtedy, kiedy jest przełożona na działania operacyjne, stanowiąc spójny 
system strategiczny przedsiębiorstwa (Kaplan, Norton, 2004; de Witt, Meyer, 
2007). W tym kontekście innowacje operacyjne można odnosić do koncepcji 
Osterlwadera, który opracował narzędzie służące operacjonalizacji strategii 
przedsiębiorstwa, nazywając tę koncepcję modelem biznesowym (Osterwal-
der, 2004). Działalność operacyjna w powiązaniu z uwzględnieniem oczeki-
wań akcjonariuszy, interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz oczeki-
wań klientów implikuje łańcuch generowania wartości w przedsiębiorstwie. 
Ostatni rodzaj innowacji produktowych, najbardziej rozpoznawalny w teorii 
innowacji, powstaje w wyniku uwzględnienia oczekiwań klientów, wpływa-
jąc na łańcuch generowania wartości oraz działalność operacyjną w zakresie 
uzyskania nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług.

Jaka jest zatem rola innowacji w odniesieniu do modelu biznesowego? 
Zastosowanie szerokiej defi nicji innowacji, zgodnej z propozycją US Depart-
ment of Commerce (przedstawioną w podrozdziale 1), pozwala spojrzeć na 
innowacje jako na zmiany wprowadzane w różnych typach modeli bizneso-
wych, nie tylko wynikające ze zmian technologicznych, ale także posiadające 
coraz częściej charakter społeczny (Chesbrough, 2007) oraz szanse i barie-
ry, na jakie można napotkać, wprowadzając zmiany modelu biznesowego 
(Chesbrough, 2010). Innym podejściem jest określanie ścieżek zmian mode-
lu biznesowego, gdzie wyszczególniono obszary zmian modelu biznesowego 
w zakresie (Almeida, Olivera, Cruz, 2009):

Innowacja modelu biznesowego w zarządzaniu współczesnym...
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• koncepcji;
• procesu ewaluacji;
• wzrostu zdolności adaptacyjnych do zmian otoczenia biznesowego;
• sposobów poszukiwania partnerów;
• tworzenia joint-ventures oraz spin-off s;
• podtrzymywania spójności pomiędzy jednostkami biznesowymi 

w dużych przedsiębiorstwach;
• przechodzenia od wyrobów do usług, a następnie od usług do rozwią-

zań i doświadczeń użytkownika;
• ponownego zdefi niowania kanałów informacji i dystrybucji;
• zmian w mechanizmie ustalania cen;
• geografi cznej ekspansji;
• ekspansji sieci badawczych;
• zmian wynikających z rozwoju technologicznego.
Przedstawione zagadnienia świadczą o bardzo szerokim kontekście inno-

wacji modelu biznesowego, do którego zaliczono (Mahadevan, 2004):
• zagadnienia związane z konkurencyjnością;
• zmiany łańcucha wartości (zmniejszanie lub zwiększanie generowania 

wartości);
• zmiany oczekiwań i potrzeb klientów;
• zagadnienia związane ze zmiennością otoczenia społeczno-gospodar-

czego;
• organizację działalności biznesowej w przedsiębiorstwie.
Szeroki kontekst zmian wprowadzanych w model biznesowy, defi niowany 

nie tylko jako sposób prowadzenia biznesu przez konkretne przedsiębior-
stwo, ale także jako sposób funkcjonowania określonej gałęzi przemysłu, 
a zatem zasady prowadzenia gry ekonomicznej, stwarza szereg trudności 
w sformułowaniu propozycji uniwersalnych ram dla innowacji modelu bi-
znesowego. Spektrum różnorodności koncepcji i defi nicji modelu bizneso-
wego na gruncie teorii zarządzania jest na tyle duże, iż implikuje konieczność 
jej wyboru i określenia za każdym razem, gdy jest mowa o innowacji mode-
lu biznesowego, ponieważ odnosi się ona do różnych obszarów zarządzania 
przedsiębiorstwem, jak również do otoczenia gospodarczego.

WNIOSKI

1. Przedstawione koncepcje modelu biznesowego zawierają strategię 
przedsiębiorstwa jako jeden komponentów lub stanowią jej składnik. 
W przypadku Timmersa koncepcja dotyczy natomiast środowiska 
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biznesowego, a zatem modelu przemysłu, a nie bezpośrednio przed-
siębiorstwa. Pojęcie innowacji modelu biznesowego wymaga zatem 
uprzedniego przyjęcia określonej defi nicji modelu biznesowego.

2. Innowacja modelu przedsiębiorstwa, będąca jednym z rodzajów inno-
wacji modelu biznesowego, dotyczy strategii przedsiębiorstwa, co z ko-
lei oznacza systematyczny i ciągły rozwój innowacji (Rothwell, 1992; 
Baran, 2007), w wielu wymiarach działalności jednocześnie stwarza-
jąc szanse na wypracowanie przewagi konkurencyjnej (Porter, 1996). 
Sprawne i skuteczne zarządzanie wielowymiarowym rozwojem inno-
wacji we współczesnym przedsiębiorstwem wymaga uwzględnienia 
między innymi następujących wskazówek:
• praktyki z przeszłości dotyczące zarządzania rozwojem innowacji 

nie gwarantują sukcesu – w obliczu zmienności otoczenia w zarzą-
dzaniu rozwojem innowacji konieczne jest podejmowanie wyzwań 
jednocześnie w wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa, 
nie tylko w pojedynczej sferze na przykład rozwoju produktu, jak 
to dotychczas było praktykowane, ale równocześnie, we wszyst-
kich możliwych sferach działalności, jak między innymi poprawa 
sprawności operacyjnej, wydajności, udoskonalanie modelu przy-
chodów, ciągły rozwój wyrobu lub usługi;

• zwinność (elastyczność) w zarządzaniu stanowi jeden z najważniej-
szych czynników sukcesu, jej rola wzrasta ze względu na zmienność 
technologii, które sprawiają, że imitacje stają się częstsze i łatwiej-
sze, a globalizacja powoduje nasilenie konkurencji, stąd umie-
jętność zwinnego i adekwatnego reagowania na szybkie zmiany 
pochodzące z wielu źródeł stanowi współcześnie jeden z najważ-
niejszych czynników sukcesu;

• coraz częstszym niepowodzeniem biznesowym skutkuje posta-
wa zaniechania w wykorzystaniu innowacyjnej szansy z powodu 
obawy przed zmianą obecnego sposobu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, tymczasem trudne do przewidzenia zakłócenia 
w obecnej praktyce biznesowej w przyszłości stają się działaniami 
rutynowymi;

• współpraca partnerska powiększa zakres możliwości – w wyniku 
współpracy w rozwoju innowacji partnerzy często odkrywają nowe 
szanse na dalszy innowacyjny rozwój – szanse te muszą być w porę 
identyfi kowane i wykorzystywane;

• innowacja jest wszędzie – zwracanie uwagi na jej obecność musi się 
stać integralną częścią opisu każdego stanowiska pracy w przedsię-
biorstwie. Ta obecność musi się wyrażać między innymi w:
– ciągłym poszukiwaniu sposobów wydajniejszej pracy;

Innowacja modelu biznesowego w zarządzaniu współczesnym...
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– odkrywaniu szans w rozwoju wyrobów i usług;
– wprowadzania zróżnicowania cenowego;
– klarownej i szybkiej ścieżce rozwoju zgłaszanych pomysłów do 

postaci umożliwiającej jej komercyjne wykorzystanie;
– organizowaniu środowiska sprzyjającego spójności wartości 

kulturowych, wsparte systemem wyróżnień i nagród w poszu-
kiwaniu sposobów generowania większej wartości w każdym 
obszarze działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

3. Zastosowanie w praktyce biznesowej koncepcji miks innowacji ozna-
cza wyzwanie dla menedżerów w zakresie zachowania spójności po-
między strategią przedsiębiorstwa a kombinacją rozwoju innowacji 
produktowej, operacyjnej oraz modelu biznesowego. Dotyczy prze-
de wszystkim dużych przedsiębiorstw, które prowadzą jednocześnie 
zróżnicowaną dziedzinowo działalność gospodarczą. Konieczne jest 
opracowanie wielowymiarowej strategii rozwoju innowacji, która przy 
odpowiednim ustaleniu priorytetów zapewni sprawne i skuteczne 
zarządzanie rozwojem innowacji, które pozwolą na długoterminowy 
rozwój przedsiębiorstwa (Drucker, 2004).
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PERSPEKTYWY REINDUSTRIALIZACJI 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH PO KRYZYSIE 

FINANSOWYM 2007–2008

STRESZCZENIE: Po ostatnim kryzysie fi nansowym Stany Zjednoczone uświadomiły so-
bie konieczność wzmocnienia krajowego przemysłu. Rząd tego kraju zaczął realizować 
politykę, której celem był powrót produkcji przemysłowej na rodzimy rynek (backsho-
ring). W niniejszym artykule poddano analizie czynniki prowadzące do rozwoju backsho-
ringu oraz ograniczenia tego procesu. Dokonana analiza nie daje jednoznacznych wska-
zań, czy przedstawiony proces spowoduje daleko idące zmiany w strukturze światowego 
przemysłu. Mamy tu jednak do czynienia ze zjawiskiem pozwalającym poszukiwać źró-
deł budowania przewagi konkurencyjnej w związku z redefi nicją dotychczasowych uwa-
runkowań prowadzenia globalnej działalności gospodarczej. Celem artykułu jest wskaza-
nie potencjalnych konsekwencji omawianego zjawiska, które są istotne w kontekście 
możliwości budowania przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa.

SŁOWA KLUCZOWE: backshoring, globalizacja produkcji, polityka przemysłowa.

1. WPROWADZENIE

W latach 70. XX wieku rozpoczęły się procesy prowadzące do spadku udzia-
łu produkcji przemysłowej Stanów Zjednoczonych w produkcji światowej 
w wyniku przenoszenia działalności wytwórczej za granicę. Nastąpił wzrost 
znaczenia przemysłu kolejno w: Japonii, Korei Południowej, Chinach oraz 
Indiach (Hryniewicz, 2010, s. 61; Ostapowicz, 2013, s. 115–116; Rosińska-
-Bukowska, 2012, s. 29). Przewiduje się, że w przyszłości do liczących się 
światowych producentów dołączą dalsze państwa tego regionu, między inny-
mi: Tajlandia, Wietnam, Indonezja oraz Kambodża.

Po kryzysie fi nansowym lat 2007–2008 wiele krajów wysoko rozwinię-
tych, ze Stanami Zjednoczonymi na czele, uświadomiło sobie, że bez wzmoc-
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nienia rodzimego przemysłu nie mają szans na ożywienie gospodarcze i dal-
szy szybki rozwój. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację zaczęły podejmować 
działania prowadzące do powrotu produkcji na rodzimy rynek, co ma do-
prowadzić do reindustrializacji tych krajów. W literaturze proces ten okre-
ślany jest terminem backshoring1. Reorganizacji produkcji w krajach wysoko 
rozwiniętych sprzyja stopniowe wyczerpywanie dotychczasowych przewag 
konkurencyjnych rynków wschodzących, a w szczególności Chin, będących 
w ostatniej dekadzie fabryką świata. 

Niniejsze rozważania stanowią zatem istotny przyczynek na drodze udzie-
lania odpowiedzi na pytanie: czy backshoring będzie prowadził do daleko idą-
cego przekształcania procesów produkcji, czy jest to raczej tylko chwilowa 
tendencja? Skoncentrowano się w szczególności na analizie czynników de-
terminujących konkurencyjność produkcji w dwu najbardziej liczących się 
obecnie gospodarkach świata, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Tłem 
analizy jest polityka prowadzona w Stanach Zjednoczonych, ukierunkowana 
na reindustrializację tego kraju.

2. DELOKALIZACJA PRODUKCJI I JEJ SKUTKI

Kraje wysoko rozwinięte swoją obecną pozycję gospodarczą zawdzięczają 
ekspansji rodzimego przemysłu. Produkcja przemysłowa zaczęła się rozwijać 
w XVIII wieku i stała się jedną z głównych sił napędzających dynamiczny 
rozwój tych państw. Jej podstawą były liczne wynalazki oparte na zaawan-
sowanej wiedzy technicznej. Oprócz usprawnienia produkcji obecne kraje 
wysoko rozwinięte opanowały światową żeglugę i dzięki temu dokonały licz-
nych podbojów zamorskich terytoriów oraz stworzyły rozległy system kolo-
nialny. Ekspansja terytorialna umożliwiła dostęp do zasobów niezbędnych 
surowców oraz rynków zbytu na ich produkty (Flis, 2005, s. 13–14). Wszyst-
ko to stało się podstawą do późniejszego rozwoju korporacji prowadzących 
działalność na międzynarodową skalę.

Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej było decydujące dla 
rozwoju państw już od czasów starożytnych. Zaangażowanie w różnorodne 
operacje poza granicami kraju macierzystego istniało w każdym późniejszym 
okresie: przez średniowiecze, renesans (którym towarzyszyły liczne odkry-
cia geografi czne), aż do wybuchu I wojny światowej (Zorska, 2007, s. 73–84). 
W XX wieku istotne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw z krajów wysoko 
rozwiniętych miały efekty skali, standaryzacja oraz nowe metody produk-

1  Bardzo często do określenia tego procesu stosowane są też nazwy: inshoring lub resho-
ring.
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cji (produkcja masowa). Posiadana technologia była nadal najważniejszym 
źródłem przewag. To dzięki niej kraje, które na początku wieku zostały za-
liczone do wysoko rozwiniętych (Stany Zjednoczone i kraje zachodnioeuro-
pejskie), mogły przez bardzo długi okres utrzymywać swoje wiodące pozycje 
(Piech, 2009, s. 85). W latach 70. XX wieku do grupy dominujących gospo-
darek dołączyła Japonia. Możliwość dogonienia przez ten kraj grupy państw 
wysoko rozwiniętych wynikała zarówno z wprowadzonych nowych metod 
produkcji (produkcja szczupła), jak i z bardzo skrupulatnego realizowania 
przyjętej polityki przemysłowej. 

W ciągu ostatnich trzech dekad nastąpił stopniowy spadek znaczenia 
państw narodowych. Największy wpływ na ten spadek miał proces globa-
lizacji ekonomicznej, który przyniósł liczne zmiany, między innymi: prze-
obrażeniu uległy układ czynników wytwórczych, sposoby produkcji, a także 
formy i skala działania przedsiębiorstw. Coraz więcej przedsiębiorstw bardzo 
dynamicznie zaczęło rozwijać swoją ponadnarodową działalność, przekształ-
cając się w korporacje transnarodowe. Z czasem stały się głównymi podmio-
tami w gospodarce światowej, a często decydentami wyznaczającymi kształt 
organizacji i lokalizacji produkcji w ramach tej gospodarki (Liberska, 2002, 
s. 38–39). 

W przeszłości ponadnarodowa ekspansja odbywała się głównie poprzez 
wymianę handlową. W drugiej połowie ubiegłego wieku pojawiły się nowe 
formy wejścia na zagraniczne rynki. Przedsiębiorstwa nie tylko poszukiwały 
miejsc zbytu na swoje produkty, ale także zaczęły przenosić tam część prowa-
dzonej przez siebie działalności (Moren, 2011, s. 99–124). Najważniejszymi 
sposobami umiędzynarodowienia działalności gospodarczej stały się między 
innymi: różne formy off shoringu, alianse strategiczne, a także zagraniczne 
inwestycje bezpośrednie. 

W wyniku zmian w działalności wiodących przedsiębiorstw nastąpiły 
przekształcenia struktur światowego przemysłu. Z czasem coraz większą rolę 
w światowym przemyśle zaczęły odgrywać rynki wschodzące. Do najważ-
niejszych determinant rozwoju światowego przemysłu w drugiej połowie XX 
wieku zostały zaliczone (Łukasik, Szopik, 2006, s. 88):

• wielkość i struktura popytu;
• postęp techniczny;
• stan zasobów naturalnych;
• zasoby i kwalifi kacje siły roboczej;
• poziom i tempo rozwoju gospodarczego kraju;
• uwarunkowania instytucjonalne w danym kraju;
• międzynarodowa integracja gospodarcza.
W wielu z tych obszarów (między innymi postęp techniczny, kwalifi kacje 

siły roboczej, uwarunkowania instytucjonalne i międzynarodowa integracja 
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gospodarcza) po II wojnie światowej występowały częste i duże zmiany. Dla 
rozwoju przemysłu światowego w tym okresie zasadnicza była delokalizacja 
produkcji. Jej istotą było przenoszenie produkcji za granicę (Lehmann, 2012, 
s. 11–13). Proces ten był ściśle związany z możliwością fragmentacji produk-
cji na części składowe i wykonywania poszczególnych jej etapów w różnych 
miejscach. Ważnym czynnikiem stała się też koncepcja produkcji moduło-
wej, oznaczająca taki sposób wytwarzania produktu fi nalnego, w którym jest 
on składany z pewnych standaryzowanych elementów (modułów). Jednym 
z istotnych katalizatorów tego zjawiska był rozwój sfery zarządzania informa-
cją, który dynamicznie przyśpieszył w ostatnich dekadach XX wieku (Baran, 
2009, s. 185–191).

Początek delokalizacji produkcji można datować na lata 60. XX wieku. 
Największy jej rozwój nastąpił jednak od lat 80., w czasie gdy amerykańskie 
korporacje, wykorzystując produkcję modułową, zaczęły lokować wytwarza-
nie poszczególnych części i komponentów w krajach, w których koszty pracy 
były niższe niż na rodzimym rynku. Produkcja przemysłowa była przenoszo-
na do krajów rozwijających się, w szczególności do krajów azjatyckich. Z cza-
sem proces ten przybrał na sile, dzięki rozwojowi transportu i usprawnień 
komunikacyjnych. Poszczególne gałęzie przemysłu oraz tworzone łańcuchy 
wartości dodanej osiągnęły skalę globalną. Oprócz wydzielania fragmentów 
procesu produkcji z przedsiębiorstw macierzystych (na zasadzie outsour-
cingu), ważnym elementem delokalizacji produkcji stały się zagraniczne in-
westycje bezpośrednie (Th un, 2011, s. 419–437). Przedsiębiorstwa z krajów 
wysoko rozwiniętych pod koniec XX wieku bardzo dużo inwestowały w kra-
jach rozwijających się, ze względu na odnoszone korzyści w zakresie niskich 
kosztów produkcji (Andersen, 2006, s. 1–4).

Proces delokalizacji produkcji miał daleko idące skutki. Jednym z istot-
nych w krajach wysoko rozwiniętych było zjawisko deindustrializacji, które 
polega na stopniowym zaniku tradycyjnych dla danego kraju gałęzi prze-
mysłu. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że zjawisko to rodzi wiele 
negatywnych konsekwencji. Można do nich zaliczyć (Kwieciński, Gałązka-
-Sobotka, Dłutek, 2008):

• utratę konkurencyjności i utratę pozycji rynkowej w handlu świato-
wym krajów, z których produkcja się wycofuje;

• mniejszą zdolność zdobycia wiedzy fachowej i potencjału innowacyj-
nego;

• utratę miejsc pracy i pogorszenie sytuacji na rynku pracy;
• wolniejszy rozwój gospodarczy kraju i kurczenie się popytu wewnętrz-

nego.
Deindustrializacja przemysłu powoduje spadek zatrudnienia w przemyśle 

kraju, którego proces ten dotyczy. Spadek ten jest zarazem jedną z najczęściej 
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stosowanych miar deindustrializacji (inną miarą może być udział wartości 
dodanej produkcji przemysłowej w PKB) (Saeger, 1997, s. 583). Do dalszych 
konsekwencji deindustrializacji można zaliczyć wolniejszy rozwój gospodar-
czy, a także potrzebę zmiany struktury przemysłu – miejsce dotychczasowe-
go przemysłu i produkcji stopniowo może zajmować rozwój usług. 

Proces deindustrializacji w ostatnich dekadach dotknął większość krajów 
wysoko rozwiniętych (Lawrence, Edwards, 2013, s. 9). Od lat 80. XX wieku 
dotyczy on również gospodarki Stanów Zjednoczonych. Na skutek ograni-
czania produkcji nastąpił spadek między innymi: liczby miejsc pracy, liczby 
ludności w miastach przemysłowych oraz udziału produkcji przemysłowej 
w PKB2. W latach 1970–2010 nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia w pro-
dukcji przemysłowej w całkowitym zatrudnieniu z ponad 24% do mniej niż 
10%. W tym samym czasie udział wartości dodanej (jako procent PKB) spadł 
z około 23% do 13% (wykresy 1 i 2). Wskaźniki te potwierdzają daleko idące 
przeobrażenia zachodzące nie tylko w przemyśle, ale również w całej gospo-
darce Stanów Zjednoczonych.

2  W Detroit, Cleveland, Pittsburgu, St. Louis czy Bufallo w latach 1950–2007 liczba 
mieszkańców spadła o połowę, natomiast w Baltimore i Filadelfi i w tym samym czasie spadła 
co najmniej o 25%. Było to konsekwencją zarówno przeniesienia produkcji za granicę, jak 
i zmniejszenia udziału pracy ręcznej w procesach produkcyjnych dzięki rozwojowi technologii 
i wykorzystaniu bardziej kapitałochłonnych metod produkcji.

Wykres 1. Udział zatrudnienia w produkcji przemysłowej w całości zatrudnienia w Stanach 
Zjednoczonych (lata 1940–2010)

Źródło: opracowanie na podstawie: A. McAfee (2012). Th e New Era of US Manufacturing: Good 
News and Bad News, http://andrewmcafee.org/2012/08/the-new-era-of-us-manufacturing-good-
news-and-bad-news/ (dostęp: 12.04.2014).

Perspektywy reindustrializacji w Stanach Zjednoczonych...
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Michael Snyder bardzo wymownie opisuje proces deindustrializacji w Sta-
nach Zjednoczonych. Zwraca uwagę, że tylko w ciągu dekady 2000–2010 go-
spodarka tego kraju utraciła 42 400 zakładów produkcyjnych, a liczba miejsc 
pracy w sektorze produkcyjnym zmalała o 5,5 miliona. Do tych znaczących 
statystyk dodaje również, że spośród 1,2 miliarda telefonów komórkowych 
sprzedanych na świecie w 2008 roku ani jeden nie został wyprodukowany 
w Stanach Zjednoczonych (Snyder, 2010).

Przekształcenia światowej produkcji przyniosły wiele korzyści rynkom 
wschodzącym, w przeciwieństwie do krajów wysoko rozwiniętych. Dzięki 
nim na przełomie XX i XXI wieku szczególną rolę na mapie przemysłowej za-
częły odgrywać Chiny, które stały się największym producentem na świecie. 
Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych i innych krajach wysoko rozwinię-
tych zamykano fabryki, w Chinach otwierano kolejne i zwiększano produk-
cję. Kraj ten zaczęto określać jako centrum produkcyjne świata (Gwiazda, 

2008, s. 35; Naughton, 1996, s. 273–337). Zdecydowały o tym początkowo 
niskie koszty pracy, a wraz z upływem czasu wiele innych czynników, mię-
dzy innymi: duży wewnętrzny rynek zbytu, sztucznie zaniżony kurs chińskiej 
waluty oraz różne formy wsparcia ze strony rządu tego kraju, mające na celu 
przyciągnięcie zagranicznych inwestycji. Obecna pozycja Chin może być po-
równywana z pozycją Wielkiej Brytanii w XIX wieku oraz Stanów Zjedno-
czonych w XX wieku. Świadczy o tym między innymi tempo wzrostu ekspor-
tu tego kraju, które w latach 90. XX wieku oraz pierwszej dekadzie XXI wieku 
wynosiło ponad 30% rocznie (van Agtmael, 2007, s. 101).

Wykres 2. Udział wartości dodanej produkcji przemysłowej w PKB Stanów Zjednoczonych 
w latach 1947–2010

Źródło: opracowanie na podstawie: T. Grennes, A. Strazds (2013). Will the Boom in U.S. Energy 
Production Bring Back Manufacturing Jobs?, http://www.economonitor.com/thoughtsacrossatlantic 
(dostęp: 20.04.2014).

Baran-2.indd   74Baran-2 indd 74 2015-05-15   11:46:332015-05-15 11:46:33



75

Z czasem Chiny stały się nie tylko wiodącym światowym producentem, 
ale również ważnym rynkiem zbytu. Jest to kolejny motyw zachęcający naj-
większe korporacje zajmujące się produkcją przemysłową do umacniania 
swojej obecności w tym kraju. 

Delokalizacja, która wystąpiła w ciągu ostatnich dziesięcioleci, nie ogra-
nicza się wyłącznie do działalności produkcyjnej. Współczesny etap rozwoju 
gospodarki światowej i występujące procesy globalizacji powodują, że proces 
delokalizacji może dotyczyć także usług. W literaturze przedmiotu wskazuje 
się, że proces delokalizacji w sektorze usług rozpoczął się już w połowie lat 
90. XX wieku (Grzanka 2007). Świadczenie usług, podobnie jak produkcja, 
może zostać podzielone na etapy i realizowane w krajach mających przewagę 
komparatywną. Umożliwiło to rozwój i wykorzystanie technologii informa-
tycznych i komunikacyjnych, powodując zmianę w międzynarodowym po-
dziale pracy w działalności usługowej oraz wzrost sektora usług w handlu 
międzynarodowym. 

Podobnie jak dwie dekady wcześniej produkcja przemysłowa była prze-
noszona na rynki azjatyckie, również skutkiem delokalizacji usług jest prze-
niesienie ich do Azji (głównie do Chin i Indii), ale także Europy Wschod-
niej. Proces ten ma tak istotny wpływ na gospodarki wysoko rozwinięte jak 
delokalizacja produkcji, powodując przede wszystkim spadek zatrudnienia 
w sektorach usługowych w krajach wysoko rozwiniętych. Jednocześnie jest 
szansą dla krajów, do których działalność ta jest przenoszona. Dane dotyczą-
ce gospodarki Chin potwierdzają, że z czasem następuje nie tylko proces roz-
woju przemysłu (i stopniowy spadek znaczenia rolnictwa) w gospodarce tego 
kraju, ale również wzrost udziału usług. Przekłada się to zarówno na wzrost 
udziału pracowników zatrudnionych w usługach, jak i wzrost wartości doda-
nej przez usługi w PKB tego kraju (Young, 2012, s. 150–179).

3. DETERMINANTY PRZEKSZTAŁCEŃ PROCESÓW 
PRODUKCJI PO KRYZYSIE – PRZYKŁAD STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH

Istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki światowej i procesy występują-
ce w tej gospodarce miał kryzys fi nansowy w latach 2007–2008. Przyczynił się 
do wystąpienia problemów przedsiębiorstw w krajach wysoko rozwiniętych, 
a w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Jako przykłady można podać: 
bankructwo koncernu motoryzacyjnego General Motors (czerwiec 2009) 
oraz będący konsekwencją pogorszenia sytuacji w przemyśle upadek Detroit, 
amerykańskiego miasta przemysłowego (lipiec 2013) (Deptuła, 2013). 

Perspektywy reindustrializacji w Stanach Zjednoczonych...
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Problemy amerykańskiego przemysłu spowodowały reakcję rządu, mają-
cą na celu zahamowanie negatywnych następstw kryzysu. Podczas kryzysu 
jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed rządem stała się potrzeba 
tworzenia miejsc pracy. Podjęto wiele działań prowadzących do tego celu. 
Dnia 13 lutego 2009 roku Kongres uchwalił pakiet stymulacyjny o wartości 
787 mld dolarów (Pastusiak, 2010, s. 81–101). Nie tylko Stany Zjednoczone, 
ale również inne kraje po ostatnim kryzysie fi nansowym starają się zwiększyć 
produkcję krajową w celu wzrostu zatrudnienia. Szczególnie istotne stały się 
dwa obszary: dążenie do rozwoju zaawansowanych technologii oraz wspie-
ranie rodzimej przedsiębiorczości. Na ten drugi czynnik zwraca uwagę Ma-
riusz Trojak, podkreślając, że w ostatnich latach zauważalna jest rywalizacja 
między krajami wysoko rozwiniętymi a krajami rozwijającymi się w zakre-
sie kształtowania warunków do rozwoju przedsiębiorczości (Trojak, 2013, 
s. 301–328).

Działania podejmowane w Stanach Zjednoczonych dążą do stopniowej 
reorganizacji produkcji i powrotu wytwarzania na tym rynku wielu wyrobów 
(szczególnie zaawansowanych technologicznie). Proces ten objął między inny-
mi branże: elektroniczną, sprzęt AGD, przemysł maszynowy, produkty trans-
portowe i przemysł meblowy (Sirkin, Rose, Zinser, 2012). Przykładami fi rm 
przenoszących swoją produkcję z powrotem na rynek amerykański są między 
innymi Motorola, Apple, Hewlett-Packard, Walmart czy General Electric. 

Nowa polityka rządu Stanów Zjednoczonych spowodowała, że sytuacja 
stopniowo zaczęła się poprawiać. Według analiz Departamentu Handlu Sta-
nów Zjednoczonych, w kraju tym wytwarza się obecnie ponad 70% towarów 
sprzedawanych na rodzimym rynku. Stanowi to znacznie większą część niż 
w wielu innych krajach wysoko rozwiniętych (Sirkin, Zinser, Hohner, 2011, 
s. 3). 

Oprócz działań rządu istotny wpływ na powrót produkcji do Stanów Zjed-
noczonych mają między innymi struktura kosztów produkcji i jej organiza-
cja, a także przekształcenie preferencji klientów. W ostatnich latach nastąpił 
spadek kosztowych przewag konkurencyjnych wielu rynków wschodzących, 
a w szczególności Chin. Powoduje to przenoszenie produkcji do Stanów 
Zjednoczonych nie tylko przez rodzime przedsiębiorstwa, ale również przez 
fi rmy pochodzące z rynków wschodzących, które naśladują swoich zachod-
nich konkurentów. Do przykładowych producentów przenoszących swoją 
działalność do Stanów Zjednoczonych można zaliczyć: Keer Group, Gree 
Electric (Chiny), Hankoh Tires (Korea Południowa), Lenovo Group (Chiny), 
Foxconn Technology Group (Tajwan) (Fossey, 2014).

Według raportu, opracowanego w 2011 roku przez Th e Boston Consulting 
Group, wytwarzanie wielu produktów przeznaczonych dla północnoamery-
kańskich konsumentów jest obecnie równie opłacalne w Stanach Zjednoczo-
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nych jak w Chinach i na innych rynkach wschodzących (Sirkin i in., 2011, 
s. 3). Do istotnych czynników wywierających wpływ na zmianę organizacji 
produkcji należą w szczególności:

• rosnące koszty pracy na rynkach wschodzących (w szczególności 
w Chinach);

• rosnące koszty transportu i inne związane z produkcją poza granicami 
rynków zbytu; 

• podejście stosowane przez przedsiębiorstwa prowadzące ponadnaro-
dową działalność.

Głównym czynnikiem, który w przeszłości decydował o przenoszeniu 
produkcji do Chin, były niskie koszty pracy. Obecnie nastąpił w tym kraju 
niespotykany wcześniej wzrost płac (w ostatnich kilku latach wynosił on oko-
ło 15–20% rocznie), którym nie towarzyszy jednak wzrost wydajności pracy. 
W powiązaniu z umacniającym się juanem oraz wzrostem kosztów transpor-
tu w ogólnym rozrachunku w Państwie Środka następuje spadek opłacalno-
ści produkcji wyrobów sprzedawanych na rynku amerykańskim. Zjawiskom 
tym towarzyszy wzrost opłacalności produkcji w samych Stanach Zjedno-
czonych. Główną przyczyną jest wzrost produktywności amerykańskich pra-
cowników. Są oni też bardziej elastyczni, zarówno w sensie mobilności, jak 
i w zakresie posiadanych kwalifi kacji. Ponadto w ostatnich latach ma miejsce 
coraz większe wykorzystanie techniki i automatyzacji w procesach produk-
cyjnych. Powoduje to spadek udziału pracy ręcznej i prowadzi do redukcji 
całkowitych kosztów wytwarzania (Mathews, 2013). W gałęziach przemysłu, 
w których stosowane są kapitałochłonne metody produkcji, daje to znaczne 
przewagi konkurencyjne.

Oprócz kosztów pracy, produkcja poza granicami docelowych rynków 
zbytu wiąże się z wieloma innymi kosztami. Należą do nich między inny-
mi koszty transportu, koszty wynikające z polityki celnej i inne ograniczenia 
handlowe, koszty towarzyszące budowaniu ponadnarodowych łańcuchów 
dostaw i czas, jaki towarzyszy koordynacji produkcji, wynikające z różnic 
kulturowych, i wiele innych kosztów (Mayer, 2013). 

Obecnie producenci prowadzący działalność na międzynarodową skalę 
w swoich decyzjach biorą pod uwagę nie tylko koszty produkcji, ale także 
wiele innych czynników mających wpływ na konkurencyjność ich wyrobów. 
Przedsiębiorstwa uświadamiają sobie, że produkcja wyrobów przeznaczo-
nych na rynek Stanów Zjednoczonych może być znacznie szybsza, łatwiejsza 
i bardziej dostosowana do oczekiwań klientów, jeżeli będzie zlokalizowana 
na tym rynku lub w innym kraju na kontynencie północnoamerykańskim 
(na przykład w Meksyku). Wytwarzanie produktów na rodzimym rynku 
ma także inne pozytywne strony, do których można zaliczyć między inny-
mi: umożliwienie kontroli nad całym procesem produkcji, lepszą znajomość 

Perspektywy reindustrializacji w Stanach Zjednoczonych...
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rodzimego prawa i procesów towarzyszących prowadzeniu działalności oraz 
wykorzystanie rodzimych klastrów przemysłowych. Firmy coraz częściej 
zdają sobie sprawę, że dla wzrostu zdolności konkurencyjnych w przyszłości 
istotne znaczenie będą miały między innymi: istnienie wiarygodnych i kom-
petentnych partnerów i dostawców, właściwa organizacja produkcji, możli-
wość rozwoju usług serwisowych a także strategia, jaką dana fi rma zamierza 
zastosować w przyszłości (Kim, 2013). 

W obliczu zachodzących przekształceń ważna jest ocena, czy procesy de-
terminujące zmiany lokalizacji produkcji okażą się trwałe, czy raczej jest to 
tylko chwilowa reakcja na ostatni kryzys fi nansowy. Poszukiwanie sposobów 
na ożywienie gospodarcze w krajach wysoko rozwiniętych może być istot-
nym impulsem do utrwalenia procesów backshoringu. Równocześnie, jak się 
wydaje, to kraje rozwijające się mają lepsze perspektywy gospodarcze, więc 
również produkcja powinna w przyszłości nadal dynamicznie rozwijać się na 
tych rynkach.

Powrót korporacji transnarodowych na rodzime rynki nie musi oznaczać 
całkowitego wycofania z rynków wschodzących. Bardziej prawdopodobne 
wydaje się pogłębienie procesu regionalizacji działalności, na skutek którego 
korporacje transnarodowe będą produkowały w pobliżu rynków zbytu. Spo-
woduje to, że zakłady produkcyjne poszczególnych korporacji zlokalizowa-
ne w Chinach będą produkowały na rynek chiński, natomiast fi rmy te będą 
skłonne równolegle rozwijać zakłady prowadzące działalność na rynkach 
krajów wysoko rozwiniętych.

4. BARIERY BACKSHORINGU

Kryzys fi nansowy zapoczątkował proces backshoringu, lecz równocześnie 
uruchomił lub wzmocnił wiele innych mechanizmów występujących w ra-
mach gospodarki światowej. Jednym z nich jest umocnienie pozycji gospo-
darek określanych jako rynki wschodzące i przyśpieszenie doganiania przez 
te kraje państw wysoko rozwiniętych. Zwraca na to uwagę Barbara Liberska, 
określając te kraje jako nowe centra globalnego wzrostu. Profesor Liberska 
bardzo wyraźnie podkreśla, że rozwój tych rynków, a w szczególności Chin, 
ma już zupełnie inny wymiar niż w przeszłości (Liberska, 2013, s. 201). Wy-
stępujące zmiany znajdują odzwierciedlenie w procesach produkcyjnych. 
Obecnie w wielu gałęziach przemysłu korporacje z krajów wysoko rozwinię-
tych już nie determinują wszystkich procesów, lecz często chcąc utrzymać 
swoją pozycję konkurencyjną, same muszą się dostosować do zewnętrznych 
oczekiwań.
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Wzrost znaczenia rynków wschodzących oznacza istotną przeciwwagę 
dla procesu powrotu produkcji do Stanów Zjednoczonych. Pojawia się wiele 
argumentów przemawiających za, jak również przeciwko temu procesowi, 
i warto przeanalizować kierunek ich oddziaływania (tabela 1).

Tabela 1. Czynniki przemawiające za backshoringiem oraz przeciw temu procesowi

Czynniki decydujące o powrocie produkcji do 
Stanów Zjednoczonych

Czynniki decydujące o lokalizacji produkcji 
w Chinach

1. Wzrost kosztów pracy na rynkach wscho-
dzących – zarówno pracowników nisko, jak 
i wysoko wykwalifi kowanych.

2. Wzrost innych kosztów, między innymi trans-
portu, cła, kosztów wynikających
z koordynacji łańcuchów dostaw.

3. Spadek kosztów energii w Stanach 
Zjednoczonych (między innymi na skutek 
wydobycia gazu łupkowego).

4. Osłabienie dolara. 
5. Wzrost produktywności i elastyczności siły 

roboczej w Stanach Zjednoczonych.
6. Zachęty ze strony amerykańskiego rządu 

i związków zawodowych.
7. Zastosowanie zaawansowanych technik 

wytwarzania i zastąpienie pracy maszynami 
(automatyka, robotyka).

1. Rozwinięta infrastruktura produkcyjna
korporacji międzynarodowych w Chinach.

2. Najlepsza na świecie organizacja łańcuchów 
dostaw części i komponentów.

3. Duży potencjał rynku zbytu i dążenie do 
wytwarzania w pobliżu tego rynku.

4. Coraz bardzie zaawansowane technologie 
produkcji.

5. Znaczne koszty przenoszenia produkcji do 
nowej lokalizacji (organizacja procesu
produkcji, szkolenie pracowników itd.).

6. Zachęty ze strony chińskiego rządu
do rozwoju rodzimych przedsiębiorstw.

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu, między innymi: H.L. Sirkin, 
J. Rose, M. Zinser (2012). Th e US Manufacturing Renaissance. How Shift ing Global Economics Are 
Creating an American Comeback, Knowledge@Wharton, Philadelphia.

Z tabeli 1 wynika, że wymienione już wcześniej czynniki, decydujące 
o powrocie produkcji do Stanów Zjednoczonych, są czynnikami kosztowy-
mi, natomiast w przypadku przewagi Chin większe znaczenie mają czynni-
ki jakościowe. Szacowane jest, że do 2015 roku koszty produkcji w Stanach 
Zjednoczonych będą porównywalne z kosztami produkcji w Chinach (Th e 
End of Cheap China, 2012). Zmiana relacji kosztowych bardzo sprzyja roz-
wojowi produkcji w Ameryce Północnej. Równocześnie obecnie o skali dzia-
łania przedsiębiorstw produkcyjnych decydują nie tylko koszty produkcji, ale 
także, przede wszystkim, potencjał rynku zbytu i zgłaszany popyt (Reshoring 
Manufacturing…, 2013). Biorąc pod uwagę to kryterium, rynki wschodzące 
mają zdecydowanie lepszą sytuację niż Stany Zjednoczone, ze względu na 
prognozy dynamicznego wzrostu popytu.

Na ewolucję działania przedsiębiorstw cały czas wywierają duży wpływ 
procesy globalizacji i towarzyszący im rozwój technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, na co zwraca uwagę T. Sierotowicz (2013, s. 455–466). 

Perspektywy reindustrializacji w Stanach Zjednoczonych...
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Technologie te nie tylko dają przewagi konkurencyjne korporacjom z krajów 
wysoko rozwiniętych i umożliwiają tworzenie coraz bardziej złożonych łań-
cuchów wartości dodanej, ale również przyśpieszają przenoszenie nowoczes-
nych gałęzi przemysłu i usług na rynki słabiej rozwinięte. Tym samym mogą 
przyczyniać się do umacniania pozycji tych ostatnich i pogłębienia procesu 
deindustrializacji w krajach wysoko rozwiniętych.

Ostatnia dekada przyniosła wiele zmian w gospodarce Chin. Obecnie 
kraj ten jest znacznie lepiej przygotowany organizacyjnie do prowadzenia 
działalności produkcyjnej na skalę światową niż jeszcze kilkanaście lat temu. 
Podobnie jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, również w przypadku 
tego kraju coraz większe znaczenie dla rozwoju produkcji przemysłowej mają 
wysokie technologie. Od lat 80. XX wieku Chiny podejmują wiele działań 
zmierzających do zbudowania gospodarki zaawansowanej technologicznie. 
Dążenie do uniezależnienia od zagranicznych konkurentów spowodowało, 
że stopniowo przekształcają się z importera zaawansowanych technologii 
w ich eksportera (Cieślik, 2012, s. 81–90). W przypadku tego kraju istotny 
jest również szybki rozwój rodzimych przedsiębiorstw i wzrost skali ich dzia-
łania. Współcześnie chińskie korporacje nie tylko wchodzą na zagraniczne 
rynki z gotowymi wyrobami, lecz także coraz częściej zajmują miejsce krajów 
wysoko rozwiniętych w strukturze globalnych łańcuchów dostaw. W ciągu 
ostatniej dekady same inicjują przedsięwzięcia joint ventures, a także przej-
mują zagraniczne aktywa (Marsch, 2012, s. 145–163). 

Przedstawione procesy mają istotne znaczenie dla zachowań przedsię-
biorstw pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Przykładem jest odpo-
wiedź na wzrost zaawansowania technologicznego rynków wschodzących. 
W przeszłości kraje wysoko rozwinięte były dostawcami zaawansowanych 
technologicznie części i komponentów dla fi nalnych producentów zlokali-
zowanych na rynkach wschodzących, natomiast obecnie przedsiębiorstwa 
z tych rynków są w stanie samodzielnie produkować również te elementy. 
Oddziałuje to na korporacje amerykańskie, które starają się zdywersyfi kować 
swoją działalność. Na rynek Stanów Zjednoczonych przenoszą tylko część 
swojej produkcji, natomiast w obawie o utratę swojej dotychczasowej pozycji 
w globalnych łańcuchach dostaw zwiększają inwestycje za granicą, w szcze-
gólności w Chinach. 

Na podstawie przedstawionych determinant współczesnego rozwoju 
przemysłu można wnioskować, że backshoring nie będzie oznaczał funda-
mentalnej zmiany struktury światowej produkcji ani też masowego powrotu 
produkcji do krajów wysoko rozwiniętych. Powinien być traktowany raczej 
jako próba zahamowania przez rządy tych krajów nieodwracalnych proce-
sów. Istnieje bowiem wiele czynników wskazujących, że rozmieszczenie świa-
towej działalności wytwórczej pozostanie w kształcie zbliżonym do tego, jaki 
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występował w ostatnich dekadach. Oznacza to dalsze umacnianie przewag 
rynków wschodzących oraz uprzywilejowaną pozycję rynku chińskiego. 

5. ZAKOŃCZENIE

Kryzys fi nansowy miał duży wpływ na realną sferę gospodarek wielu państw. 
W szczególności pokazał słabe strony produkcji przemysłowej w państwach 
wysoko rozwiniętych. W celu ratowania sytuacji rządy zweryfi kowały do-
tychczasowe podejście i zaczęły stymulować swoje gospodarki. 

Jednym ze skutków występującego kryzysu jest proces określany jako 
backshoring, oznaczający powrót produkcji przemysłowej do krajów wysoko 
rozwiniętych. Szczególnie istotny stał się ten proces dla Stanów Zjednoczo-
nych. Jego przyczynami były między innymi: wzrost oczekiwań płacowych 
na rynkach wschodzących, wzrost kosztów transportu, oraz efekt pokryzyso-
wej polityki realizowanej przez rząd Stanów Zjednoczonych. Pojawiło się po-
wszechne przekonanie, że backshoring rozpocznie nowy etap rozwoju świa-
towego przemysłu i z czasem doprowadzi do trwałej zmiany jego struktury.

Z perspektywy kilku lat widać, że proces powrotu produkcji do krajów wy-
soko rozwiniętych i ponowna reindustrializacja tych gospodarek napotykają 
wiele ograniczeń. Proces umiędzynarodowienia działalności produkcyjnej 
jest bowiem daleko posunięty, a pojawiające się po kryzysie nowe czynniki, 
skłaniające do powrotu działalności produkcyjnej do takich krajów jak Stany 
Zjednoczone, są równoważone przez wiele innych przewag, którymi dyspo-
nują obecnie rynki wschodzące. Spadek znaczenia tych rynków w przyszło-
ści jest raczej mało prawdopodobny. Nawet jeśli ich dotychczasowe przewagi 
wyczerpują się, to jednocześnie zmianie ulegają priorytety działalności pro-
dukcyjnej i w miejsce dotychczasowych zalet tych rynków pojawiają się nowe 
atuty. Najważniejsze zmiany dotyczą dwu kwestii związanych z działalnością 
produkcyjną:

• występują przekształcenia produkcji opartej na niskich kosztach 
w produkcję nastawioną na zdobywanie rynków zbytu;

• w ostatnich latach powstaje coraz więcej innowacji technicznych, które 
powodują zmiany w procesach produkcji i sprzedaży.

Wymienione tendencje wywierają obecnie największy wpływ na prze-
miany w światowej produkcji i handlu. Na ich tle proces określany jako 
backshoring wydaje się mieć drugorzędne znaczenie z perspektywy całej 
gospodarki światowej. Proces ten jest wprawdzie zauważalnym zjawiskiem 
ekonomicznym, lecz ma raczej ograniczone znaczenie z perspektywy gospo-
darki światowej. Podejmowane w Stanach Zjednoczonych działania w celu 

Perspektywy reindustrializacji w Stanach Zjednoczonych...
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reindustrializacji tego kraju nie są w stanie zatrzymać samoistnych procesów 
występujących w innych krajach i w trwały sposób wpłynąć na zachowanie 
korporacji transnarodowych.
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WARUNKI EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY 
W ZAKRESIE PARTNERSTWA 

PUBLICZNO-PRYWATNEGO W POLSCE

STRESZCZENIE: Opracowanie ma na celu zaprezentowanie czynników warunkujących 
prowadzenie przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 
w świetle dotychczasowych doświadczeń na tle stanu rozwoju tej idei w Europie i na świe-
cie. Identyfi kacja różnych form i modeli oraz obszarów wykorzystania PPP w Polsce po-
zwoliła na zdiagnozowanie zestawu przyczyn i celów stosowania PPP, a także na wyod-
rębnienie uwarunkowań oraz istotnych czynników realizacji projektów PPP, które powin-
ny zostać spełnione, by współpraca strony publicznej i komercyjnej mogła się zakończyć 
sukcesem. Otwartość przedsiębiorstw na uczestnictwo w projektach PPP stanowi dla 
nich cenne źródło budowania przewagi konkurencyjnej. Opracowanie powstało na pod-
stawie przeglądu literatury, rozmaitych źródeł danych statystycznych oraz danych jakoś-
ciowych i ilościowych zawartych w raportach wyspecjalizowanych organizacji, bieżącego 
monitoringu prasowego, a także na podstawie badań własnych prowadzonych w formie 
analiz przypadków polskich projektów PPP realizowanych w latach 2009–2013.

SŁOWA KLUCZOWE: partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), współdziałanie gospo-
darcze, inwestycje publiczne.

1. WPROWADZENIE – IDEA I POJĘCIE PARTNERSTWA 
PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest rozwijającą się formą realizacji 
usług publicznych, pozwalającą na rozwiązywanie rosnących problemów 
zarządzania demokratycznymi krajami gospodarki rynkowej. Dynamiczny 
wzrost inwestycji publicznych i kosztów ich eksploatacji został spowodowany 
rozwojem cywilizacyjnym społeczeństw demokratycznych, upowszechnia-
niem wspólnych społecznych potrzeb, równym dostępem do dóbr i upraw-
nień czy zjawiskiem solidarności społecznej. Narastają oczekiwania społecz-
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ne w zakresie uzyskania i utrzymania określonych standardów w realizacji 
usług z zakresu służby zdrowia, rewitalizacji miast, kolei, energii, edukacji, 
mieszkalnictwa, usług komunalnych. Zadania publiczne przestały być trak-
towane jako forma pomocy społecznej. Coraz częściej rozumie się je jako na-
leżne świadczenia publiczne – wymagają stworzenia systemowych rozwiązań 
prawno-instytucjonalnych. 

Realizowane przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury niezbędnej do 
świadczenia zadań publicznych stają się coraz bardziej zaawansowane pod 
względem logistycznym i technologicznym. Rodzi to konieczność sprosta-
nia wielu wymogom, jak na przykład pozyskiwania środków fi nansowych na 
ich realizację lub kadr o specjalistycznych kwalifi kacjach i umiejętnościach. 
Równocześnie uwarunkowania fi nansowe dla ich realizacji się pogarszają, 
czemu towarzyszy brak społecznej zgody na wzrost stóp procentowych i po-
ziomu fi skalizmu – tym samym zmniejszający się poziom wpływów podat-
kowych, rosnące wynagrodzenia zwiększającej się wciąż liczby urzędników 
i wzrost innych wydatków publicznych prowokują do poszukiwania środków 
fi nansowych poza budżetem publicznym. W rezultacie sytuacja ta wymusza 
na stronie publicznej poszukiwanie nowej, skutecznej, efektywnej pod wzglę-
dem fi nansowania formuły realizacji zadań publicznych i kieruje jej uwagę 
na sektor prywatny. Również dla komercyjnych przedsiębiorstw takie roz-
wiązanie stanowi przydatne źródło nowych możliwości umacniania własnej 
pozycji względem konkurentów.

W świetle powyższych faktów warto przeanalizować stan rozwoju PPP 
uznanego za specyfi czną formę zarządzania publicznego, opartego na zasa-
dach rynkowych, w której dochodzi do ścisłej współpracy między władzami 
publicznymi i przedsiębiorcami.

Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego po raz pierwszy pojawiło się 
w Stanach Zjednoczonych i było stosowane do wspólnego fi nansowania pro-
gramów edukacyjnych lub infrastruktury komunalnej przez sektory publicz-
ny oraz prywatny. W latach 60. określało przedsięwzięcia z zakresu renowa-
cji miast. Europejski rozwój współpracy gospodarczej w formie partnerstwa 
publiczno-prywatnego trwa już około 20 lat1. Obecnie niekwestionowanym 
liderem w realizacji PPP i jego upowszechnieniu jest Wielka Brytania. Nie-
mniej pozostałe kraje europejskie również poszły podobną drogą w rozwią-
zywaniu problemu braku wystarczających środków na realizację zadań będą-
cych domeną władzy publicznej (zob. szerzej: Brzozowska, 2010). W Polsce 

1  Pogłębione informacje na temat jednostek PPP, zapisów ustawowych, procedur, wery-
fi kacji korzystności, strategii implementacji PPP, wsparcia fi nansowego w wybranych krajach 
na świecie zawiera zrealizowana w 2011 roku przez Fundację Centrum PPP analiza rozwiązań 
instytucjonalno-prawnych w 16 krajach Europy i 6 krajach pozaeuropejskich (zob. Instytucje 
promocji i rozwoju PPP…, 2011).
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idea PPP jest rozwijana natomiast od 2005 roku, kiedy pojawiło się pierwsze 
uregulowanie prawne w tym zakresie w postaci Ustawy z dnia 28 lipca 2005 
roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, znowelizowanej w 2008 roku 
i aktualnie stanowiącej krajowe ramy prawne dla tego typu przedsięwzięć. 

Analiza literatury przedmiotu, dostępnych badań oraz aktów prawnych 
dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Europie i na świe-
cie wskazuje na rozmaite sposoby defi niowania tego zjawiska (zob. szerzej w: 
Cenkier, 2009, s. 44–51; Yescombe, 2008, s. 21–22; Brzozowska, 2010, s. 21; 
Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce…, 2009; Moszoro, 2005, s. 49; Zy-
snarski, 2003, s. 9; Bleja, 2010, s. 58). Ich wspólną cechą jest jednak podkre-
ślanie długoterminowości współpracy pomiędzy stroną publiczną i komer-
cyjną oraz podział zadań i odpowiedzialności za realizację usługi publicznej. 
W rozumieniu węższym do przypadków partnerstwa publiczno-prywatnego 
zalicza się tylko takie formy współpracy sektora publicznego i prywatnego, 
które spełniają określone warunki. W szerszym ujęciu w świetle przeanalizo-
wanych defi nicji partnerstwem publiczno-prywatnym jest w zasadzie każda 
forma długookresowej wielopodmiotowej współpracy sektora prywatnego 
i publicznego, która ma na celu zaspokojenie określonych potrzeb społecz-
nych. 

Przedstawione w tabeli 1 wybrane ujęcia partnerstwa publiczno-prywat-
nego ilustrują odmienne akcentowanie różnych aspektów tej formuły współ-
pracy. 

Tabela 1. Przegląd ujęć defi nicyjnych partnerstwa publiczno-prywatnego

ŹRÓDŁO DEFINICJA PARTNETRSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

S. Savas
Wspólny układ polityczno-prywatny, który sprzęga – silniej niż zwykle kontrak-
towanie przez stronę publiczną – różne atuty obu sektorów dla dostarczenia usług 
publicznych i zaspokajania potrzeb ludności1.

Ustawa o PPP 
z dnia 

19.12. 2008 r.

Wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy 
podmiot publiczny i partnera prywatnego. Takie ujęcie PPP pozwala na realizację 
projektów nie tylko na podstawie Ustawy o PPP, ale również Ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi, o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Dro-
gowym oraz na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Eurostat 

Szczególny rodzaj umowy długoterminowej, w której sektor instytucji rządowych 
i samorządowych ponosi na rzecz partnera prywatnego całość lub większość płat-
ności wynikających z umowy. W rachunkach narodowych aspekt ten odróżnia PPP 
od koncesji, w przypadku których sektor instytucji rządowych i samorządowych nie 
ponosi żadnych stałych płatności na rzecz partnera lub płatności te nie stanowią 
większości płatności otrzymywanych przez partnera2.
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Komisja Euro-
pejska

Różnorodne formy współpracy i relacje pomiędzy sektorem publicznym i rynko-
wym, prowadzące do zwiększenia poziomu inwestycji usług publicznych, tradycyj-
nie dostarczanych przez stronę publiczną. Głównym celem PPP jest kształtowanie 
takich relacji między stronami, by ryzyko ponosił ten partner, który najlepiej potrafi  
je kontrolować. Obie strony projektu osiągają natomiast określone korzyści, ade-
kwatne do realizowanych zadań i podejmowanego ryzyka3.

Parlament 
Europejski

Szerokie ujęcie możliwych form współpracy strony publicznej i prywatnej, a także 
podkreśla zaletę uzyskiwania większych korzyści w projektach realizowanych w for-
mule PPP niż w sposób tradycyjny, jak redukcja czasu realizacji projektu, optymalny 
podział ryzyka, zadowalająca jakość realizowanych usług publicznych oraz zwięk-
szenie dostępności usług publicznych w efekcie sprawnie uruchamianych projek-
tów4.

Europejski
Bank Inwesty-

cyjny 

Różne typy związków między sektorem prywatnym a organizacjami publicznymi, 
mające prowadzić do wykorzystania kapitałów lub doświadczeń sektora prywatnego 
w celu wsparcia sektora publicznego w dostarczaniu aktywów i usług5. 

Europejski 
Bank Odbudo-
wy i Rozwoju

Długoterminowe porozumienie sektora publicznego i prywatnego, w którym do-
chodzi do podziału odpowiedzialności za ryzyka związane z realizacją przedsięwzię-
cia i w którym podmioty prywatne są odpowiedzialne za procesy związane z cyklem 
inwestycyjnym oraz eksploatacją obiektu (projektowanie, budowa, eksploatacja), jak 
również fi nansowanie inwestycji oraz świadczenie usług publicznych na terenie wy-
budowanego obiektu6. 

Standard & 
Poor’s

Każdy długoterminowy związek między sektorem publicznym a prywatnym, po-
wstały na podstawie podziału ryzyk i korzyści, który jest zgodny z umiejętnościami, 
doświadczeniami i możliwościami fi nansowymi każdego z partnerów w celu uzy-
skania oczekiwanych wyników7.

E.R. Yescombe

Partnerstwo publiczno-prywatne jest umową (kontraktem długoterminowym) mię-
dzy podmiotami sektora prywatnego oraz publicznego, dotyczy planu powstania, 
sfi nansowania oraz wykorzystywania obiektów infrastruktury publicznej przez pod-
mioty prywatne, generując zyski dla podmiotu prywatnego za korzystanie z obiektu 
infrastruktury przez podmiot publiczny lub przez społeczeństwo lokalne, a włas-
ność obiektu będącego przedmiotem umowy pozostaje w rękach publicznych lub 
po ustaniu kontraktu następuje przekazanie aktu własności do podmiotu sektora 
publicznego8.

Th e National 
Council for 

Public-Private 
Partnerships

Oparte na umowie porozumienie o charakterze komercyjnym między jednostką 
publiczną i podmiotem prywatnym, dzięki któremu umiejętności i zasoby każdej 
ze stron wykorzystywane są przy dostarczaniu usług odbiorcom i udostępnianiu 
obiektów użytkownikom. Obie strony dzielą się wówczas oprócz zasobów również 
korzyściami, a także ryzykiem związanym z świadczeniem danej usługi czy eksploa-
towaniem powstałego w wyniku umowy obiektu9. 

B.P. Korbus
M. Strawiński

PPP stanowi formę efektywnego wywiązywania się przez administrację z zadań pub-
licznych, w tym świadczenia usług użyteczności publicznej we współpracy z partne-
rem prywatnym10. 

M. Moszoro

Przedsięwzięcie o charakterze użyteczności publicznej prowadzone przez współpra-
cujące podmioty prywatne i publiczne, przy wzajemnym zaangażowaniu instytu-
cjonalnym i kapitałowym oraz (mniej lub bardziej solidarnym) podziale korzyści 
i ryzyka z niego wynikających11. 

P. Zaremba

Forma realizacji zadań publicznych, w ramach której realizowane są projekty eks-
ploatacyjno-inwestycyjne wspólnie przez dwa podmioty, dla których wspólnym ce-
lem jest tworzenie rzeczowej, fi nansowej oraz organizacyjnej infrastruktury, która 
umożliwia świadczenie usług publicznych12.
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1 Moszoro. 2005, s. 47.
2 Eurostat, 2010, s. 2. 
3 Zielona Księga…, 2004, s. 4; Wytyczne…, 2003, s. 16.
4 Renda, Schrefl er, 2006, s. 2. 
5 Europejski Bank Inwestycyjny, 2004, s. 1. 
6 Public Finance Guidelines. PPP Toolkit, 2004, s. 2. 
7 Infrastructure & Public Finance Ratings, 2005, s. 5. 
8 Yescombe, 2008, s. 19–20.
9 Zysnarski, 2003, s. 9.
10 Korbus, Strawiński, 2009, s. 14. 
11 Moszoro, 2005, s. 49. 
12 Zaremba, 2014.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury i uregulowań prawnych.

Opierając się na przytoczonych ujęciach defi nicyjnych, można wyodręb-
nić kilka głównych cech charakterystycznych dla przedsięwzięć partnerstwa 
publiczno-prywatnego jako projektów inwestycyjno-eksploatacyjnych, reali-
zowanych na podstawie długoterminowej umowy cywilno-prawnej, wspólnie 
przez stronę publiczną oraz podmioty rynkowe, mających na celu powstanie 
infrastruktury umożliwiającej realizację usług publicznych o charakterze rze-
czowym, fi nansowym czy organizacyjnym:

• realizacja projektów w obszarze usług publicznych odbywa się z udzia-
łem kapitału sektora prywatnego, co pozwala na szybszy rozwój infra-
struktury w sytuacji ograniczonego budżetu publicznego; 

• odpowiedzialność za procesy gospodarcze, takie jak proces inwesty-
cyjny, eksploatacja i zarządzanie projektem, spoczywa na partnerze 
prywatnym, władza publiczna jest odpowiedzialna za jakość i poziom 
realizacji usług publicznych2;

• pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym następuje podział ry-
zyk, w zależności od tego, w jakim obszarze każda ze stron ma większe 
doświadczenie, a równocześnie odpowiedni podział ryzyk pozwala 
podmiotowi publicznemu nie wliczać zobowiązań fi nansowych wyni-
kających z umowy PPP do długu publicznego,

• doświadczenia i kompetencje, efekt skali, działanie na zasadzie racjo-
nalności ekonomicznej oraz innowacyjna wiedza i zarządzanie partne-
ra prywatnego umożliwiają realizację projektów publicznych na wyso-
kim poziomie jakościowym.

2  Za jedną z kluczowych zalet PPP w porównaniu z prywatyzacją usług publicznych 
Komisja Europejska uznała pozostawienie po stronie publicznej odpowiedzialności za poziom 
świadczonych usług (zob. szerz. w: Zielona Księga…, 2004, s. 5).
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2. PRZYCZYNY I CELE STOSOWANIA FORMUŁY
PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Analiza partnerstwa publiczno-prywatnego w skali światowej wskazuje na 
dynamiczny rozwój tego zjawiska z uwagi na możliwość realizacji usług pub-
licznych w sytuacji defi cytu fi nansów publicznych, efektywność kosztową 
w porównaniu z tradycyjną formułą realizacji zadań publicznych oraz szansę 
realizacji wzrastających wymagań społecznych wobec jakości i zakresu usług 
realizowanych w ramach infrastruktury społecznej. Mapa 1 ilustruje zjawisko 
zwiększającej się popularności tego narzędzia w realizacji zadań publicznych 
w latach 1997–2010. 

W latach 1997–2010 można zaobserwować na świecie istotnie zwiększa-
jącą się popularność tego narzędzia w realizacji zadań publicznych. W 1997 
roku tylko 5 krajów realizowało inwestycje publiczne z udziałem przedsię-
biorców prywatnych: Australia, Austria, Wielka Brytania, Republika Po-
łudniowej Afryki oraz Japonia. Wyniki analizy tego zjawiska w 2010 roku 
wskazują, że instrument ten jest wykorzystywany już w większości państw 
na świecie (Herbst, Jadach-Sepioło, 2012b, s. 15). Natomiast w warunkach 
polskich w świetle badań przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w latach 2009–2012 poziom implementacji formuły PPP w realizacji zadań 
publicznych został oceniony jako niewielki, ale z tendencją rosnącą. Wartość 
przedsięwzięć zainicjowanych w formule PPP stanowiła 14% w stosunku do 
wartości inwestycji ogółem zainicjowanych w kontrolowanych podmiotach 
(Najwyższa Izba Kontroli, 2013, s. 10).

Przyczyny rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i Euro-
pie syntetycznie zostały przedstawione na rycinie 1. Są to przyczyny typo-
we dla większości demokratycznych krajów funkcjonujących w gospodarce 
rynkowej, jak poszukiwanie sposobów na sytuacje kryzysowe w fi nansach 
publicznych lub wzrost gospodarczy. Analizując jednak historię rozwoju PPP 
w Europie i na świecie, można również wskazać charakterystyczne dla każ-
dego z krajów przyczyny o różnej specyfi kacji społecznej, kulturowej, ekono-
micznej czy politycznej3. 

Można stwierdzić, że rozwój PPP jest skutkiem braku akceptacji społecz-
nej dla procesów prywatyzacyjnych w takich obszarach, które powinny zostać 
w gestii odpowiedzialności państwa, jak wymiar sprawiedliwości czy obron-
ność. PPP, zastępując w coraz skuteczniejszy sposób upolitycznioną prywa-
tyzację, staje się też alternatywą dla tradycyjnego sposobu realizacji usług, 

3  Szerokie, przekrojowe opracowanie problemu rozwoju PPP w wybranych krajach 
Europy i świata w świetle danych statystycznych można znaleźć w: Herbst, Jadach-Sepioło, 
2012b, s. 35–61; Fundacja Centrum PPP, 2011 oraz http://www.centrum-ppp.pl/na-swiecie.
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opartego na zlecaniu każdej z faz realizacji projektu ze sfery usług publicz-
nych niezależnym podmiotom gospodarczym na podstawie umowy-zlecenia. 

Współdziałanie gospodarcze realizowane poprzez partnerstwo publiczno-
-prywatne w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i usługowych pozwa-
la na osiągnięcie wiązki celów, specyfi cznych dla każdej z uczestniczących 
stron. Strona publiczna ma szansę zaspokoić potrzeby zbiorowe, zaś inwesto-
rzy prywatni, podejmując współpracę, oczekują uzyskania satysfakcjonujące-
go poziomu stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. W przypadku strony 
prywatnej są to więc głównie pobudki ekonomiczne. Dlatego warunkiem re-
alizacji w ramach jednego przedsięwzięcia zarówno celów społecznych, jak 
i komercyjnych jest optymalny podział zadań i przede wszystkim właściwa 
alokacja lub transfer ryzyka pomiędzy strony zaangażowane w projekt PPP. 
Jest to cel nadrzędny, którego osiągnięcie determinuje szansę powodzenia ca-
łości przedsięwzięcia. 

Rycina 2 przedstawia klasyfi kator szczegółowych celów uczestnictwa 
w PPP z uwzględnieniem oczekiwań strony publicznej i prywatnej, będący 
wynikiem badań przeprowadzonych na podstawie analizy: projektów PPP 
realizowanych w Polsce w latach 2009–2013 (wyselekcjonowanych według 

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...

Rycina 1. Przyczyny rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w skali międzynarodowej

Źródło: opracowanie własne.
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kryterium etapu zaawansowania projektu jako projekty po podpisaniu umo-
wy w fazie realizacji4), wypowiedzi w materiałach prasowych decydentów 
biorących udział w rozwoju tej formuły współpracy zarówno wśród władz 
publicznych, jak i przedsiębiorców (Raport…, 2011), oraz na podstawie do-
stępnych raportów na temat stanu PPP w Polsce wyspecjalizowanych insty-
tucji (zob. Investment Support, 2009; Investment Support, 2010; Investment 
Support, 2011; Herbst, Jagusztyn-Krynicki i Szewczyk, 2013; Korbus, Cieślak 
i Zalewski, 2013).

Na szczególną uwagę zasługuje kwestia odpowiedniego podziału ryzyk 
w realizacji przedsięwzięcia PPP, wielokrotnie uwypuklana w ocenach i wy-

4  Zob. szerz. Baza projektów PPP Ministerstwa Gospodarki: www.bazappp.gov.pl; dane 
Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego; www.ppp.gov.pl oraz dane Portalu Urzędu 
Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl i Biuletynu Zamówień Publicznych.

Rycina 2. Przegląd celów partnerstwa publiczno-prywatnego z uwzględnieniem intere-
sów strony publicznej i prywatnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów prasowych, dostępnych badań i analiz wy-
branych przypadków.
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powiedziach stron zaangażowanych w projekt. Właściwe rozmieszczenie 
akcentów w podziale ryzyka przez uczestników przedsięwzięcia umożliwia 
stronie prywatnej ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań, w któ-
rych ma doświadczenie. W przypadku partnera publicznego optymalny po-
dział ryzyka pozwala na niewliczanie zobowiązań fi nansowych wynikających 
z umowy o PPP do długu publicznego. Jest to jedna z głównych przyczyn 
i uzasadnienie stosowania przedsięwzięć PPP zamiast tradycyjnych zamó-
wień publicznych (zob. szerzej: Herbst, Jadach-Sepioło, 2012b, s. 109). 

3. FORMY I MODELE PARTNERSTWA
PUBLICZNO-PRYWATNEGO W POLSCE

W celu zidentyfi kowania form i modeli PPP w Polsce została przeprowadzona 
w ramach badań własnych analiza 23 przypadków przedsięwzięć PPP w Pol-
sce, dla których kryterium wyboru przyjęto fakt podpisania umowy i roz-
poczęcie realizacji projektu. Pozwala ona na stwierdzenie, że wybór modelu 
współpracy władz publicznych i przedsiębiorców jest jednym z głównych 
warunków efektywnie realizowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych 
i usługowych w ramach inwestycji publicznych. Katalog modeli partnerstwa 
publiczno-prywatnego ma charakter otwarty, a teoria powstająca na podsta-
wie empirycznych doświadczeń charakteryzuje się rozmaitością rozwiązań 
w tym zakresie. Analiza poszczególnych projektów PPP wskazuje, że przy-
czyną występowania rozmaitych form współpracy w powyższej formule są 
różnice pomiędzy rozwiązaniami odnoszącymi się do podziału ryzyka i za-
dań w ramach projektów realizowanych przy współudziale strony prywatnej 
i publicznej. 

Opierając się na przeprowadzonych analizach, na rycinie 3 zaprezento-
wano próbę syntetycznego przeglądu wybranych modeli PPP wykorzysty-
wanych współcześnie z podkreśleniem różnych poziomów zaangażowania 
w projekt strony komercyjnej5. 

5  Wymienione modele to nie jedyne rozwiązania partnerstwa publiczno-prywatnego 
stosowane na świecie, ale najczęściej występujące. Praktyka w tym zakresie podpowiada wie-
le rozmaitych ścieżek nawiązywania tego rodzaju współpracy gospodarczej. W literaturze 
przedmiotu tego typu przedsięwzięcia klasyfi kuje się, wykorzystując skrót od pierwszych li-
ter angielskich określeń zadań, za które w projekcie odpowiedzialny jest podmiot prywatny 
lub koncesjonariusz, na przykład: model DB: Design – Build, model DBM: Design – Build 
– Maintain, model DBO: Design – Build – Operate, model BTO: Build – Transfer – Operate, 
model BOT: Build – Operate – Transfer, model BOOT: Build – Own – Operate – Transfer, 
model BOO: Build – Own – Operate, model BTL: Build – Transfer – Lease. W skrótach opi-
sujących rodzaj modelu najczęściej nie jest uwzględniona kwestia fi nansowania, bo obowiązek 
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Podstawą wyboru modelu PPP w Polsce jest obecnie Ustawa o partner-
stwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 roku (Dz.U. z 2009 r., Nr 
19, poz. 100 ze zm.), zastępująca Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U., Nr 
169, poz. 1420). Aktualne rozwiązania prawne nie narzucają jednej ścieżki 
postępowania w infrastrukturalnych i usługowych inwestycjach publicznych. 
Pozwalają na realizację: tak zwanego wąskiego PPP, w tym również poprzez 
utworzenie spółki celowej, szeroko rozumianego PPP, i umożliwiają nawiąza-
nie współpracy na podstawie wielu innych ustaw, jak: 

• Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 
2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101 ze zm.);

ten spoczywa zazwyczaj na stronie prywatnej jako typowa cecha PPP (zob. między innymi: 
Wytyczne…, 2003; propozycje modeli Th e National Council for Public-Private Partnerships, 
w: Public-Private Partnerships…, 1999).

Rycina 3. Poziomy zaangażowania partnera prywatnego w projekt PPP na tle modeli re-
alizacji inwestycji publicznych
Źródło: opracowanie własne.

Baran-2.indd   94Baran-2 indd 94 2015-05-15   11:46:332015-05-15 11:46:33



95

• Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogo-
wym z dnia 27 października 1994 r. (Dz.U. 2004, Nr 256, poz. 2571);

• Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 10 grudnia 1996 r. (Dz.U. 
1997, Nr 9, poz. 43);

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r., poz. 423 – 
stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r.);

• Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 
16, poz. 93 z póź. zm.).

W stosunku do nowelizacji ustawy z 2008 roku poprzednia Ustawa z dnia 
28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym nie stwarzała ko-
rzystnej sytuacji prawnej dla realizacji projektów PPP. W trakcie jej obowią-
zywania nie został sfi nalizowany żaden projekt6. Można wskazać następujące 
rozwiązania w ustawie z 2005 roku, które nie pomagały w budowaniu sprzy-
jających warunków dla efektywnej współpracy w zakresie PPP w Polsce:

• w myśl ustawy pojęcie PPP określało współpracę podmiotu publiczne-
go i partnera prywatnego opartą na umowie o partnerstwie publiczno-
-prywatnym i służącą realizacji zadania publicznego, jeżeli odbywa się 
na zasadach określonych w ustawie, co było podmiotowym i przed-
miotowym ograniczeniem realizacji projektu, a oprócz tego partner 
prywatny był obciążony w całości lub w części nakładami na realiza-
cję przedsięwzięcia (nowa ustawa znosi kategoryzowanie ryzyka i za-
mknięty katalog przedmiotu umowy); 

• katalog podmiotów uprawnionych do pełnienia roli partnera prywat-
nego nie zawierał tylko podmiotów prowadzących działalność go-
spodarczą, ale także organizacje pozarządowe, Kościół i związki wy-
znaniowe – art. 4, pkt 2 (w nowej ustawie zawężono katalog tylko do 
podmiotów komercyjnych);

• ustawa zbyt restrykcyjnie narzucała obowiązek uzyskania przez pod-
miot publiczny zgody ministra właściwego do spraw fi nansów pub-
licznych w sytuacji, gdy projekt wymagałby nawet częściowego fi nan-
sowania z budżetu państwa (nowe uregulowania łagodzą ten wymóg 
i narzucają konieczność uzyskania zgody w przypadku projektów, 
które wymagają zaangażowania środków budżetowych w wysokości 
ponad 100 mln zł);

• ustawa uzależniała decyzję o realizacji PPP od spełnienia warunku 
uzyskania wyższej korzystności dla interesu publicznego oraz od wy-
konania czasochłonnych i kosztownych analiz przedrealizacyjnych 

6  Zob. baza projektów PPP, Fundacja Centrum PPP, http://www.centrum-ppp.pl (dostęp: 
25.03.2014).
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w tym zakresie (w obecnym rozwiązaniu takiego obowiązku już nie 
ma, ale praktyka pokazuje, że strona publiczna nie powinna rezygno-
wać z porównania skuteczności, korzystności i efektywności realizacji 
przedsięwzięcia w obu formułach: PPP i na drodze tradycyjnej).

Rozmaitość rozwiązań prawnych w zakresie PPP stwarza stronom możli-
wość wyboru modelu zarówno o wysokim, jak i niskim poziomie odpowie-
dzialności podmiotu komercyjnego. Wykres 1 przedstawia modele realizacji 
inwestycji publicznych w warunkach polskich w ujęciu procentowym w la-
tach 2009–2011, czyli w okresie krótko po nowelizacji Ustawy o PPP i otwar-
ciu drogi do innych formuł realizacji tego typu przedsięwzięć. Najczęściej 
identyfi kowaną formułą jest model: zaprojektuj–buduj–eksploatuj–przekaż 
(BOOT), stanowiący jedną czwartą wszystkich ogłoszonych inwestycji PPP.

W kontekście powyższych uregulowań prawnych warto przyjrzeć się, 
jakie formy prawno-fi nansowe PPP strony wybierały najczęściej w latach 
2009–2013, czyli w pierwszych pięciu latach obowiązywania znowelizowanej 
ustawy. W tym celu przeprowadzono analizę struktur przedsięwzięć w sze-
roko rozumianej formule PPP z uwzględnieniem formy prawno-fi nansowej 
wybieranej przez partnerów projektów zarówno ogłaszanych, jak i sfi nalizo-
wanych umową w okresie 2009–2013. Wyniki tej analizy porównawczej zo-
stały syntetycznie przedstawione na wykresie 2.

Jak wskazuje analiza tych danych, uczestnicy PPP w badanym okresie 
najchętniej wybierali koncesje, zarówno na etapie ogłaszania postępowania, 
jak i podpisania umowy o współpracy. Na etapie ogłoszenia postępowania 

Wykres 1. Modele realizacji ogłoszonych inwestycji w formule PPP w Polsce w latach 
2009–2011
Źródło: opracowanie na podstawie danych w: I. Herbst, A. Jadach-Sepioło (2012), Raport z analizy 
danych zastanych na potrzeby Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do reali-
zacji projektów PPP, PARP, Warszawa, s. 93.
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dominującą formą była koncesja na roboty budowlane (90 ogłoszonych po-
stępowań). W przypadku postępowań zakończonych podpisaniem umowy 
dominującą pozycję ma forma koncesji na usługi, która stała się podstawą 
współpracy w 26 przedsięwzięciach. 

Warto podkreślić, że formuła koncesji jest nazywana „małym PPP”, ponie-
waż rozwiązanie to charakteryzuje się podobnymi cechami do partnerstwa 
publiczno-prywatnego wynikającego z ustawy z 2008 roku. Niemniej nie ma 
możliwości zastosowania tej drogi w sytuacji świadczenia nieodpłatnie usłu-
gi, gdy całość nakładów i zyski zwracane są stronie komercyjnej w formie 
wynagrodzenia (zob. szerzej: Cieślak, 2009, s. 20–21; Łyszek, Domurat, 2009, 
s. 17). Jest to długotrwałe zarządzanie określonym obiektem infrastruktury 
publicznej przez partnera komercyjnego, którego wynagrodzenie jest wy-
płacane z budżetu publicznego lub pochodzi od fi nalnych odbiorców usługi 
publicznej. Koncesja jest częścią modelu buduj–eksploatuj–odnawiaj konce-
sję, w którym po zakończeniu umowy podmiot prywatny ma prawo zażądać 
od strony publicznej negocjacji w kwestii wydłużenia koncesji (por. Korczyń-
ski, Kozłowska, Kozłowski, Mednis, Nowaczek, 2010; Gonet, 2009; Panasiuk, 
2009).

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...

Wykres 2. Struktura ogłoszonych postępowań oraz podpisanych umów PPP w Polsce 
w latach 2009–2013 z uwzględnieniem formy prawno-fi nansowej w ujęciu ilościowym
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki.
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Inną drogą nawiązywania współpracy publiczno-prywatnej jest kontrakt 
na świadczenie określonych usług w ramach większego projektu, realizo-
wany w niezbyt długim czasie na podstawie rozstrzygnięcia konkursu ofert 
z możliwością przedłużenia, oraz kontrakt na zarządzanie całością składnika 
infrastruktury, oznaczający znacznie szerszy zakres i dłuższy okres współ-
pracy, w której przedsiębiorca bierze odpowiedzialność za realizację kom-
pleksowych usług związanych z użytkowaniem obiektu. W praktyce można 
również spotkać model buduj–przekaż–dzierżaw, w którym podmiot pry-
watny w ramach zakresu odpowiedzialności fi nansuje i wykonuje inwestycję, 
a następnie przekazuje obiekt na własność stronie publicznej, zajmując się 
użytkowaniem obiektu na mocy dzierżawy. 

Analiza danych twardych wybranych do analizy projektów PPP, jak przed-
miot umowy, wartość projektu, okres trwania umowy, struktura fi nansowo-
-prawna, podział praw i obowiązków, sposób podziału ryzyk, pozwala na 
sformułowanie ogólnego wniosku, że w warunkach polskich można zaob-
serwować trzy najczęściej stosowane konstrukcje nawiązywania współpracy 
władz publicznych i przedsiębiorców w obrębie PPP: 

a) model 1: podmiot publiczny i przedsiębiorstwo prywatne, na przykład: 
projekt zaprojektowania, sfi nansowania, wybudowania i eksploatacji 
kolumbariów na terenie gdańskich cmentarzy komunalnych, projekt 
kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: Gimna-
zjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, Zespołu Szkół Podstawowo-
-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr 
2 i Przedszkola Nr 3, stanowiących budynki użyteczności publicznej 
gminy Radzionków, roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, 
wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje obiektu szpitalnego 
przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przezna-
czeniem na stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną, uruchomienie 
linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w gminie 
Ustka;

b) model 2: projekty hybrydowe, współfi nansowane przez środki unijne, 
w których często najpierw benefi cjentem jest strona publiczna (wkład 
unijny jako część wkładu własnego strony publicznej), potem part-
ner prywatny, na przykład: budowa kompleksu basenów mineralnych 
w Solcu-Zdroju, projekt kompleksu basenów z wodą termalną w Lidz-
barku Warmińskim, zarządzanie Sosnowieckim Parkiem Naukowo-
-Technologicznym (SPNT), budowa Wielkopolskiej Sieci Szeroko-
pasmowej i zarządzanie jej infrastrukturą, zarządzanie infrastrukturą 
sportową stoku Dębowiec w Bielsku-Białej, system Gospodarki Odpa-
dami dla Miasta Poznania, sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – 
województwo warmińsko-mazurskie oraz jedyny przypadek w warun-
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kach polskich, kiedy strona prywatna skorzystała z preferencyjnych 
unijnych źródeł fi nansowania w ramach Inicjatywy JESSICA (wkład 
unijny jako część wkładu własnego strony prywatnej): rewitalizacja 
dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie7;

c) model 3: spółki celowe zakładane do prowadzenia przedsięwzięcia, na 
przykład: projekt budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych 
wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkod-
liwiania odpadów komunalnych w miejscowości Wawrzynki gmina 
Żnin, gdzie zawiązano spółkę celową z gminą, czy projekt utworzenia 
Ośrodka Radioterapii, w przypadku którego zawiązano spółkę celową 
pomiędzy partnerem prywatnym Dopico Sp. z o.o. i partnerem pub-
licznym Spółka komunalna Mazowiecki Szpital Wojewódzki w War-
szawie Sp. z o.o.

Analizy przypadków skutecznie realizowanych projektów PPP w Polsce 
w okresie 2009–2013 pozwalają stwierdzić, że wybór modelu nawiązania 
współpracy i rozpoczęcia inwestycji jest w dużym stopniu uzależniony od 
struktury fi nansowania projektu. W ramach przeprowadzonych analiz doko-
nano przeglądu źródeł fi nansowania wybranych (zgodnie z ideą postmoder-
nizmu w zarządzaniu) projektów PPP w kontekście ich skuteczności i efek-
tywności realizacji. Struktura fi nansowania badanych przedsięwzięć PPP 
została przedstawiona w tabeli 2.

Tabela 2. Struktura fi nansowania wybranych projektów PPP w warunkach polskich w latach 
2009–2013 (kryterium wyboru: faza realizacji)

Fo
rm

a p
ra

w
na

 p
ro

je
kt

u

Tytuł projektu /sektor

W
ar

to
ść

 in
w

es
ty

cj
i

Struktura fi nansowania

PP
P

w
 tr

yb
ie

 P
ZP

Kompleksowa termomodernizacja budynków 
oświatowych: Gimnazjum im. Ojca Ludwika 
Wrodarczyka, Zespołu Szkół Podstawowo-Gim-
nazjalnych, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły 
Podstawowej Nr 2 i Przedszkole Nr 3, stanowiących 
budynki użyteczności publicznej Gminy Radzion-
ków

Sektor: efektywność energetyczna

8 
97

7 
57

4 
zł

Finansowanie w 100% przez 
partnera prywatnego (środki 
własne)

7  Zob. szerzej: baza projektów hybrydowych 2007–2013, www.ppp.gov.pl/Laczenie/stro-
ny/Baza_projektow_hybrydowych.aspx (dostęp: 25.03.2014).

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...

Baran-2.indd   99Baran-2 indd 99 2015-05-15   11:46:342015-05-15 11:46:34



100 Natalia Dudzińska-Korczak
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Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, 
wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje 
obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielo-
specjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na 
stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną

Sektor: ochrona zdrowia

1 
50

0 
00

0 
zł

Finansowanie w 100% przez 
partnera prywatnego (kredyt 
inwestycyjny)

Ko
nc

es
ja

 n
a u

słu
gi

Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, 
szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na 
częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe ka-
nały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakre-
su 3600–3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.4

Sektor: infrastruktura teleinformatyczna

23
 0

00
 0

00
 zł

Koncesjonariusz – 100% włas-
nych nakładów na budowę 
infrastruktury technicznej, 
zapewniającej funkcjonowa-
nie sieci telekomunikacyjnej. 
Dodatkowo koncesjonariusz 
jest obciążony spłatą połowy 
ceny płaconej przez Urząd 
za przyznaną mu przez UKE 
koncesję

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 P
ZP

Wybór partnera prywatnego w ramach umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym: Uruchomie-
nie linii przewozów regularnych dzieci do szkoły 
i innych osób w Gminie Ustka 

Sektor: infrastruktura transportowa

60
0 

00
0 

zł
100% partner prywatny – 
koncesja jest realizowana na 
podstawie taboru partnera

Ko
nc

es
ja

 n
a r

ob
ot

y 
bu

do
w

la
ne

Budowa parkingu podziemnego wraz z niezbędną 
infrastrukturą pod placem Nowy Targ we Wrocła-
wiu oraz z nawierzchnią placu i jej zagospodaro-
waniem

Sektor: parkingi

38
 7

00
 0

00
 zł

Realizacja projektu fi nanso-
wana przez koncesjonariusza 
– ze środków własnych oraz 
kredytu bankowego 
(kredyt 31,3 mln PLN udzie-
lony przez EBOiR)

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 k
on

ce
sji Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy 

na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz 
wykonywania zadań o charakterze komplemen-
tarnym

Sektor: ochrona zdrowia

4 
29

5 
12

8 
zł

Partner prywatny – kredyt 
inwestycyjny / Zabezpie-
czenie kredytu hipoteką na 
nieruchomości podmiotu 
publicznego

Ko
nc

es
ja

 n
a r

ob
ot

y 
bu

do
w

la
ne

Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. 
„Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju”

Sektor: sport i rekreacja

16
 0

00
 0

00
 zł

Wkład koncesjodawcy – 
8 mln PLN (dotacja z RPO 
WŚ: środki europejskie 
6,8 mln PLN; 1,2 mln PLN – 
publiczne środki krajowe),
wkład koncesjonariusza – 
8 mln PLN (kredyt inwesty-
cyjny)
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Budowa kotłowni na odnawialne źródła energii 
oraz wytwarzanie energii cieplnej w Pieckach

Sektor: energetyka

4 
00

0 
00

0 
zł

Finansowanie – 100% konce-
sjonariusz

Ko
nc

es
ja

 n
a r

ob
ot

y 
bu

do
w

la
ne

Koncesja – przebudowa przejścia podziemnego Lu-
bicz–Basztowa wraz z budową nowych pawilonów 
handlowych oraz modernizacją istniejących

Sektor: infrastruktura komunalna 2 
60

0 
00

0 
zł

Finansowanie w 100% przez 
koncesjonariusza

Ko
nc

es
ja

 
na

 u
słu

gi

Obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem 
Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej 
w Krakowie

Sektor: gospodarka odpadami

6 
50

0 
00

0 
zł

Finansowanie na etapie 
realizacji – środki własne 
koncesjonariusza

Ko
nc

es
ja

 n
a r

ob
ot

y 
bu

do
w

la
ne

Budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyj-
nego wraz z częścią naziemną w poziomie terenu, 
niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu Hali 
Stulecia we Wrocławiu

Sektor: parkingi

43
 3

00
 0

00
 zł

Finansowanie – 100% konce-
sjonariusz

Ko
nc

es
ja

 n
a r

ob
ot

y 
bu

do
w

la
ne

Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę 
cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie 
wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią

Sektor: infrastruktura komunalna 24
 5

00
 0

00
 zł

Finansowanie – 100% kon-
cesjonariusz (kapitał własny 
i kapitał obcy)

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 k
on

ce
sji

Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-pry-
watnym w celu przeprowadzenia adaptacji obiektu 
przy ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach na klub dzie-
cięcy wraz z zakupem wyposażenia oraz prowa-
dzenia klubu dziecięcego dla 30 dzieci w obiekcie 
będącym własnością osoby prywatnej przez okres 
co najmniej 5 lat, licząc od 01.01.2012 roku

Sektor: edukacja

1 
44

0 
54

8 
zł

Partner prywatny – 50% / 
Dofi nansowanie z Programu 
„Maluch” – 50%

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 P
ZP

Zaprojektowanie oraz częściowe sfi nansowanie 
przebudowy dróg gminnych nr 101130G, 101202G 
i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz 
z budową oświetlenia drogowego – wybór partne-
ra prywatnego w ramach umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym

Sektor: infrastruktura transportowa

2 
17

8 
81

6 
zł

Partner prywatny – ok. 65% / 
podmiot publiczny – ok. 35%
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Baran-2.indd   101Baran-2 indd 101 2015-05-15   11:46:342015-05-15 11:46:34



102 Natalia Dudzińska-Korczak

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 k
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sji

Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym dot. wyposażenia lokalu położonego w Krap-
kowicach na Os. Sady 1 w celu utworzenia żłobka 
oraz prowadzenia żłobka dla 20 dzieci w obiekcie 
będącym własnością osoby prywatnej, przez 
okres co najmniej 5 lat, licząc od 01.01.2012 r., 
a także przeprowadzenia prac wykończeniowych 
w obiekcie

Sektor: edukacja

93
1 

49
8 

zł

Partner prywatny – 50% 
(środki własne);
dofi nansowanie z Programu 
„Maluch” – 50%

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 P
ZP

Wybór partnera prywatnego do realizacji przed-
sięwzięcia dotyczącego zaprojektowania oraz 
przebudowy ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 
w oparciu o przepisy Ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym

Sektor: infrastruktura transportowa

2 
45

0 
00

0 
zł

Środki fi nansowe pozyskane 
przez partnera prywatnego 
(własne lub skredytowane)

Ko
nc

es
ja

 n
a r

ob
ot

y 
bu

do
w

la
ne

Zaprojektowanie, sfi nansowanie, wybudowanie 
i eksploatacja kolumbariów na terenie gdańskich 
cmentarzy komunalnych

Sektor: infrastruktura komunalna

8 
62

8 
70

0 
zł

Środki pozyskane przez 
koncesjonariusza (własne lub 
kredyt)

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 
ko

nc
es

ji

Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopo-
cie oraz sąsiadujących z nimi terenów z udziałem 
podmiotów prywatnych

Sektor: rewitalizacja 20
0 

00
0 

00
0 

zł Projekt w całości fi nansowany 
jest przez koncesjonariusza 
(poprzez zwrotne środki unij-
ne: Inicjatywa JASSICA)

Ko
nc

es
ja

 n
a 

us
łu

gi

Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Ka-
miennej Górze

Sektor: turystyka

25
0 

00
0 

zł

Finansowanie w 100% przez 
koncesjonariusza (sama 
budowa trasy – dofi nasowana 
z środków UE – 3,5 mln zł)

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 
PZ

P

Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji 
usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komu-
nalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna

Sektor: gospodarka wodno-kanalizacyjna 33
8 

00
0 

00
0 

zł Środki pozyskane przez 
koncesjonariusza (własne lub 
kredyt)

Ko
nc

es
ja

 n
a 

us
łu

gi

Pasażerska żegluga śródlądowa statkiem bocznoko-
łowym Lubecki ex.Warmia

Sektor: infrastruktura transportowa 20
 0

00
 0

00
 zł Finansowanie – 100% konce-

sjonariusz
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Ko
nc
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ja
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a u

słu
gi

Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospo-
darką energetyczną, tj. produkcja energii cieplnej 
na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej oraz jej przesyłu do odbiorców usług 
w zakresie zarządzania gospodarką wodno-kana-
lizacyjną, to jest wykonywania zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę mieszkańców osiedla w m. Siemiro-
wice i przepompowywanie ścieków wraz z usługami 
remontu i utrzymania infrastruktury

Sektor: energetyka

17
 7

10
 0

00
 zł

Finansowanie na etapie 
realizacji – środki własne 
koncesjonariusza

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 k
on

ce
sji Wybór koncesjonariusza (partnera prywatnego) 

do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „Bu-
dowy zakładu odzysku odpadów komunalnych 
wchodzącego w skład planowanego regionalnego 
zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
w miejscowości Wawrzynki gmina Żnin”

Sektor: gospodarka odpadami
Br

ak
 d

an
yc

h

Finansowanie – mieszane 
(zakładany udział fi nanso-
wy podmiotu publicznego 
w spółce)

Źródło: opracowanie na podstawie danych w: B. Korbus, R. Cieślak i D. Zalewski (2013), Raport 
rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw fi nansowego zaangażowania sektora prywatnego 
i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Konsorcjum: Fundacja Instytutu 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasie-
wicz, Warszawa, oraz danych Fundacji Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji Centrum PPP, Ministerstwa Gospodarki i Najwyższej Izby 
Kontroli.

Przegląd dotychczasowych doświadczeń w zakresie PPP uprawnia do 
stwierdzenia, że przyjęty model struktury fi nansowania projektu jest jednym 
z głównych czynników warunkujących podpisanie umowy i uruchomienie 
realizacji projektu. W większości projektów w fazie realizacji, czyli po wy-
łonieniu partnera prywatnego i podpisaniu umowy, obserwuje się głównie 
transfer całego ryzyka fi nansowania przedsięwzięcia do sektora prywatnego. 

Jak wynika z badań, podmioty publiczne preferują koncesyjny model po-
działu ryzyka ekonomicznego występującego w projektach, który wymaga, by 
większość nakładów na realizację przedsięwzięcia pokrył partner prywatny /
koncesjonariusz. Strona publiczna ogranicza się często tylko do wkładu rze-
czowego, to jest na przykład udostępnienia nieruchomości na rzecz realizacji 
przedsięwzięcia. Partner prywatny ma natomiast prawo do czerpania zysków 
z przedsięwzięcia, głównie w formie opłat pobieranych od konsumentów 
usług użyteczności publicznej, jakie są świadczone w ramach projektu. Ana-
lizy wykazały również, że partnerzy prywatni korzystają głównie ze środków 
własnych lub kredytów komercyjnych. Jedynym projektem, w którym strona 
prywatna skorzystała z preferencyjnych unijnych źródeł fi nansowania (Ini-
cjatywa JESSICA), jest rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworco-
wych w Sopocie.

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...
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4. ZAKRES I OBSZARY ZAANGAŻOWANIA PRYWATNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW W REALIZACJĘ ZADAŃ 
PUBLICZNYCH W POLSCE

Biorąc pod uwagę badany okres 2009–2013, czyli pierwsze pięć lat istnienia 
nowych uregulowań prawno-organizacyjnych w zakresie PPP, w świetle ba-
dań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez konsor-
cjum w składzie: Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz 
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz, można stwier-
dzić, że liczba ogłoszonych postępowań planowanych do realizacji z partne-
rami prywatnymi wyniosła 277, z czego 15,88% postępowań zostało ogło-
szonych w 2009 roku, w 2010 – 22,02%, 2011 – 15,52%, 2012 – 27,89%, 2013 
– 18,77% (Korbus, Cieślak, Zalewski, 2013, s. 16). Należy jednak podkreślić, 
że opierając się na zamieszczonych postępowaniach, zawarto łącznie tylko 58 
umów, z których jedna została zawarta w 2009 roku, 15 w 2010, 18 w 2011, 15 
w 2012 oraz 9 w 2013. Ilustruje to wykres 3, przedstawiający zbiorczo zesta-
wienie liczby ogłoszonych postępowań oraz podpisanych umów w badanym 
okresie w ujęciu ilościowym. 

Jak można zaobserwować z powyższych danych, jednym z podstawowych 
problemów polskiego rynku PPP jest niski poziom przełożenia liczby ogło-
szeń strony publicznej o chęci zawarcia umowy ze stroną komercyjną na fak-
tycznie zawierane umowy. Przeciwieństwem jest tu rynek tradycyjnej formu-

Wykres 3 Zestawienie liczby ogłoszonych postępowań oraz liczby podpisanych umów 
PPP w Polsce w latach 2009–2013 
Źródło: opracowanie na podstawie danych Konsorcjum: Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-
-Prywatnego oraz Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz, w: B. Korbus, 
R. Cieślak, D. Zalewski (2013). Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw fi nansowego 
zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Pol-
sce, Konsorcjum: Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Kancelaria Doradztwa 
Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz, Warszawa, s. 16.
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ły prowadzenia inwestycji publicznych, czyli Zamówień Publicznych, gdzie 
większość ogłoszeń o zamówieniu zakończona jest podpisaniem umowy8.

Analizując dane statystyczne Ministerstwa Gospodarki dotyczące ob-
szarów zaangażowania prywatnych inwestorów w realizację infrastruktu-
ralnych i usługowych inwestycji publicznych w Polsce (wykres 4)9, można 
stwierdzić, że w latach 2009–2013 projekty PPP z zakresu sportu i rekreacji 
mają największy udział wśród wszystkich sektorów, jeśli chodzi o urucho-
mione postępowania – 25,27%. Kolejnymi znaczącymi sektorami są: parkingi 
(10,83%), ochrona zdrowia (7,58%), infrastruktura komunalna (6,86%), edu-
kacja (6,86%). Znacząca zmiana w strukturze udziału poszczególnych sekto-
rów w PPP pojawia się w przypadku projektów zakończonych podpisaniem 
umowy. W analizowanym okresie 2009–2013 umowy najczęściej były pod-
pisywane w sektorze infrastruktury teleinformatycznej i stanowiły 15,52% 
wszystkich umów. Na kolejnym miejscu plasuje się sektor sport i rekreacja 
(12,07%), gospodarka wodno-kanalizacyjna (10,34%) oraz infrastruktura 
komunalna (8,62%). 

8  Zob. szczegółowe dane można znaleźć w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: www.
uzp.gov.pl i w Biuletynie Zamówień Publicznych.

9  Zob. Baza projektów PPP Ministerstwa Gospodarki, http://www.bazappp.gov.pl./proje-
ct_base/ (dostęp: 25.03.2014).

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...

Wykres 4. Udział ogłoszonych postępowań oraz liczby podpisanych umów PPP w Polsce 
w latach 2009–2013 według klasyfi kacji sektorowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki http://www.bazappp.
gov.pl./article/203/ (dostęp: 25.03.2014).
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Jak wynika z danych, nie ma zależności liniowej pomiędzy liczbą wszczę-
tych postępowań a liczbą zawartych umów. Najmniej skutecznie przebiegały 
postępowania w sektorze sportu i rekreacji oraz w kategorii parkingi, a w sek-
torze kultury skuteczność podejmowanych działań okazała się zerowa. Naj-
bardziej skuteczne postępowania miały miejsce w sektorze infrastruktury 
teleinformatycznej. Względnie skuteczne okazują się też projekty realizowa-
ne najczęściej w formule koncesyjnej z zakresu gospodarki wodno-kanali-
zacyjnej, gospodarki odpadami i ochrony zdrowia. Struktura realizowanych 
w Polsce przedsięwzięć na drodze porozumienia publiczno-prywatnego nie 
jest jednak konsekwencją najpilniejszych potrzeb w zakresie inwestycji pub-
licznych. Jest to raczej wyraz braku aktywności podmiotów władzy publicz-
nej szczebla krajowego oraz braku umiejętności sprawnego użycia narzędzia 
PPP w sektorach, które tego szczególnie wymagają, jak przykładowo drogi 
i autostrady.

5. PRZEGLĄD I OCENA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 
RYNKU PPP W POLSCE 

W świetle analiz własnych poszczególnych przypadków polskich projektów 
PPP, a także opierając się na bieżącym monitoringu prasowym oraz opiniach 
i wypowiedziach decydentów biorących udział w tego rodzaju przedsięwzię-
ciach, można wskazać na zestaw uwarunkowań determinujących obecnie 
możliwości rozwoju projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 
w Polsce (Raport samorządowy, 2011; Herbst, Jadach-Sepioło, Marczewska, 
2012a; Herbst, Jadach-Sepioło i Marczewska, 2012b; Najwyższa Izba Kontro-
li, 2013; Herbst I., Jadach-Sepioło A., Marczewska E., 2012a. Raport z badania 
wśród polskich przedsiębiorców sporządzony na potrzeby Analizy potencjału 
podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa 
publiczno-prywatnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warsza-
wa). Uwarunkowania efektywnej współpracy w ramach PPP w warunkach 
polskich można sklasyfi kować w kontekście czterech perspektyw: 

• uwarunkowania wynikające z makrootoczenia;
• uwarunkowania wynikające z mikrootoczenia;
• uwarunkowania o charakterze wewnątrzorganizacyjnym po stronie 

podmiotów publicznych; 
• uwarunkowania o charakterze wewnątrzorganizacyjnym po stronie 

podmiotów prywatnych.
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Uwarunkowania wynikające z makrootoczenia

Uwarunkowania rozwoju PPP w kontekście makrootoczenia wynikają przede 
wszystkim z postępującego rozwoju gospodarczego kraju, generującego między 
innymi wzrost zapotrzebowania na dobra publiczne w zakresie infrastruktury 
transportowej, komunikacyjnej, energetycznej czy ochrony zdrowia. Zapew-
nienie właściwego poziomu rozwoju infrastrukturalnego jest niezbędne do 
należytego funkcjonowania społeczeństwa i realizacji produkcyjnych działań 
gospodarki. Wymusza to na sektorze publicznym podejmowanie działań prywa-
tyzacyjnych lub poszukiwanie alternatywnych źródeł fi nansowania koniecznych 
inwestycji poprzez współpracę z podmiotami prywatnymi w sytuacji rosnącego 
poziomu zadłużenia zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym. Pro-
cesy globalizacyjne oraz unifi kacja norm prawnych i standardów postępowania 
wśród państw członkowskich Unii Europejskiej ułatwiają rozprzestrzenianie się 
i zwiększanie popularności idei PPP, a także pozwalają na wymianę doświad-
czeń z bardziej zaawansowanymi pod tym względem krajami. 

Z punktu widzenia możliwości rozwoju PPP znaczenie ma również 
tendencja do obniżania stóp procentowych lub utrzymywania ich na do-
tychczasowym poziomie, co powoduje przyspieszenie procesów inwesty-
cyjnych. Zarówno stopy infl acji, jak i poziom bezrobocia w kraju nie można 
uznać za czynniki negatywnie oddziałujące na decyzję podjęcia współpracy 
w zakresie PPP. Bezrobocie strukturalne co prawda obciąża budżet państwa, 
ale pozwala też na utrzymanie kosztów pracy na stosunkowo niskim pozio-
mie, pozwala też zintensyfi kować procesy inwestycyjne i produkcyjne. 

W aspekcie otoczenia społecznego warto podkreślić wpływ na podej-
mowanie decyzji o projektach PPP powszechnej tendencji skupiającej się 
na kształtowaniu zdrowego modelu życia człowieka i tym samym kreowa-
niu zdrowych warunków funkcjonowania społeczeństwa. Tendencja ta jest 
zauważalna zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a także w śro-
dowisku przyrodniczym. Rosnące oczekiwania społeczeństwa co do jakości 
życia wymuszają inicjowanie i realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych 
i usługowych w ramach inwestycji publicznych w sposób zapewniający efek-
tywniejsze wdrożenie rozwiązań i coraz większe pozytywne skutki społeczne. 

Można także stwierdzić, że partnerstwo publiczno-prywatne jest w pew-
nym stopniu konsekwencją rezygnacji z państwa opiekuńczego. Zjawisko to 
zachodzi w ostatnich latach w wielu krajach, nawet w tych, które rozwinęły 
ten model w największym stopniu (na przykład Holandia czy kraje skandy-
nawskie). Uwidacznia się to również w warunkach polskich poprzez prywa-
tyzację sfer objętych dotychczas dotacjami państwa, obniżanie wydatków na 
dziedziny będące pod opieką strony publicznej czy zachęty podatkowe pro-
mujące inwestycje podmiotów komercyjnych.

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...
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Przemiany techniczne i technologiczne wywołały dynamiczne przekształ-
canie się środowiska gospodarczego, w którym przedsięwzięcia PPP są re-
alizowane. Nowoczesne technologie informacyjne wspomagają zarządzanie 
projektami, pozwalają na zdobywanie wiedzy, wzajemne uczenie się part-
nerów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej (Baran, 2009). Inteligentne 
systemy informacyjne umożliwiają szybką reakcję na pojawiające się trendy 
i tendencje w otoczeniu. Informatyzacja stanowi czynnik silnie integrujący 
podmioty współdziałające w projekcie oraz wpływa na wzrost efektywności 
funkcjonowania przedsięwzięcia i samej współpracy, na przykład poprzez 
doskonalenie przepływu informacji w projekcie, ograniczenie czasochłonno-
ści realizacji procesów czy automatyzację rutynowych czynności w trakcie 
trwania projektu. 

Makrootoczenie w aspekcie politycznym i prawnym ma decydujący 
wpływ na kształtowanie się uwarunkowań efektywnej współpracy w zakre-
sie PPP. Czynnik polityczny rodzi wiele szans, ale również zagrożeń dla re-
alizacji przedsięwzięć w formule PPP. Częste zmiany polityczne, i tym sa-
mym zmiany prawa, powodują destabilizację warunków funkcjonowania 
przedsiębiorstw i inicjatyw opierających się między innymi na współpracy 
gospodarczej. Przeprowadzane zmiany w prawie podatkowym i przepisach 
odnoszących się do zatrudniania pracowników kreują nowe warunki funk-
cjonowania przedsiębiorstw, co odsuwa na plan dalszy ewentualne decyzje 
dotyczące współdziałania gospodarczego. 

Istotne dla rozwoju PPP w warunkach polskich są polityczna akceptacja 
dla tego rodzaju projektów i inicjatywy podejmowane na szczeblu central-
nym. Znowelizowana Ustawa o PPP w art. 3 nakłada na ministra właściwego 
do spraw gospodarki obowiązek upowszechniania i promowania partnerstwa 
publiczno-prywatnego oraz dokonywania analiz i ocen funkcjonowania PPP, 
w tym stanu i perspektyw fi nansowego zaangażowania sektora prywatnego. 
Jak wynika z odpowiedzi Ilony Antoniszyn-Klik, podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Gospodarki – z upoważnienia ministra, z dnia 14 sierpnia 2013 r. 
na interpelację nr 20018 w sprawie realizacji przedsięwzięć w oparciu o part-
nerstwo publiczno-prywatne, strona rządowa ma świadomość konieczności 
realizowania szeroko zakrojonych działań na rzecz wspierania PPP poprzez 
tworzenie standardów dokumentacji i procedur przygotowawczych, a tak-
że inicjowania i wspierania pilotażowych przedsięwzięć w tej formule (zob. 
szerzej: Odpowiedź…, 2013). Warto podkreślić następujące inicjatywy zrea-
lizowane na szczeblu rządowym (zob. szerzej: Wspieranie…, 2013, s. 27–28):

• powołanie zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, któ-
rego głównym zadaniem jest określenie kierunków oraz przygotowa-
nie rekomendacji związanych z promocją i realizacją (Zarządzenie 
Nr 43 Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r.);
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• powołanie przez Ministra Rozwoju Regionalnego (obecnie Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju) Platformy PPP w celu wymiany wie-
dzy, zapewnienia konsultacji i publicznego dostępu do informacji nt. 
PPP dla podmiotów publicznych zainteresowanych utworzeniem sieci 
współpracy (2011 r.);

• organizacja przez Ministerstwo Gospodarki szkoleń, a także misji stu-
dyjnych dla przedstawicieli samorządów i administracji publicznej do 
państw mających bogate doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji 
w formule PPP; 

• promocja polskich projektów PPP za granicą w celu pozyskania part-
nerów prywatnych.

Na implementację formuły PPP do polskiej praktyki realizacji usług pub-
licznych duży wpływ ma stopień szczegółowości rozwiązań prawnych two-
rzonych na szczeblu centralnym10. Ramy prawne dla partnerstwa publiczno-
-prywatnego w warunkach polskich są określane nie tylko przez przepisy, ale 
także przez regulaminy, zalecenia oraz konkretne postanowienia umów PPP. 
W dużej mierze zależą od przyjętej w projekcie struktury fi nansowania i za-
kresu obowiązków przekazywanych spółce PPP.

W ostatnim czasie podjęto próbę uporządkowania regulacji prawnych, 
stwarzając możliwość wykorzystania zarówno wąskiej, jak i szerokiej formu-
ły PPP. W opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki projekcie założeń 
Ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce uję-
to propozycję uregulowania kwestii niezaliczania zobowiązań z tytułu umów 
partnerstwa publiczno-prywatnego do długu publicznego i defi cytu fi nansów 
publicznych (w ramach Ustawy o fi nansach publicznych). Wpływ na polskie 
rozwiązania prawne ma ustawodawstwo unijne. Warto podkreślić, że w pra-
wie Unii Europejskiej nie skonstruowano konkretnego systemu regulujące-
go kwestię partnerstw publiczno-prywatnych, istnieją natomiast przepisy 
stosowane do niektórych aspektów tej formy współpracy, jak na przykład 
przeprowadzanie zamówień w sektorze publicznym (zob. Dyrektywa UE…, 
2004/18/ WE, oraz Dyrektywa UE…, 2004/17/WE).

Uwarunkowania wynikające z mikrootoczenia

Znaczącym czynnikiem mikrootoczenia wpływającym na podejmowanie 
inicjatyw PPP są rosnące i coraz częściej artykułowane oczekiwania organi-
zacji społecznych i lokalnych społeczności co do zapewnienia przez stronę 
publiczną usług i infrastruktury na jakościowo wysokim poziomie. Oczeki-

10  Pogłębioną analizę regulacji prawno-instytucjonalnych z uwypukleniem kontrowersyj-
nych i niejasnych kwestii można znaleźć w: Herbst, Jadach-Sepioło, 2012a.

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...
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wania te dotyczą takich obszarów, jak: dworce kolejowe, drogi, transport pub-
liczny, parkingi, baza oświatowa, obiekty służby zdrowia, obiekty o charakte-
rze sportowo-rekreacyjnym, oszczędność energii oraz zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych czy zapobieganie degradacji danego obszaru. Można jednak 
wciąż zauważyć postawę nieufności społeczeństwa wobec wszelkich form 
prywatyzacji świadczenia usług publicznych. Bariery mentalne w społeczeń-
stwie powinny być systematycznie przełamywane wzrastającym poziomem 
edukacji społecznej w tym zakresie i propagowaniem pozytywnych przykła-
dów implementacji PPP i standardów dotyczących realizacji projektów.

Istotnym elementem mikrootoczenia decydującym w dużej mierze o roz-
woju inicjatyw PPP są banki, instytucje fi nansowe i agencje ubezpieczenio-
we oraz ich stosunek do fi nansowania i ubezpieczania projektów tego typu. 
Współpraca z agencjami ubezpieczeniowymi jest utrudniona, ponieważ 
strona publiczna oczekuje rozwiązań, które pozwalają na sporządzenie umo-
wy polisy ubezpieczeniowej całego przedsięwzięcia, gwarantującej stronie 
budżetowej możliwość dochodzenia roszczeń i zabezpieczenia na wypadek 
niewykonania zadania. Nowe regulacje kształtujące zasady funkcjonowania 
sektora bankowego systemowo redukują natomiast możliwość wykorzysta-
nia kapitału publicznego i fi nansowania dłużnego do tego rodzaju projek-
tów. Ograniczone możliwości fi nansowania projektów PPP wynikają z coraz 
bardziej utrudnionego dostępu do długoterminowych kredytów udzielanych 
przez banki na inwestycje infrastrukturalne realizowane w formule project 
fi nance11. Jednym z przykładów komercyjnego banku w Polsce, który zdecy-
dował się fi nansować samorządy lokalne i między innymi publiczną służbę 
zdrowia, jest DNB Bank Polska SA. Bank zrealizował ponad 1400 projektów 
dla samorządów lokalnych i przeprowadził ponad 200 programów emisji ob-
ligacji komunalnych o łącznej wartości około 670 mln zł12. 

Szansą na rozwój PPP jest łączenie tego rodzaju projektów z funduszami 
unijnymi, czyli tak zwane projekty hybrydowe, szczególnie że w Polsce dota-
cje europejskie odgrywają ważną rolę w fi nansowaniu inwestycji infrastruk-
turalnych. Problemem jest jednak konieczność równoległego dostosowania 
się do reguł PPP i reguł dotyczących funduszy europejskich oraz dodatkowe, 

11  Jest to konsekwencją wymogów regulacji bankowych Bazylea III. Mianem Bazylei lub 
porozumienia bazylejskiego określa się zespół regulacji dotyczących wymogów kapitałowych 
i zarządzania ryzykiem w banku działającym transgranicznie, służących wzmocnieniu stabil-
ności banków i zwiększeniu gwarancji bezpieczeństwa środków, tym samym ugruntowaniu 
dobrej kondycji rynku bankowego. Bazylea III wprowadza instytucję dodatkowego buforu 
kapitałowego, którego rolą będzie absorpcja strat przez banki w okresie kryzysów i napięć 
ekonomicznych. Banki uznane za najważniejsze muszą się liczyć ze zwiększeniem wymogów 
kapitałowych, ponieważ jako strategiczne powinny się legitymować większą niż przeciętna ab-
sorpcją strat (zob. szerzej: Basel III…, 2010).

12  www.dnb.pl/pl/branze-i-sektory/sektor-publiczny/ (dostęp: 15.05.2014).
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specyfi czne ryzyko w zakresie: trwałości projektu, poziomu dofi nansowania 
czy znaczących zmian w projekcie, wymagających akceptacji przez Komisję 
Europejską, a przede wszystkim ryzyko zwrotu funduszy unijnych. W wy-
korzystaniu takiego rozwiązania pomagają organizacje unijne i międzyna-
rodowe. Jedną z nich jest Europejskie Centrum Wiedzy o PPP jako wspólna 
inicjatywa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, państw członkowskich Unii 
Europejskiej i krajów kandydujących oraz kilku innych państw13.

Wśród banków i instytucji fi nansowych na szczeblu krajowym i między-
narodowym, jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOIR) czy Bank 
Światowy, można zauważyć tendencję do poszukiwania efektywnych mode-
li współfi nansowania inwestycji infrastrukturalnych przez sektor prywatny. 
Jednym z przykładów są działania Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
w kooperacji z Komisją zawarte w programie Project Bond Initiative z 2010 
roku, mające na celu poszerzenie dostępu kapitału prywatnego na potrzeby 
strategicznych dla Unii Europejskiej oraz państw członkowskich przedsię-
wzięć infrastrukturalnych. 

Również partnerzy komercyjni rozpoczęli poszukiwanie nowych modeli 
pozyskiwania fi nansowania w kooperacji z wybranymi bankami, czego przy-
kładem jest model PEEBLE (grupa ING oraz Santander) oraz model CLIP, 
proponowany przez 80 największych światowych funduszy emerytalnych. 
Warto również wspomnieć o instrumentach obecnie wchodzących na ry-
nek, odmiennych od dotychczasowego systemu dotacyjnego, jak Inicjatywa 
JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas), której celem jest realizacja projektów miejskich i rewitalizacja miast. 
Pierwszym przykładem wykorzystania w Polsce i Europie – i jedynym jak 
dotąd – niskooprocentowanej pożyczki oferowanej ze środków Inicjatywy 
JESSICA, fi nansowanej w ramach środków zwrotnych Unii Europejskiej, jest 
projekt rewitalizacji dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie 
w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007–201314. 

Dokonując przeglądu elementów składowych mikrootoczenia projektów 
w formule PPP, należy podkreślić brak wystarczającego wsparcia instytucjo-
nalnego, na przykład w postaci publicznej jednostki centralnej koordynującej 
rozwój PPP czy instytucji certyfi kującej tego typu projekty. Działalność takich 
instytucji mogłaby być źródłem kompleksowej wiedzy w zakresie PPP i czyn-
nikiem prowokującym do opracowania całościowej strategii implementacji 

13  Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: www.eib.org/epec/ (do-
stęp: 24.04.2014).

14  Zob. szerzej: http://sopot.pl/eGmina/pl/cityzone/Dla_przedsiebiorczych/Inwestycje_
planowane/modules/pages/0001.html (dostęp: 15.05.2014).
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idei PPP i pomocnym w multiplikowaniu tak zwanych dobrych praktyk PPP 
w warunkach polskich. 

Główną rolę w efektywnej realizacji PPP odgrywają eksperci, konsultanci 
i doradcy jako grupa interesariuszy mająca wpływ na powodzenie projek-
tu, zarówno w fazie przygotowawczej, jak i realizacyjnej. Jak wynika z ana-
liz przeprowadzonych przez Centrum PPP, spośród postępowań przetargo-
wych ogłoszonych w latach 2009–2010 niewspieranych przez doradców, aż 
62% zostało anulowanych, a tylko 10% zakończyło się podpisaniem umowy 
(Herbst, Jadach-Sepioło, 2012b, s. 18). Wskazuje to na brak przygotowania 
merytorycznego i konieczność korzystania z pomocy doradczej przez stronę 
publiczną. Funkcję doradców pełnią też same podmioty publiczne, takie jak 
samorządy czy jednostki zależne od samorządów realizujące z powodzeniem 
projekty w formule PPP. 

Wycinkowo funkcję koordynacyjną, informacyjną i doradczą pełnią 
jednostki lub zespoły robocze doradców na szczeblu centralnym, równole-
gle w Ministerstwie Gospodarki (Baza projektów Partnerstwa Publiczno-
-Prywatnego, www.bazappp.gov.pl) i Ministerstwie Rozwoju Regionalne-
go, obecnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Platforma Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego, www.ppp.gov.pl). Pełnią rolę wspierającą samorządy 
i inne instytucje w prawidłowym przeprowadzaniu projektów PPP. Niemniej 
intensywność ich zaangażowania zależy w dużej mierze od woli politycznej. 
Można też odnieść wrażenie, że nie są to działania skorelowane i uzupełnia-
jące się wzajemnie. 

Inną inicjatywą na szczeblu centralnym jest systemowy projekt zatytuło-
wany „Partnerstwo publiczno-prywatne” Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości w zakresie badania stanu rozwoju, upowszechniania wiedzy 
i promowania modelu PPP. Realizacja projektu odbywa się poprzez szero-
ko zakrojone badania diagnostyczne w zakresie gotowości strony publicznej 
i prywatnej do podejmowania tego rodzaju projektów, organizację semina-
riów regionalnych, ogólnopolskich konkursów projektów, działania wspie-
rające podmioty w realizacji PPP, publikacje oraz kampanię promocyjno-
informacyjną. 

Jak się wydaje, wiedza dostarczana przez ośrodki akademickie w postaci 
wykładów programowych, studiów podyplomowych oraz działalność eduka-
cyjna i szkoleniowa specjalistycznych ośrodków kształcenia kadr w admini-
stracji publicznej nie zaspokaja potrzeb w tym zakresie. Dlatego tak potrzebna 
jest działalność stowarzyszeń, konsorcjów, instytucji i organizacji wyspecjali-
zowanych w kwestiach PPP. Przykładem takiej niezależnej instytucji obywatel-
skiej jest powołane w 2008 roku Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 
której założycielami są banki, kancelarie prawne, fi rmy doradcze, przedsię-
biorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia 
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gospodarcze – łącznie 41 podmiotów prywatnych i publicznych. Jej celem jest 
zaspokajanie ważnych potrzeb publicznych poprzez przyspieszenie inwestycji 
prywatnych w tej części, w której państwo nie ma środków na usprawnianie 
i rozwój. Pomocne w propagowaniu idei PPP są również media lokalne i kra-
jowe uczestniczące w kampanii między innymi PARP-u. 

Jednym z najistotniejszych elementów mikrootoczenia są bezpośredni 
uczestnicy takiego projektu, decydujący się na podpisanie umowy PPP. Za-
równo siła ekonomiczna, jak i postawa naczelnego kierownictwa i kompe-
tencje pracowników strony prywatnej w poruszaniu się w formule PPP, oraz 
stopień przygotowania do realizacji projektów PPP instytucji administracji 
rządowej i samorządowej mają istotne znaczenie w powodzeniu przedsię-
wzięcia. W tym kontekście zatem, wewnętrzne uwarunkowania zarówno po 
stronie podmiotów publicznych, jak i prywatnych warto uwypuklić jako te 
o strategicznym znaczeniu w procesie implementacji projektów PPP. 

Uwarunkowania o charakterze wewnątrzorganizacyjnym
po stronie podmiotów publicznych

Podmioty publiczne inicjujące w Polsce w różnym stopniu i z różnym skut-
kiem projekty PPP są to: jednostki administracji centralnej, jednostki sa-
morządu terytorialnego, jak: urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, 
miasta na prawach powiatu, miasta wojewódzkie, urzędy gmin oraz jednostki 
podległe JST, czyli powiatowe jednostki organizacyjne, wojewódzkie samorzą-
dowe jednostki, gminne jednostki, zakłady budżetowe i spółki komunalne. Ich 
poziom przygotowania w sensie organizacyjnym, fi nansowym czy mentalnym 
ma decydujący wpływ na szanse realizacji przedsięwzięcia i sfi nalizowania go 
w postaci podpisania umowy i wejścia na drogę implementacji. 

W ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywat-
ne”, fi nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3 przeprowadzono w 2012 roku 
jakościowe i ilościowe badania podmiotów publicznych posiadających różne 
doświadczenia w realizacji przedsięwzięć w formule PPP, z których wynikają 
następujące wnioski co do stopnia ich przygotowania do tego rodzaju projek-
tów (zob. szerzej Herbst, Jadach-Sepioło, Marczewska, 2012b): 

• brak spójnej i przejrzystej polityki w zakresie PPP na szczeblu samorzą-
dowym i centralnym, a dodatkowo oportunizm wyborczy prowadzący 
do podejmowania decyzji o PPP wbrew rachunkowi ekonomicznemu;

• niska gotowość administracji publicznej do przekazywania zadań in-
westycyjnych podmiotom prywatnym z powodu przekonania o nega-
tywnym nastawieniu społecznym do kapitału prywatnego w sektorze 
publicznym;

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...
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• niewielka umiejętność partnerskiej, opartej na dialogu i zaufaniu re-
alizacji zadań z otoczeniem zewnętrznym, przede wszystkim z przed-
siębiorcami oraz z ekspertami zewnętrznymi i instytucjami współpra-
cującymi przy opracowywaniu dokumentacji przedinwestycyjnej oraz 
przy wyborze procedury wyboru partnera prywatnego; 

• brak wyodrębnienia w większości struktur organizacyjnych instytucji 
publicznych jednostek odpowiedzialnych za inicjowanie i realizację 
projektów PPP;

• hierarchiczna organizacja polskich instytucji publicznych utrudniają-
ca realizację projektu PPP, wymagającego elastycznej współpracy wie-
lu komórek organizacyjnych z wielu pionów i zmian proceduralnych 
w procesie organizacji podmiotu; 

• niedostateczna jakość kadr administracji publicznej mającej zajmować 
się nową dziedziną, taką jak PPP, ujawniająca się w braku wystarczają-
cych umiejętności rozpoznawania różnych możliwości przeprowadza-
nia inwestycji publicznych, przekazywania wiedzy z zakresu PPP oraz 
stosowania narzędzi ekonometrycznych i komparatorów;

• brak wiedzy i stosowania rozwiniętych form identyfi kacji ryzyk pro-
jektowych;

• niesprawności postępowań administracyjnych, wynikające z koniecz-
ności uzyskania różnego rodzaju zgód i pozwoleń niezbędnych do re-
alizacji projektu PPP; 

• dominująca postawa strachu przed PPP zarówno pracowników urzę-
dów, jak i na poziomie politycznym przed podejmowaniem wiążących 
decyzji;

• opór ze strony pracowników administracji publicznej dla wprowadze-
nia PPP, spowodowany najczęściej obawą o konsekwencje zawodowe 
i prawne w przypadku podjęcia kontrowersyjnej decyzji;

• niechęć do dzielenia się informacjami pomiędzy jednostkami publicz-
nymi o podejmowanych decyzjach i realizowanych etapach, w konse-
kwencji ograniczony dostęp do wiedzy i dobrych praktyk;

• konieczność zmian w kulturze organizacyjnej instytucji publicznych, 
sprzyjających upowszechnianiu idei PPP;

• konieczność organizacji dodatkowych szkoleń na poziomie podstawo-
wym i zaawansowanym w celu pozyskiwania, upowszechniania i roz-
wijania wiedzy przez pracowników oddelegowanych do opieki nad 
projektami PPP; 

• niewystarczająca liczba warsztatów, wyjazdów studyjnych, przed-
stawiających praktyczne przykłady realizacji PPP w danym sektorze 
uwzględniających specyfi kę kompetencji instytucji publicznych; 
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• niezadowalająca ocena stanu wiedzy i opinii radnych, polityków lokal-
nych na temat wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego do 
realizacji zadań publicznych;

• często występujące przypadki oddawania kontroli nad postępowaniem 
fi rmie doradczej, wynikające z braku wiedzy lub chęci pozbycia się od-
powiedzialności za własne działania.

W świetle przeprowadzonych analiz brak wiedzy i umiejętności praktycz-
nego wykorzystywania formuły PPP do realizacji przedsięwzięć w zakresie 
świadczenia usług publicznych wśród podmiotów publicznych oraz nieuf-
ność wobec sektora prywatnego stanowią istotne problemy w procesie imple-
mentacji nowo uruchamianych regulacji prawnych. Powodem wielu kłopo-
tów w zakresie nawiązywania współpracy PPP jest albo nieumiejętność albo 
brak woli właśnie po stronie publicznej w optymalizowaniu podziału ryzyka, 
a w konsekwencji wyceny tych ryzyk oraz podziału praw i obowiązków. Ana-
liza doświadczeń instytucji publicznych w przygotowaniu i realizacji projek-
tów PPP wskazuje, że podmioty publiczne decydujące się na zainicjowanie 
projektów PPP z jednej strony wchodzą na tę drogę z powodu braku innych 
możliwości realizacji planów inwestycyjnych i traktują to jak ostateczność, 
z drugiej jednak strony jednostki, które się na to decydują, wykazują się zde-
cydowanie innowacyjnym podejściem do zarządzania w administracji pub-
licznej. 

Uwarunkowania o charakterze wewnątrzorganizacyjnym
po stronie podmiotów prywatnych

Opierając się na badaniach przeprowadzonych wśród polskich przedsię-
biorców w ramach systemowego projektu PARP „Partnerstwo publiczno-
-prywatne”, można stwierdzić, że struktura podmiotów sektora prywat-
nego uczestniczących w projektach PPP wynika w dużej mierze z mode-
li i obszarów realizowanych przedsięwzięć oraz ze specyfi ki realizowanych 
dotychczas projektów w Polsce (Herbst, Jagusztyn-Krynicki, 2013; Herbst, 
Jadach-Sepioło, Marczewska, 2012a). Dominują więc fi rmy budowlane, zaj-
mujące się transportem i gospodarką magazynową, niemniej należy założyć 
dalszy rozwój tej struktury w miarę poszerzania się kierunków wykorzysta-
nia PPP w innych branżach. Są to przedsiębiorstwa o szerokiej skali działania 
i funkcjonujące częściej w skali kraju niż na rynkach międzynarodowych. 
Biorąc pod uwagę kryterium wielkości fi rmy, doświadczenie w PPP mają 
przede wszystkim duże fi rmy (250 pracowników lub więcej), które stanowią 
50% ogółu badanych przedsiębiorstw, 34% to fi rmy średnie (50–249 zatrud-
nionych) oraz 16% stanowią fi rmy małe (10–49 pracowników). 94% ogółu 
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przedsiębiorstw ubiegających się lub uczestniczących w PPP stanowią spółki 
prawa handlowego, natomiast 40% z nich ma powiązania kapitałowe z zagra-
nicznymi podmiotami (Raport…, 2013, s. 39 i n.). 

Wnioski dotyczące oceny poziomu przygotowania polskich podmiotów 
prywatnych do współpracy z sektorem publicznym w świetle badań zreali-
zowanych w 2012 roku w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo 
publiczno-prywatne”, przedstawiają się następująco (Herbst, Jagusztyn-Kry-
nicki, 2013; Herbst, Jadach-Sepioło, Marczewska, 2012a): 

• podmioty prywatne uczestniczące w procesie nawiązywania współ-
pracy poprzez PPP to jednostki realizujące wiele projektów w obrębie 
jednego sektora; 

• podmioty prywatne uczestniczące w procesie nawiązywania współ-
pracy poprzez PPP posiadają siłę ekonomiczną, zdolności operacyjne 
i wykwalifi kowany personel, odpowiedzialny za szereg procesów ne-
gocjacyjnych i realizacyjnych; 

• sektor prywatny współpracuje z doradcami i ekspertami zewnętrzny-
mi oraz z innymi instytucjami otoczenia zewnętrznego; 

• polscy przedsiębiorcy, podejmując decyzję o uczestnictwie w projek-
tach PPP, umiejętnie dostosowują się do wymagań zleceniodawców 
projektów, pozwala na to wysoki potencjał tych podmiotów, wyni-
kający między innymi z jasnego sprecyzowania obowiązków osoby 
lub zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu i popularności 
szkoleń różnego rodzaju;

• przedsiębiorcy zwracają uwagę na duży problem z pozyskaniem fi -
nansowania bankowego dla przedsięwzięć, a za główną przyczynę tej 
bariery uznaje się brak możliwości zabezpieczenia hipotecznego na 
majątku nieruchomym zaangażowanym w projekt;

• podmioty prywatne pomimo przekonania, że współpraca w formule 
PPP jest korzystna dla obu stron, mają świadomość odmienności ce-
lów uczestników.

Przedsiębiorstwa, decydując się na określony model partnerstwa pub-
liczno-prywatnego, analizują zazwyczaj takie czynniki, jak: branża, w której 
ma być realizowana inwestycja, poziom niezbędnych do realizacji projektu 
nakładów fi nansowych, możliwości zaangażowania fi nansowego po stronie 
podmiotu publicznego, przewidywana liczba potencjalnych zainteresowa-
nych użytkowaniem danego typu infrastruktury czy akceptacja społeczna dla 
opłat z tytułu korzystania z danego obiektu publicznego. Można te czynniki 
uznać za najważniejsze przy podejmowaniu przez podmiot prywatny decyzji 
o współpracy gospodarczej w formule PPP.
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6. PODSUMOWANIE – KLUCZOWE CZYNNIKI 
POWODZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W FORMULE PPP 
W POLSCE

Analiza danych jakościowych i ilościowych o wybranych projektach part-
nerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, będących w fazie realizacji po 
podpisaniu umowy, jest źródłem wielu interesujących wniosków dotyczą-
cych: kontekstu i przyczyn podejmowania decyzji o PPP, modeli i struktury 
fi nansowo-prawnej projektów, sposobów realizacji projektów, w szczególno-
ści w aspekcie podziału praw i obowiązków uczestników co do na przykład 
fi nansowania projektu i podziału ryzyk, oraz barier i problemów realizacji 
współpracy. Przeprowadzone analizy i badania problemu pozwalają stwier-
dzić, że przedsięwzięcia w tym obszarze stanowią konglomerat rozmaitych 
problemów o charakterze prawnym, informacyjnym, instytucjonalnym, fi -
nansowym, organizacyjnym, komunikacyjnym czy podatkowym. 

Autorka ma świadomość, że nie jest to kompleksowa, ale wycinkowa, 
fragmentaryczna próba zbadania omawianego zjawiska, a wyniki tej anali-
zy są zniekształcone rozmaitymi czynnikami (jak mała liczebność faktycznie 
realizowanych projektów czy przymus realizacji określonych inwestycji wy-
nikający z zapisów planów miejscowych albo uchwał Rady Gminy, co wpły-
wa na strukturę prawno-fi nansową przedsięwzięcia). Daje to tylko szansę na 
fotografi ę wybranej do badań próby, wnioski trudno jednak jednoznacznie 
odnieść do wszystkich przyszłych, potencjalnych projektów PPP i kierunków 
rozwoju rynku PPP w Polsce. 

Niemniej przeprowadzone badania pozwalają na diagnozę następujących 
istotnych czynników powodzenia przedsięwzięć w formule PPP:

• stabilność i odpowiedni klimat polityczny sprzyjający rozwojowi for-
muły PPP;

• kształt aktualnych uporządkowanych regulacji prawno-instytucjonal-
nych, stwarzających możliwość wyboru różnych form PPP i wyraźnie 
wpływających na wzrost zainteresowania projektami PPP w życiu go-
spodarczym;

• zrozumienie idei i właściwy marketing inicjatyw PPP; 
• właściwy dobór przez strony formy prawno-organizacyjnej i modelu 

PPP, z odpowiednim podziałem zadań, optymalną alokacją ryzyka 
i strukturą fi nansowania; 

• brak zaangażowania fi nansowego strony publicznej, co obniża ryzyko, 
że projekt utknie w machinie kontrolnej w kontekście zasad zarządzania 
fi nansami na szczeblu centralnym i samorządowym oraz z braku moż-
liwości elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową;
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• znalezienie partnera prywatnego, który zobliguje się do ponoszenia 
ryzyka fi nansowania projektu i zapewni środki z własnych źródeł lub 
środki pożyczone, co zwiększa prawdopodobieństwo podpisania umo-
wy i wejścia projektu w fazę realizacji;

• właściwe przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i kulturowe 
podmiotów publicznych do realizacji tego typu projektów; 

• właściwe kryteria wyboru partnera prywatnego;
• przeprowadzenie procesu wyboru partnera prywatnego po uprzednim 

starannym wykonaniu wszechstronnych analiz, z pomocą doświad-
czonych doradców zewnętrznych z uwzględnieniem odpowiedniej ilo-
ści czasu na etap przygotowawczy;

• zaufanie i wcześniejsze doświadczenia przedsiębiorców i strony pub-
licznej w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Studia literatury przedmiotu oraz przeprowadzone badania pozwalają 
na sformułowanie propozycji kierunków działań w zakresie kształtowania 
sprzyjających warunków dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego 
w Polsce. Są to następujące elementy: 

• wypracowanie spójnej, kompleksowej strategii na szczeblu centralnym 
wobec PPP oraz ujednolicenie i skoordynowanie działań wszystkich 
zaangażowanych instytucji rządowych;

• świadoma, systematycznie i aktywnie realizowana polityka dostoso-
wywania i ujednolicania regulacji prawnych i fi nansowych w odnie-
sieniu do PPP;

• konieczność powołania specjalistycznych instytucji publicznych kon-
trolnych i certyfi kujących, o charakterze doradczym w procesie po-
dejmowania decyzji czy w interpretacji przepisów prawnych, a także 
wspierających inicjatywę PPP;

• zmiana mentalna i kulturowa administracji publicznej w podejściu do 
formuły PPP jako jednej z efektywnych dróg fi nansowania planowa-
nych przedsięwzięć, a nie jako ostateczności w przypadku braku in-
nych możliwości; 

• rozwój potencjału podmiotów publicznych oraz przedsiębiorców za-
interesowanych realizacją zadań w formule PPP, szczególnie w kon-
tekście kompetencji i umiejętności w sektorze publicznym w zakresie 
planowania i kontroli efektywności projektów;

• organizacja szkoleń, warsztatów, misji studyjnych i kampanii informa-
cyjnych dla podmiotów po stronie publicznej i prywatnej; 

• zaproponowanie systemu amortyzacji ryzyka fi nansowego projektu 
PPP poprzez na przykład subwencje fi nansujące część kosztów przy-
gotowania projektu lub samej inwestycji, poręczenie kredytów lub 
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wsparcie fi nansowe udzielane przez skarb państwa czy preferencyjne 
pożyczki dla strony publicznej przeznaczone na wkład publiczny;

• rozwijanie spójnego systemu dla projektów hybrydowych; 
• bardziej przyjazna polityka kredytowa banków wobec podmiotów 

prywatnych, chcących uczestniczyć w tego typu projektach,
• opracowanie na szczeblu centralnym aktualnej bazy o projektach PPP 

realizowanych w skali całego kraju, która byłaby podstawą do kom-
pletnych analiz w tym zakresie;

• stworzenie bazy tak zwanych dobrych praktyk, ogólnie dostępnej za-
interesowanym podmiotom, a także katalogu standardów postępowa-
nia, procedur oraz wzorów dokumentacji (przetargowej czy wzorów 
umów);

• działania zmierzające do poprawy współpracy publiczno-prywatnej, 
szczególnie prowadzące do zwiększenia poziomu zaufania pomiędzy 
podmiotami publicznymi i prywatnymi.

W dobie współczesnych przemian i problemów gospodarczo-ekonomicz-
nych partnerstwo publiczno-prywatne powinno być traktowane jako istotna 
forma realizacji inwestycji infrastrukturalnych i usługowych niezbędnych do 
poprawy świadczenia usług publicznych. Koniecznością staje się zatem pro-
wadzenie dalszych pogłębionych analiz zasadności i użyteczności tej nowej 
formuły realizacji usług publicznych, a także realizowanie kolejnych badań 
weryfi kujących przedstawione w opracowaniu warunki efektywnej współ-
pracy i propozycje działań umożliwiających rozwój tego zjawiska w przyszło-
ści w Polsce.
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ZMIANY POZYCJI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA 
TELEINFORMATYCZNEGO NA TLE 

KONKURENTÓW W LATACH 2005–2012

STRESZCZENIE: Konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego ostatnich lat dla 
działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej są przedmio-
tem licznych analiz. W tym kontekście interesujący wydaje się problem zdobywania 
i utrzymywania przewagi konkurencyjnej przez niektóre podmioty mimo gwałtownych 
zmian otoczenia. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny najistotniejszych zjawisk 
w zakresie zmian kondycji dziesięciu wiodących przedstawicieli sektora. Badania oparto 
na porównaniu kluczowych parametrów charakteryzujących wspomnianą grupę pod-
miotów w latach 2005–2012. 

SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie strategiczne, przewaga konkurencyjna, przedsiębior-
stwa teleinformatyczne.

1. SEKTOR TELEINFORMATYCZNY W POLSCE

Sektor teleinformatyczny w Polsce należy do niezwykle szybko rozwijających 
się gałęzi przemysłu. Trwa tutaj nieustanna walka o zidentyfi kowanie nowych 
źródeł zdobycia przewagi konkurencyjnej (Strojny, Berezowska, 2007). Dzie-
je się tak zarówno pod wpływem procesów zachodzących w otoczeniu gospo-
darki naszego kraju (przy czym chodzi tu głównie o rozwój technologiczny 
na świecie), jak i w związku z dynamicznym, aktywnym uczestniczeniem 
Polski w procesie globalizacji (Waligórka, 2012). Zwłaszcza ta ostatnia oko-
liczność współgra z obserwowanym wzrostem poziomu wykształcenia mło-
dego pokolenia, upowszechnieniem znajomości języków obcych, poprawą 
dostępnej – szeroko rozumianej – infrastruktury (Jedynak, 2006). Wszystkie 
te czynniki umożliwiły dużym globalnym koncernom oraz lokalnym przed-
siębiorstwom rozpoznanie i twórcze wykorzystanie warunków sprzyjających 
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prowadzeniu z sukcesem działalności gospodarczej w omawianym zakresie 
(Okoń-Horodyńska, 2013).

Trzeba w tym miejscu wspomnieć, iż oprócz pozytywnych zjawisk, w ostat-
nich latach wystąpiły również niezależne od sektora niekorzystne zdarzenia. 
Wśród nich szczególną pozycję zajmuje kryzys gospodarczy, jaki objawił się 
w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku (Łasak, 2011). Przyjęty okres 
(lata 2005–2012), z którego pochodzą poddane analizie dane, pozwala prze-
śledzić losy głównych graczy oraz cechującą ich sprawność radzenia sobie ze 
wspomnianymi, obfi tującymi w konsekwencje uwarunkowaniami (Bauer, Je-
dynak, Jedynak, 2010). W całej gospodarce odnotowano wtedy wzrost liczby 
ogłaszanych upadłości, zatem był to czas szczególnych wyzwań (Bauer, 2010). 
Koncentracja rozważań wokół mierników pochodzących ze sfery fi nansów 
fi rmy pozwala w przejrzysty, jednoznaczny sposób ukazać faktyczną zmianę 
kondycji poszczególnych spółek w porównaniu z najbliższymi konkurenta-
mi (Trojak, 2010). Wyniki badań nie uprawniają do stawiania hipotez opar-
tych na prawach statystyki, stanowią jednak swego rodzaju narzędzie selekcji 
wartościowych przypadków godnych pogłębionych studiów i naśladowania 
przez pozostałe podmioty (Lipińska, 2012). Dodatkowo celem rozdziału jest 
podjęcie próby wykrycia tendencji zarysowujących się w zakresie oceny sta-
nu wiodących graczy sektora teleinformatycznego – zwłaszcza że są to pod-
mioty ważne z perspektywy nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa (Stec-
-Rusiecka, 2013).

2. LIDERZY SEKTORA TELEINFORMATYCZNEGO 
W POLSCE ORAZ OSIĄGANE PRZEZ NICH WYNIKI

Sektor teleinformatyczny to obszar dynamicznego rozwoju grupujący szereg 
innowacyjnych przedsiębiorstw. Jego stan odzwierciedla sytuacja najwięk-
szych korporacji, mających najważniejsze znaczenie w poszczególnych ka-
tegoriach, takich jak telekomunikacja, tworzenie oprogramowania czy też 
dostarczanie potrzebnej infrastruktury teleinformatycznej. Ograniczeniem 
analizy są tutaj trudności związane z poufnością danych charakteryzujących 
kondycję uwzględnianych podmiotów. Z tej przyczyny zdecydowano o pod-
daniu badaniom jedynie takie przedsiębiorstwa, które upubliczniają potrzeb-
ne informacje w rozmiarze i zakresie niezbędnym z perspektywy tematyki ni-
niejszego opracowania. Prezentowane podejście stanowi nawiązanie do idei 
case study zgodnej z nurtem postmodernizmu w zarządzaniu. Tym samym 
wykorzystane poniżej dane nie stanowią reprezentatywnej próby badawczej 
w sensie statystycznym, jednakże – ze względu na wybór spośród głównych 
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przedstawicieli sektora – pozwalają zilustrować najważniejsze tendencje wy-
stępujące w badanym obszarze. Rozważania oparto na prześledzeniu zmian 
charakterystyki dziesięciu podmiotów, śledząc ich przebieg w latach 2005–
2012. Wzięto pod uwagę: Telekomunikację Polską (TP), Polkomtel (P), PTK 
Centertel (C), Netię (N), Telefonię Dialog (D), Exatel (E), ComArch (CA), 
Sygnity (S), Fujitsu Technology Solutions (F), Asseco Poland (A).

Tabela 1. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu
na początek 2005 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2005 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 18564 3166 35116 15601 3059 37151

P 5744 924 7231 4095 348 3380

C 5635 653 8623 2376 799 2754

N 897 160 2608 2286 196 1234

D 453 52 1440 669 98 1005

E 453 –49 1076 434 58 503

CA 330 14 272 117 26 1447

S 742 14 478 195 19 2075

F 210 3 61 –10 0 47

A 110 14 126 78 3 574

SUMA 33138 4951 57031 25841 4606 50170

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2005). 
„Rzeczpospolita”, nr 3700, 30.11.2005.

Dane charakteryzujące kondycję uwzględnionych w badaniu przedsię-
biorstw w 2005 roku (tabela 1) pokazują zdecydowaną dominację lidera 
(TP), na którego przypada 56% obrotów oraz 64% zysków. Był on również 
właścicielem 62% aktywów przypadających na całą analizowana grupę, 60% 
kapitałów własnych, a także odpowiadał za 66% inwestycji. Najwyższy wynik 
przedsiębiorstwo będące na czele zestawienia osiągnęło jednak w kategorii 
wielkość zatrudnienia z wynikiem 74%. Pod tym względem dwie kolejne fi r-
my wyraźnie wykazały się wyższą efektywnością działania, posiadając odpo-
wiednio 7% i 5,5% ogółu pracowników przy jednoczesnym udziale w zysku 
rzędu 19% i 13%.

W porównaniu z rokiem poprzednim ranking przedsiębiorstw według 
kryterium osiąganych obrotów (tabela 2) pozostał bez zmian (jedynie Exatel 
zdołał wyprzedzić równą mu wcześniej Telefonię Dialog). Obroty dziewięciu 
fi rm wzrosły, a jednej spadły. Sześć fi rm zanotowało wyższe zyski, w czte-
rech sytuacja się pogorszyła (jeden podmiot poniósł straty). Aktywa powięk-
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szyły się w siedmiu przypadkach, u pozostałych spadły przy jednoczesnym 
powszechnym wzroście kapitałów własnych. Inwestycje zintensyfi kowało 
siedem przedsiębiorstw, trzy ograniczyły. Osiem podmiotów przeprowadziło 
dodatkową rekrutację, a dwa obcięły zatrudnienie. 

Tabela 2. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek roku 2006 (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2006 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 18342 2924 35624 18003 3209 33603

P 6496 1067 7597 4738 1096 3388

C 6424 1042 8015 3123 666 3212

N 909 61 2627 2366 146 1221

D 501 –173 1271 975 108 1008

E 531 26 933 460 48 520

CA 444 27 347 176 33 1749

S 858 12 635 225 29 2465

F 307 6 83 –3 1 54

A 219 36 230 166 5 670

SUMA 35031 5028 57362 30229 5341 47890

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2006). 
„Rzeczpospolita”, nr 3977, 26.10.2006.

Tabela 3. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek 2007 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2007 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 18625 2096 32611 18103 3093 33421

P 7359 1122 7681 3507 1207 3396

C 7132 742 8616 4984 911 4565

N 862 -378 2155 1952 181 1111

D 502 70 1269 1046 115 1010

E 537 14 921 493 56 507

CA 492 53 462 257 58 2464

S 927 –21 980 434 20 2308

F 520 6 195 2 2 74

A 498 76 686 347 9 1041

SUMA 37454 3780 55576 31125 5652 49897

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2007). 
„Rzeczpospolita”, nr 255 (7852), 31.10.2007.
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Dane zamieszczone w tabeli 3 pozwalają stwierdzić, iż z perspektywy 
kryterium wielkości obrotów trzy podmioty w ciągu roku poprawiły swoją 
pozycję względem pozostałych reprezentantów sektora, trzy ją pogorszyły, 
a cztery utrzymały. Obroty wzrosły w dziewięciu na dziesięć przypadków 
(tylko jeden wynik wskazywał na ograniczenie prowadzonej działalności). 
Zysk netto zdołały zwiększyć cztery przedsiębiorstwa, jednak pięć odnoto-
wało spadek, a jedno powtórzyło swój wynik. Aktywa uległy powiększeniu 
w sześciu przypadkach przy spadku w czterech. Kapitał własny wzrósł na-
tomiast u ośmiu badanych fi rm i zmalał u dwóch. Podobnie zachowywały 
się inwestycje (relacja osiem do dwóch). Przyrost zatrudnienia odnotowało 
sześć podmiotów, a cztery dokonały redukcji tego wskaźnika.

Tabela 4. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek 2008 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2008 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 18244 2275 32422 17773 3677 31348

P 7799 1357 8459 3516 1460 3355

C 8064 1508 9111 5818 1268 3504

N 838 -269 2071 1728 235 1237

D 498 59 1318 1106 108 1056

E 506 20 866 495 59 420

CA 581 42 558 301 60 2853

S 1238 –97 862 350 31 2871

F 579 14 198 160 2 73

A 1282 220 3256 2318 39 2246

SUMA 39629 5129 59121 33565 6939 48963

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2008).
„Rzeczpospolita”, nr 256 (8157), 31.10.2008.

W 2008 roku (tabela 4) trzy podmioty zdołały poprawić swoją względną 
pozycję, sześć przesunęło się w dół rankingu, a jeden pozostał na uprzednio 
zajmowanym miejscu, jeśli chodzi o skalę działalności mierzoną wielkoś-
cią obrotów. Przy tym ów ostatni wskaźnik urósł w siedmiu przypadkach, 
w trzech zmalał. Zwiększenie stanu aktywów odnotowano sześciokrotnie wo-
bec czterech rezultatów gorszych niż w okresie poprzednim. Kapitały własne 
wzmocniło siedem przedsiębiorstw, trzy musiały się pogodzić z obniżeniem 
ich wartości. Rozmiar inwestycji wzrósł u ośmiu podmiotów, jeden wyasyg-
nował mniejsze środki w porównaniu z okresem wcześniejszym oraz jeden 
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powtórzył swoje zachowanie w tym zakresie. Zatrudnienie zwiększyło się 
i spadło w pięciu przypadkach.

Tabela 5. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek 2009 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2009 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 18165 2190 31234 17230 2579 29249

P 8482 1359 8917 3943 1421 3602

C 8634 1434 10177 7256 1008 3585

N 1121 231 2283 1928 248 1673

D 554 –284 1066 824 70 1190

E 560 19 802 483 71 581

CA 701 201 915 534 97 3316

S 996 –1 77 375 20 2650

F 461 1 193 26 1 72

A 2787 399 5729 3783 121 7898

SUMA 42461 5549 61393 36382 5636 53816

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2009). 
„Rzeczpospolita”, nr 275 (8481) 24.11.2009.

Rok 2009 (tabela 5) przyniósł kolejne zmiany w rankingu względnych po-
zycji badanych przedsiębiorstw według kryterium wielkości obrotów: awans 
trzech, degradację dwóch oraz zachowanie pozycji przez pięć spółek. Jeśli 
chodzi o indywidualną ocenę obrotów poszczególnych podmiotów, to sie-
dem z nich odnotowało w tym zakresie wzrosty, a trzy spadki. Zysk netto 
zwiększył się u połowy fi rm oraz zmalał u pozostałych. Identyczna relacja 
wystąpiła, jeśli chodzi o wartość aktywów. Kapitał własny podniosło sześć 
przedsiębiorstw, cztery ograniczyły. Skalę inwestycji wzmogły cztery pod-
mioty, sześć zredukowało. Zatrudnienie wzrosło w siedmiu przypadkach wo-
bec spadku w trzech pozostałych.

Stan rankingu, jaki się wyklarował po upływie kolejnego roku (tabela 6), 
pokazywał wzrost pozycji dwóch, spadek dwóch kolejnych oraz stabilizację 
sześciu podmiotów. Obroty zwiększyły trzy przedsiębiorstwa, siedem pod 
tym względem miało wynik gorszy niż notowany dwanaście miesięcy wcześ-
niej. Zysk netto poprawiły cztery podmioty, w sześciu sytuacja się pogorszy-
ła. Aktywa powiększyły dwie spółki, osiem zmniejszyło. Kapitał własny rósł 
bądź spadał odpowiednio u połowy badanych fi rm. Inwestycje zintensyfi ko-
wały trzy przedsiębiorstwa, siedem ograniczyło. Stan zatrudnienia był wyż-
szy w czterech przypadkach i niższy w sześciu.
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Tabela 6. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek 2010 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2010 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 16560 1282 29356 16579 2185 27667

P 7773 980 8740 3208 1246 3652

C 7743 675 7891 5136 787 3672

N 1506 89 2341 2025 238 1358

D 521 12 1044 836 73 1270

E 552 54 779 537 35 570

CA 729 26 895 554 37 2760

S 563 –105 536 268 7 2137

F 382 9 147 40 2 64

A 3050 438 5715 3682 126 7993

SUMA 39379 3460 57444 32865 4736 51143

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2010). 
„Rzeczpospolita”, nr 252 (8763), 27.10.2010.

Tabela 7. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek 2011 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2011 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 15715 108 28873 14634 2713 25636

P 7673 1109 8223 3713 858 3666

C 7711 740 7390 4605 709 2161

N 1569 264 2569 2298 193 1441

D 529 80 1056 916 64 1290

E 511 43 771 580 56 587

CA 761 24 968 584 49 3462

S 524 –43 488 227 10 1751

F 293 –4 123 31 3 200

A 3238 499 7901 5839 214 13543

SUMA 38524 2820 58362 33427 4869 53737

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2011). 
„Rzeczpospolita” nr 249 (9065), 25.10.2011.

W 2011 roku (tabela 7) dwa przedsiębiorstwa awansowały w rankingu ska-
li działalności, dwa zostały zdegradowane, sześć pozostało na swoim miejscu. 
Obroty wzrosły czterem podmiotom, a sześciu spadły. Jeśli chodzi o zysk net-
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to, to relacja ta została odwrócona (sześć wyników korzystniejszych, cztery 
gorsze). Aktywa zwiększyły cztery spółki, sześć zmniejszyło. Kapitał własny 
zdołało podnieść sześć fi rm, cztery ograniczyły. Inwestycje wzrosły w sześciu 
przypadkach, w czterech spadły. Zatrudnienie było większe u siedmiu pod-
miotów, u trzech nastąpiła jego redukcja.

Tabela 8. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu
na początek 2012 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2012 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

TP 14922 1918 28219 14334 2606 23805

P 7312 199 778 3886 995 3192

C 7701 662 6889 4102 620 743

N 1619 249 3549 2500 244 2899

D 481 40 1012 941 0 1100

E 519 30 725 610 45 582

CA 786 33 1022 610 89 3446

S 566 8 438 232 14 1480

F 359 –4 120 30 10 487

A 4960 607 9484 7053 232 14496

SUMA 39225 3742 52236 34298 4855 52230

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2012). 
„Rzeczpospolita”, nr 249 (9369), 24.10.2012.

W ostatnim spośród analizowanych okresów (tabela 8) swoją pozycję 
w rankingu poprawiły dwie fi rmy, jedna spadła, a siedem utrzymało zajmo-
wane miejsce. Obroty wzrosły sześciu podmiotom, czterem zmalały. Zysk 
netto zdołały zwiększyć cztery przedsiębiorstwa, pięć zmniejszyło, jedno 
miało wynik taki jak rok wcześniej. W trzech przypadkach aktywa wyka-
zały znaczniejszy rozmiar, w siedmiu zostały ograniczone. Kapitał własny 
powiększył się u siedmiu fi rm, spadając u trzech. Inwestycje wzmogło sześć 
podmiotów, cztery zredukowały. Zatrudnienie okazało się wyższe w trzech 
przypadkach i niższe w siedmiu.

Pod względem parametrów opisujących ogólną sytuację badanych przed-
siębiorstwa (tabela 9) sektora teleinformatycznego wyróżnia się rok 2010, 
kiedy to nastąpił spadek – w porównaniu z okresem wcześniejszym – wszyst-
kich zsumowanych według poszczególnych kategorii wartości. Analiza ze-
stawienia skłania do refl eksji, iż czas trudności gospodarczych, dotykających 
podmioty zaliczone do omawianego sektora, rozciągał się również na kolejny 
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rok, gdyż wyniki za 2011 były poniżej maksymalnych wartości, jakie zanoto-
wano w latach wcześniejszych.

Tabela 9. Porównanie zagregowanych charakterystyk sektora na przestrzeni lat 2005–2012 
(obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone w milionach zł; zatrudnienie 

wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

2005 33138 4951 57031 25841 4606 50170

2006 35031 5028 57362 30229 5341 47890

2007 37454 3780 55576 31125 5652 49897

2008 39629 5129 59121 33565 6939 48963

2009 42461 5549 61393 36382 5636 53816

2010 39379 3460 57444 32865 4736 51143

2011 38524 2820 58362 33427 4869 53737

2012 39225 3742 52236 34298 4855 52230

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 1, obrazujący zmianę wielkości łącznych obrotów (uzyskaną po 
zsumowaniu wyników za poszczególne lata wszystkich uwzględnionych 
w badaniu przedsiębiorstw), wskazuje ogólnie na łagodną tendencję wzro-
stową. Maksimum przypada na rok 2009, po którym mamy do czynienia 
z delikatnym spadkiem, jednak dalszy przebieg uwidocznionej linii, jak się 
wydaje, świadczy o odbiciu wartości analizowanej zmiennej i jej powrocie do 
przebiegu wznoszącego.

Zmiany pozycji przedsiębiorstw sektora teleinformatycznego...

Wykres 1. Obroty badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (w milio-
nach zł)
Źródło: opracowanie własne.
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Badając wykres 2, przedstawiający zmiany skumulowanej wartości zysku 
netto wszystkich dziesięciu podmiotów w ciągu kolejnych ośmiu lat, dostrze-
gamy dwa wyraźne okresy gwałtownych spadków, których minima wypadają 
odpowiednio w latach 2007 oraz 2011. Początek kryzysu w gospodarce jed-
noznacznie negatywnie wpłynął na los przedsiębiorstw sektora. Próby od-
budowania rentowności przyniosły chwilowe rezultaty, jednak nie było to 
trwałe zjawisko. Ogólnie kształt linii tworzącej wykres wskazuje na wysoki 
poziom burzliwości w obszarze zysku netto.

Wykres 2. Zysk netto badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (w mi-
lionach zł)
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3. Aktywa badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (w milio-
nach zł)
Źródło: opracowanie własne.
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Wartość aktywów z biegiem czasu (wykres 3) podlegała znaczącym wa-
haniom. Pierwsza część wykresu (lata 2005–2009) ma łagodniejszy przebieg 
i wskazuje raczej na postępującą kumulację zasobów. Od roku 2010 uwidacz-
nia się jednak gwałtowna tendencja spadkowa (mimo pewnego odreagowa-
nia w przedostatnim okresie) co skutkuje osiągnięciem najniższego spośród 
zarejestrowanych wyników z końcem badań (po uwzględnieniu wskaźnika 
infl acji zjawisko byłoby jeszcze silniej widoczne).

Kapitały własne (wykres 4) zmieniały się w sposób bardzo zbliżony do 
tego, jaki został stwierdzony w przypadku wahań wartości skumulowanych 
obrotów dziesięciu analizowanych spółek przypadających na lata 2005–2012. 
Najwyższa wartość została odnotowana w 2009 roku i jej uzyskanie poprze-
dzał łagodny trend wzrostowy. Następnie po niewielkim spadku przebieg li-
nii sugeruje powrót do wcześniej zaobserwowanej tendencji.

Kształt wykresu 5, sporządzonego na podstawie danych charakteryzu-
jących wartość skumulowanych inwestycji pokazuje niekorzystne zjawisko, 
gdyż po okresie bardzo dynamicznie rosnących nakładów (z poziomu ok. 
4,5 mld zł do 7 mld zł) nastąpiło zdecydowane ograniczenie tego typu wy-
datków. Lata 2010–2012 to czas stabilizacji na poziomie 2005 roku. Biorąc 
pod uwagę konkurencyjność branży, liczbę pojawiających się innowacji tech-
nologicznych, brak rosnącej skłonności do inwestowania, stabilizacja ta jest 
zastanawiająca i niepokojąca.

Wykres 4. Kapitał własny badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 
(w milionach zł)
Źródło: opracowanie własne.
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Analiza łącznych rozmiarów zatrudnienia (wykres 6) we wszystkich dzie-
sięciu wziętych pod uwagę podmiotach pozwala zaobserwować tendencję 
wzrostową. Mimo to badana wielkość wykazuje dużą zmienność, ponieważ 
po każdym okresie wzrostu następuje spadek, po którym przychodzi kolej-
ny wzrost. Przebieg taki można porównać do kształtu sinusoidy. Przy tym 
amplituda wahań, mimo dostrzegalnych różnic, jest ogólnie na zbliżonym 
poziomie.

Wykres 5. Inwestycje badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (w mi-
lionach zł)
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 6. Zatrudnienie badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (we-
dług liczby osób)
Źródło: opracowanie własne.
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3. DYNAMIKA GRUPY WIODĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW
SEKTORA TELEINFORMATYCZNEGO

Podsumowując dotychczas przeprowadzoną analizę, po pierwsze można 
stwierdzić, iż ruchy wewnątrz rankingu badanych przedsiębiorstw stworzo-
nego na podstawie kryterium względnej wielkości obrotów były niewielkie. 
W istocie oznaczały one awans bądź spadek konkretnego podmiotu o mak-
symalnie dwie pozycje w ciągu ośmiu lat. Brak tutaj spektakularnych prze-
sunięć poza przypadkiem Asseco Poland (przeskok z końca zestawienia na 
miejsce czwarte). Warto też zauważyć, iż w całym okresie lider utrzymywał 
dominację nad pozostałymi fi rmami, jednak w ostatnich trzech latach owa 
przewaga ulegała systematycznemu ograniczaniu, co może oznaczać stopnio-
wą dezaktualizację atrakcyjności stosowanego przez niego modelu bizneso-
wego (Sierotowicz, 2013).

Z całą pewnością na losie spółek zaważył – choć z pewnym opóźnieniem 
– moment ujawnienia się kryzysu gospodarczego. Uwidacznia to kształt po-
szczególnych wykresów (stworzonych dla zsumowanych rocznych wyników 
całej badanej grupy w poszczególnych kategoriach). Porównując ich prze-
bieg, można zauważyć, iż prawie wszystkie pokazują maksimum w 2009 roku 
(jedynie dla inwestycji otrzymujemy najwyższy rezultat już w 2008, ale wynik 
za 2009 również należy do najwyższych). Największe podobieństwo zacho-
wań występuje w obszarze skali obrotów oraz wielkości kapitałów własnych. 
Pewien wpływ na te zjawiska mogła mieć postawa banków po doświadczeniu 
kryzysu (Zachorowska, Wójcik-Mazur, 2011). Największą burzliwość obser-
wujemy w przypadku zysku netto, poziomu aktywów i zatrudnienia. W tym 
kontekście warto wspomnieć, iż analiza obserwowanej w ostatnich latach 
stopniowej ewolucji w podejściu największych przedsiębiorstw do zarządza-
nia zasobami ludzkimi jest zagadnieniem wymagającym odrębnych studiów 
(Oleksyn, Stańczyk, Bugaj, 2011). Pewien niepokój może budzić topniejąca 
wartość aktywów, która potencjalnie oznacza ograniczenie obecności na pol-
skim rynku oraz brak dostatecznych inwestycji wspierających dalszy rozwój 
prowadzonej działalności.

Zmiany pozycji przedsiębiorstw sektora teleinformatycznego...
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SKUTECZNOŚĆ UTRZYMYWANIA 
STRATEGICZNEJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 

PRZEZ LIDERÓW BRANŻY BUDOWLANEJ 
W ŚWIETLE KRYZYSU W OTOCZENIU 

GOSPODARCZYM

STRESZCZENIE: Temat rozległych skutków kryzysu ekonomicznego ostatnich lat dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży budowlanej podejmowano w licz-
nych publikacjach naukowych. Celem rozdziału jest próba odpowiedzi na pytania o kon-
dycję najważniejszych reprezentantów sektora oraz o zdolność utrzymywania przez nich 
przewagi konkurencyjnej z perspektywy rozpatrywanego czasu. W badaniach porów-
nawczych wykorzystano zestaw syntetycznych charakterystyk opisujących sytuację po-
szczególnych podmiotów.

SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie strategiczne, przewaga konkurencyjna, przedsiębior-
stwa budowlane.

1. BRANŻA BUDOWLANA W POLSCE

Budownictwo dla wielu gospodarek stanowi swoiste „koło zamachowe” 
istotnie wpływające na koniunkturę w wielu gałęziach przemysłu. Z jego po-
tencjału czerpią producenci materiałów budowlanych, wykończeniowych, 
wytwórcy sprzętu AGD i mebli, instytucje fi nansowe oraz liczni pośrednicy, 
handel, usługodawcy, drobni rzemieślnicy (Waligórka, 2012). Jest to więc 
obszar wrażliwy, który posiada potencjalnie bardzo znaczącą siłę oddzia-
ływania – zarówno pozytywnego, jak i negatywnego – na sytuację ekono-
miczną danego kraju. Nie dziwi zatem fakt, iż wszelkie uwarunkowania, 
jakie mogą silnie zaważyć na kondycji przedsiębiorstw tego sektora, pod-
legają gruntownej analizie, której celem jest przewidywanie skutków oraz 
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proponowanie sposobów przeciwdziałania ewentualnym negatywnym na-
stępstwom ich wystąpienia (Florek-Paszkowska, Cymanow, 2013). Do spe-
cyfi cznych cech przywołanych w tytule liderów branży budowlanej należy 
zdolność podejmowania się przez nich realizacji projektów wymagających 
unikatowych kompetencji ze względu na skalę przedsięwzięcia, wymaga-
nia techniczne, konieczność posiadania zaplecza fi nansowego, kadrowego, 
sprzętowego, udokumentowanego doświadczenia. Tego rodzaju inwestycje 
należą do kategorii zadań infrastrukturalnych i wpływają również pośrednio, 
długofalowo na los całej gospodarki (Gręda, 2010). Warte odnotowania jest 
w tym kontekście wyjątkowe znaczenie systemu bankowego przy kreowaniu 
warunków pomyślnego rozwoju wielkich przedsięwzięć, tak istotnych dla 
branży budowlanej (Zachorowska, Wójcik-Mazur, 2011). Waga skutków po-
dejmowanych tutaj decyzji skłania do podejmowania prób wielokryterialnej 
oceny badanej rzeczywistości dzięki równoczesnej analizie poziomu kilku 
parametrów (Adamus, Gręda, 2005).

Kryzys gospodarczy, który objawił się zarówno w wymiarze globalnym, 
jak i w znaczącej skali w samej Polsce w drugiej połowie pierwszej dekady 
XXI wieku, obnażył słabość licznych przedsiębiorstw (Bauer, 2011). Branża 
budowlana, jako dostawca dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym, zosta-
ła poddana bardzo silnej presji ze strony kurczącego się rynku oraz zagro-
żeń wynikających z utraty płynności przez wiele kooperujących podmiotów, 
kluczowych klientów. Zagadnienie poszukiwania skutecznych dróg wyjścia 
z zaistniałej sytuacji stanowi odrębne wyzwanie i jest zadaniem o donio-
słym znaczeniu praktycznym (Łasak, 2011). Podstawę prezentowanych tutaj 
rozważań stanowi analiza przeprowadzona na podstawie danych pochodzą-
cych z lat 2005–2012. Jest to okres czasu, z którym związane są najbardziej 
charakterystyczne zjawiska kryzysowe. Osiągnięte wtedy wyniki fi nansowe 
poszczególnych przedsiębiorstw stanowią wartościowe źródło informacji na 
temat zdolności konkretnych podmiotów do radzenia sobie z zewnętrznymi 
trudnościami (Bauer, Jedynak, Jedynak, 2010). Jest to również syntetyczne 
narzędzie pomiaru względnej skuteczności działania porównywanych kon-
kurentów, zwłaszcza z perspektywy racjonalności zapewnienia im źródeł 
dalszego fi nansowania prowadzonej przez nich działalności (Trojak, 2010). 
Skuteczność utrzymywania strategicznej przewagi konkurencyjnej będzie tu-
taj rozumiana jako zdolność pozostawania na wyższej pozycji względem ryn-
kowych rywali w poszczególnych rankingach w kolejnych okresach (dotyczy 
to również wielkości zasobów ludzkich pozostających do dyspozycji dane-
go podmiotu). Należy zastrzec, iż prezentacja zagadnienia została oparta na 
analizie jedynie wybranych przypadków, będących przykładem pewnych po-
staw. Tym samym celem publikacji, oprócz wstępnej diagnozy potencjalnych 
zjawisk kształtujących dynamikę funkcjonowania badanej rzeczywistości, 
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jest również poszukiwanie wzorców wartych szerszego opisania i populary-
zacji (Lipińska, 2012).

2. CHARAKTERYSTYKA NAJWIĘKSZYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY BUDOWLANEJ 
W LATACH 2005–2012

Rozpatrując sytuację polskich przedsiębiorstw branży budowlanej, należy na 
wstępie poczynić założenie, iż przedmiotem rozważań będą podmioty mające 
swoje siedziby na terytorium Polski. Z tego powodu pojawią się tutaj fi rmy 
kojarzone z instytucjami zagranicznymi, które jednak w rzeczywistości posia-
dają niezależną osobowość prawną jako „spółki córki” zewnętrznych właści-
cieli. Kolejną okolicznością wpływającą na kształt oraz zakres przeprowadzo-
nej analizy jest konieczność jej ograniczenia do podmiotów udostępniających 
wystarczającą liczbę informacji na swój temat. Liczne przedsiębiorstwa stosują 
restrykcyjną, zachowawczą strategię w tym względzie co nie pozwala na ze-
branie całościowych, wiarygodnych danych mogących stanowić obiektywną 
podstawę oszacowań statystycznych. Pośród liderów branży istnieje jednak 
wystarczająco duża grupa takich przypadków, które dzięki polityce jawności 
stanowią wartościowy materiał do przeprowadzenia koniecznych porównań. 
Umożliwia to określenie potencjalnych relacji, zjawisk charakteryzujących sy-
tuację każdego z podmiotów (Sierotowicz, 2013). Zważywszy na występują-
ce ograniczenia związane z poufnością danych charakteryzujących kondycję 
uwzględnianych podmiotów, badania objęły jedynie takie przedsiębiorstwa, 
które upubliczniają potrzebne informacje w niezbędnym rozmiarze i zakre-
sie. Prezentowane podejście stanowi nawiązanie do idei case study zgodnej 
z nurtem postmodernizmu w zarządzaniu. Tym samym wykorzystane poniżej 
dane nie stanowią reprezentatywnej próby badawczej w sensie statystycznym, 
jednakże – ze względu na wybór spośród najważniejszych przedstawicieli sek-
tora – pozwalają zilustrować najważniejsze tendencje występujące w badanej 
przestrzeni. W szczególności w zestawieniu będącym podstawą dalszych prac 
znalazły się: Budimex (B), Warbud (W), Hochtief Polska (H), Kopex (K), Pol-
bau (P), Trasko Invest (T), PBG, Mostostal Zabrze – Holding (M), Wrobis 
(Wr), Chemobudowa (Ch). Warto tutaj poczynić jeszcze jedno zastrzeżenie, 
iż w warunkach kryzysu przedsiębiorstwa niekiedy ujawniają tendencję do 
manipulowania upublicznianymi danymi na swój temat, aby ratować własny 
wizerunek w oczach inwestorów. Na przyjętym poziomie ogólności z dużym 
prawdopodobieństwem można jednak uznać analizowane informacje za wy-
starczająco wiarygodne (Kutera, Surdykowska, 2009).
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Tabela 1. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu
na początek 2005 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2005 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

B 2156 1 1820 499 23 4835

W 974 –54 492 –1 3 646

H 526 8 323 77 26 602

K 437 12 350 84 9 2595

P 259 2 117 27 3 2408

T 250 0 61 5 5 400

PBG 216 18 309 142 17 410

M 159 –27 208 –117 1 2300

Wr 133 2 55 13 1 250

Ch 131 2 69 21 1 893

SUMA 5241 –36 3804 750 89 15339

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2005). 
„Rzeczpospolita”, nr 3700, 30.11.2005.

Pierwszy z uwzględnionych okresów (tabela 1) stanowi bazę porównaw-
czą dalszych analiz i pozwala nakreślić początkową, wewnętrzną strukturę 
grupy badanych przedsiębiorstw. Zajmujący pozycję lidera Budimex odpo-
wiada za 41% ogółu obrotów, co daje mu dwukrotną przewagę nad kolej-
ną fi rmą. Uwagę zwraca sytuacja dwóch podmiotów – drugiego w rankingu 
według kryterium wielkości obrotów Warbudu oraz siódmego w tym zesta-
wieniu Mostostalu Zabrze. Obie spółki generują straty i posiadają ujemne 
kapitały własne. Kolejną obserwację stanowi spostrzeżenie, iż wielkość za-
trudnienia pozostaje bez wyraźnego związku z wartościowo wyrażoną skalą 
działalności.

Kolejny rok (tabela 2) przyniósł awans dwóch i spadek dwóch przed-
siębiorstw w rankingu zbudowanym według kryterium wielkości obrotów. 
W ośmiu przypadkach obroty wzrosły, w dwóch skurczyły się. Zysk netto 
podniósł się u siedmiu podmiotów, u trzech zmalał. Przyrost aktywów od-
notowało dziewięć fi rm, jedna – spadek. Większe kapitały własne znalazły się 
w posiadaniu dziewięciu spółek, jedna utrzymała poziom z roku poprzednie-
go. Inwestycje zintensyfi kowały cztery przedsiębiorstwa, cztery ograniczyły, 
dwa ponowiły w identycznym jak rok wcześniej rozmiarze. Zatrudnienie 
uległo zwiększeniu w siedmiu przypadkach, w dwóch zostało ograniczone, 
w jednym pozostało bez zmian.
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Tabela 2. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu
na początek 2006 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2006 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

B 2703 0 1939 525 13 5054

W 990 8 358 60 3 778

H 803 16 412 80 1 626

K 587 20 378 106 15 2569

P 252 0 122 27 3 2210

T 262 2 65 7 1 400

PBG 409 38 666 191 34 575

M 347 –19 213 –101 6 2314

Wr 181 3 89 17 4 300

Ch 99 1 74 22 0 1000

SUMA 6633 69 4316 934 80 15826

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2006). 
„Rzeczpospolita”, nr 3977, 26.10.2006.

Tabela 3. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu
na początek 2007 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2007 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

B 3043 4 2238 525 25 6001

W 1015 11 578 71 20 886

H 959 14 501 99 1 764

K 577 15 340 120 12 2876

P 229 –3 113 35 0 1500

T 390 8 86 17 2 504

PBG 675 57 1044 380 97 2135

M 486 76 373 135 6 2629

Wr 311 25 126 36 9 400

Ch 163 1 202 26 2 895

SUMA 7848 208 5601 1444 174 18590

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2007). 
„Rzeczpospolita”, nr 255 (7852), 31.10.2007.

W 2007 roku (tabela 3) dwa przedsiębiorstwa przesunęły się na wyższe 
miejsca względem konkurentów w kategorii generowanych obrotów, dwa 
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musiały się pogodzić z degradacją, pozostałe utrzymały wcześniej zajmo-
waną pozycję. Obroty wzrosły ośmiu podmiotom, dwóm spadły. Zysk net-
to powiększyło sześć spółek, trzy miały wynik gorszy, u jednej poziom się 
nie zmienił. Aktywa podniosło ośmiu przedstawicieli analizowanej branży, 
a dwóch ograniczyło. W przypadku kapitałów własnych relacja ta wynosiła 
dziewięć do jednego. Inwestycje wzmogło sześć przedsiębiorstw, dwa pozo-
stawiły je bez zmian, dwa zmniejszyły. Dodatkowe zatrudnienie miało miej-
sce u ośmiu podmiotów, dwa dokonały redukcji w tym zakresie.

Tabela 4. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu
na początek 2008 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2008 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

B 3076 14 2344 536 11 5396

W 1645 52 683 119 11 1200

H 1149 12 562 103 2 910

K 1272 517 2602 2124 318 6429

P 206 2 219 35 5 1083

T 536 36 129 53 0 540

PBG 1377 117 2289 817 133 2500

M 683 58 367 200 6 2731

Wr 324 0 135 45 0 740

Ch 222 6 222 40 2 966

SUMA 10490 814 9552 4072 488 22495

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2008). 
„Rzeczpospolita”, nr 256 (8157), 31.10.2008.

Rok 2008 (tabela 4) pokazał znaczne ruchy wewnątrz rankingu przywoły-
wanego w kontekście przeprowadzonych porównań rezultatów działalności 
badanej grupy przedsiębiorstw. Trzy z nich awansowały, pięć pozostało na 
swych miejscach, dwa spadły. Obroty wzrosły w prawie wszystkich przypad-
kach (odnotowano tylko jeden spadek). Wyższy zysk netto wykazało siedem 
podmiotów, trzy osiągnęły wynik gorszy niż w okresie wcześniejszym. Po-
siadane aktywa okazały się większe u dziewięciu spółek, jedna przyznała, że 
doszło do ich redukcji. W zbliżony sposób zachowywały się kapitały własne 
dzięki dziewięciu wzrostom, którym jednak towarzyszył również jeden przy-
padek utrzymania wcześniejszego poziomu. Zmiany w zakresie inwestycji 
były bardziej zróżnicowane: cztery przyrosty, cztery spadki, dwa wyniki bez 
zmian. Zatrudnienie okazało się wyższe u ośmiu przedsiębiorstw, a u dwóch 
mniejsze.
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Tabela 5. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora wedłud stanu
na początek 2009 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2009 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

B 3350 105 2798 645 30 4972

W 1621 33 1107 101 6 1228

H 1232 56 681 110 4 907

K 1983 104 3233 2097 174 6400

P 245 7 122 45 7 1157

T 569 44 172 87 5 569

PBG 2091 190 2859 1114 105 3977

M 837 48 626 224 23 2220

Wr 326 23 137 45 1 760

Ch 167 2 203 25 2 763

SUMA 12421 612 11938 4493 357 22953

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2009). 
„Rzeczpospolita”, nr 275 (8481), 24.11.2009.

Piąty z badanych okresów czasu (tabela 5) przyniósł w wymiarze ilościo-
wym powtórzenie zmian odnotowanych rok wcześniej: trzy zdarzenia awan-
su, pięć przypadków bez zmian i dwa spadki. Wyższe obroty wygenerowało 
osiem podmiotów, dwa musiały się pogodzić z ich ograniczeniem. Wzrosty 
zysku netto zgłosiło sześć przedsiębiorstw, cztery miały gorsze wyniki w tym 
zakresie. Aktywa powiększyło siedem spółek, trzy ograniczyły. Kapitały włas-
ne okazały się większe w sześciu przypadkach, w trzech były niższe, w jednym 
pozostały na wcześniejszym poziomie. Inwestycje zwiększyło sześć podmio-
tów, trzy zredukowały, jeden powtórzył swoją wcześniejszą decyzję. Zatrud-
nienie spadło oraz wzrosło odpowiednio u połowy spółek.

Rok 2010 (tabela 6) dał awans jednej spółce, dla kolejnej oznaczał degra-
dację, a dla ośmiu zachowanie dotychczasowej pozycji w rankingu tworzo-
nym na podstawie wielkości obrotów. Wskaźnik ten wzrósł u trzech przedsię-
biorstw, siedem miało wynik gorszy niż we wcześniejszym okresie. Zysk netto 
uległ poprawie lub pogorszeniu odpowiednio w co drugiej fi rmie. Podobne 
obserwacje dotyczą wartości aktywów (pięć wzrostów oraz pięć redukcji). 
Kapitały własne podniosło siedem podmiotów, trzy zmniejszyły. Inwestycje 
okazały się znaczniejsze w przypadku dwóch spółek, podczas gdy osiem do-
konało cięcia wydatków tego rodzaju. Wzrost zatrudnienia pokazało jedno 
przedsiębiorstwo wobec ograniczenia jego rozmiarów u dziewięciu fi rm.
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Tabela 6. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu
na początek 2010 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2010 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

B 3290 174 3340 586 14 4294

W 1538 70 1131 143 4 999

H 927 59 591 125 1 805

K 2313 97 3351 2281 129 6387

P 226 3 105 47 3 900

T 261 1 191 79 4 490

PBG 2578 222 4008 1623 119 3722

M 984 43 624 241 31 2300

Wr 228 –4 135 33 0 640

Ch 147 4 195 28 1 667

SUMA 12492 669 13671 5186 306 21204

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2010). 
„Rzeczpospolita”, nr 252 (8763), 27.10.2010.

Tabela 7. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek 2011 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2011 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

B 4430 267 4067 680 22 4644

W 1330 65 1122 143 13 1098

H 894 34 616 133 1 805

K 2365 41 3644 2377 143 6759

P 213 7 95 50 1 850

T 338 4 165 95 3 431

PBG 2740 190 4750 1591 144 3302

M 904 21 728 266 20 2376

Wr 165 5 132 37 0 640

Ch 166 3 210 25 1 786

SUMA 13545 637 15529 5397 348 21691

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2011). 
„Rzeczpospolita”, nr 249 (9065), 25.10.2011.

W 2011 roku (tabela 7) doszło do pogorszenia względnej pozycji tylko 
jednego przedsiębiorstwa, dwa poprawiły swoje miejsca w rankingu, a sie-
dem pozostało w sytuacji analogicznej do okresu wcześniejszego. Rozmiar 
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obrotów uległ zwiększeniu w przypadku pięciu podmiotów, tyle samo z nich 
wykazało spadki w tym zakresie. Zysk netto podniosły cztery spółki, podczas 
gdy sześć pozostałych odnotowało ograniczenia tak mierzonej efektywności 
działania. Sześć fi rm zdołało doprowadzić do wzrostu rozmiaru aktywów po-
zostających do ich dyspozycji, a cztery spotkało pogorszenie wyników w tej 
kategorii. Dodatkowe kapitały własne uzyskało siedem przedsiębiorstw, dwa 
zredukowały, jedno pozostawiło je na wcześniejszym poziomie. Inwestycje 
zwiększyły cztery podmioty, trzy utrzymały w identycznym rozmiarze, jak to 
miało miejsce rok wcześniej, a kolejne trzy ograniczyły. Przyrost zatrudnie-
nia stał się udziałem pięciu spółek, dwie nie zdecydowały się na przeprowa-
dzenie zmian tego parametru, trzy dokonały jego zmniejszenia.

Tabela 8. Charakterystyka dziesięciu wiodących przedsiębiorstw sektora według stanu 
na początek 2012 roku (obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone 

w milionach zł; zatrudnienie wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

2012 Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

B 5517 261 4551 711 52 5047

W 1413 50 1025 133 8 1097

H 884 26 569 119 1 828

K 2126 157 3786 2486 186 5606

P 232 6 114 57 2 800

T 567 14 263 107 4 334

PBG 3671 171 6507 2271 4 4319

M 930 30 661 263 16 2055

Wr 233 –8 122 25 0 600

Ch 230 4 190 30 1 621

SUMA 15803 711 17788 6202 274 21307

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2012). 
„Rzeczpospolita”, nr 249 (9369), 24.10.2012.

Ostatni spośród analizowanych okresów (tabela 8) przyniósł niewielkie 
zmiany podstawowego zestawienia: jeden wzrost, dwa spadki i siedem po-
wtarzających się wyników. Obroty poprawiło aż osiem przedsiębiorstw wo-
bec ograniczenia tak mierzonej skali działalności przez dwa pozostałe. Zysk 
netto zwiększyły cztery podmioty, sześć odnotowało pogorszenie jego roz-
miarów. Aktywa podniosło i obniżyło po pięć spółek. Wzrost kapitałów włas-
nych odnotowało sześć fi rm, cztery posiadały mniejsze zasoby do dyspozycji 
w tym zakresie niż w roku poprzednim. Inwestycje zintensyfi kowały cztery 
przedsiębiorstwa, trzy ograniczyły, trzy utrzymały na dotychczasowym po-
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ziomie. Przyrost zatrudnienia stał się udziałem trzech podmiotów, a siedem 
dokonało jego redukcji.

Tabela 9. Porównanie zagregowanych charakterystyk sektora na przestrzeni lat 2005–2012 
(obrót, zysk netto, aktywa, kapitał własny, inwestycje wyrażone w milionach zł; zatrudnienie 

wyrażone rzeczywistą liczbą osób)

Obrót ZN Akt. Kap. W. Inwest. Zatr.

2005 5241 –36 3804 750 89 15339

2006 6633 69 4316 934 80 15826

2007 7848 208 5601 1444 174 18590

2008 10490 814 9552 4072 488 22495

2009 12421 612 11938 4493 357 22953

2010 12492 669 13671 5186 306 21204

2011 13545 637 15529 5397 348 21691

2012 15803 711 17788 6202 274 21307

Źródło: opracowanie własne.

Skumulowane wynik grupy dziesięciu uwzględnionych w badaniach 
przedsiębiorstw w zakresie zmian sześciu kluczowych parametrów w latach 
2005–2012 (tabela 9) uwidaczniają szereg interesujących zależności. Z per-
spektywy zbiorowości analizowanych podmiotów traktowanych jako całość 
występuje zgodność w zakresie kierunku zmian obrotów, aktywów, kapita-
łów własnych. Jednak już tempo owych zmian nie wykazuje tak daleko idą-
cej zgodności (analogie występują tutaj tylko pomiędzy poziomem aktywów 
oraz kapitałów własnych). W przypadku skumulowanego zysku netto, inwe-
stycji oraz wielkości zatrudnienia, okresy wzrostów przeplatają się z okresami 
spadkowymi. Szczególna burzliwość zmian cechuje skalę podejmowanych 
corocznie inwestycji. Dostrzegalna jest także pewna zależność polegająca na 
spadku poziomu zatrudnienia w okresie następującym po roku, w którym 
doszło do redukcji zysku netto. Taka sytuacja powtarza się dwukrotnie: lata 
2009 i 2011 sygnalizują konsekwencje w 2010 oraz 2012 roku.

Wykres 1, obrazujący dynamikę wielkości skumulowanych obrotów 
wszystkich uwzględnionych spółek, wskazuje na istnienie trendu wzno-
szącego. Przyjmuje on kształt sinusoidy, nieznacznie oscylując wokół linii 
stromo wznoszącej się ku górze. Mimo iż w każdym kolejnym roku mamy 
do czynienia z dodatnią zmianą odczytywanych wartości, rezultat ten ulega 
wyraźnemu osłabieniu w roku 2010. Ostatnie dwa lata uwidaczniają jednak 
wyraźny powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu wielkości obrotów.
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Krzywą (wykres 2) obrazującą skalę corocznych zmian wartości zsumo-
wanych zysków netto dziesięciu badanych przedsiębiorstw cechuje jeden 
z dwóch najwyższych poziomów burzliwości, który można zaobserwować, 
analizując sześć kolejno prezentowanych wykresów. Po bardzo dynamicz-
nym zwiększającym tempo wzroście w latach 2005–2008 następuje załama-
nie i kilkuletni czas będący w zasadzie okresem stagnacji. Od 2009 roku do 
końca pomiaru odczytywane wyniki lekko wahają się bez wyraźnego wybicia 
w którąkolwiek stronę, stabilizując się nieznacznie powyżej historycznego 
maksimum.

Skuteczność utrzymywania strategicznej przewagi konkurencyjnej...

Wykres 1. Obroty badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (w milio-
nach zł)
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Zysk netto badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (w mi-
lionach zł)
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 3, przedstawiający wielkość łącznych aktywów pozostających 
do dyspozycji wziętych pod uwagę podmiotów, posiada stosunkowo jedno-
rodny przebieg. Dają się jednak tutaj wyróżnić dwie wyraźnie odrębne fazy 
posiadające własną specyfi kę. Pierwsza z nich to przyspieszający stopniowo 
wzrost, od bardzo łagodnych zmian pomiędzy rokiem 2005–2006, aż po dy-
namiczny skok w latach 2007–2008. Druga faza to jednostajny ruch ku górze 
pozbawiony istotnych wahań wokół wyłaniającego się trendu.

Wykres 3. Aktywa badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (w milio-
nach zł)
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4. Kapitał własny badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 
(w milionach zł)
Źródło: opracowanie własne.
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Przebieg linii (wykres 4) powstałej dzięki naniesieniu danych reprezentu-
jących zsumowaną wartość kapitałów własnych wszystkich dziesięciu przed-
siębiorstw w ograniczonym zakresie przypomina podobny wykres sporzą-
dzony dla kategorii pokazywanych na wcześniejszej ilustracji aktywów. Tutaj 
jednak, mimo że również istnieją dwie fazy zmian o podobnym charakterze 
jak poprzednio, pierwsza z nich kończy się znacznie gwałtowniejszym wzro-
stem. Druga faza przebiega wokół wyraźnego trendu wzrostowego, tym nie-
mniej dostrzegalne są niewielkie wahania o sinusoidalnym kształcie.

Krzywa (wykres 5) sporządzona na podstawie danych zebranych w wy-
niku skumulowania wartości inwestycji przeprowadzonych przez całą grupę 
badanych fi rm wykazuje podobieństwo do pokazanego już uprzednio wykre-
su otrzymanego dla zysku netto. Podstawową analogią jest wystąpienie mak-
simum w roku 2008, co zostało poprzedzone bardzo gwałtownym wzrostem. 
Następnie pojawia się sekwencja gorszych wyników, która w tym wypadku 
wskazuje wręcz na wystąpienie delikatnej tendencji spadkowej o zauważalnej 
amplitudzie wahań okresowych

Ostatni wykres (6) obrazuje dynamikę zmian charakteryzujących łączne 
zatrudnienie we wszystkich badanych spółkach w latach 2005–2012. Wyka-
zuje on własną specyfi kę, unikatową na tle pozostałych ilustracji. Procentowa 
zmiana pomiędzy wartościami odnotowanymi na początku i końcu odnoto-
wanego okresu jest relatywnie najniższa, co nadaje powstałej krzywej „pła-
ski” przebieg. Kształt ten przypomina swoim wyglądem wykres opisujący 
cykl ekonomicznego życia wyrobów: fazę rozruchu, dynamicznego rozwoju, 
dojrzałości, słabnącego popytu oraz – tak jak w tym wypadku – próby po-

Wykres 5. Inwestycje badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (w mi-
lionach zł)
Źródło: opracowanie własne.
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nownego pobudzenia rynku. Może to świadczyć o konieczności wystąpienia 
wyraźnego impulsu prorozwojowego, który pozwoliłby na poprawę omawia-
nego wskaźnika, gdyż obecny model biznesowy wyczerpał swój dotychczaso-
wy potencjał generowania miejsc pracy.

3. DYNAMIKA ZJAWISK CHARAKTERYZUJĄCYCH STAN
GRUPY BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BRANŻY
BUDOWLANEJ – WNIOSKI I PODSUMOWANIA

Podsumowując przeprowadzoną analizę, można wskazać na szereg istotnych 
obserwacji i zależności mających wpływ na ocenę stanu dziesięciu wiodących 
przedstawicieli branży budowlanej. Najważniejsza z nich to istotny charakter 
roku 2008. Poza kategorią obrotów, dla wszystkich innych parametrów był to 
moment przełomowy. To wtedy odnotowywano wartości maksymalne, do-
chodziło do odwrócenia trendu (inwestycje zysk netto), względnie zmieniał 
się zakres obserwowanej dynamiki notowanych corocznie przyrostów war-
tości (aktywa, kapitały własne). Również jeśli chodzi o kategorię zatrudnie-
nia, doszło w owym roku do wyraźnego przesilenia. W całym analizowanym 
okresie grupa badanych spółek dokonała bardzo spektakularnej akumulacji 
aktywów oraz radykalnie podniosła posiadane kapitały własne. Takie dzia-
łania w połączeniu ze ścisłą kontrolą poziomu zatrudnienia mogą sugero-
wać, iż przedsiębiorstwa, oczekując przedłużających się trudności na rynku, 
zdecydowały się na stosowanie strategii ukierunkowanej na przeczekanie 

Wykres 6. Zatrudnienie badanej grupy przedstawicieli sektora w latach 2005–2012 (we-
dług liczby osób)
Źródło: opracowanie własne.
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złych czasów dzięki zgromadzonym zasobom. Jest to postawa zachowawcza, 
jednak wobec skali zagrożeń związanych z wystąpieniem zjawisk kryzyso-
wych w otoczeniu gospodarczym daje poczucie bezpieczeństwa i niesie duży 
stopień prawdopodobieństwa rozpoczęcia z sukcesem agresywniejszych 
działań, gdy tylko warunki okażą się bardziej sprzyjające. W ciągu ośmiu lat 
wewnętrzna struktura grupy dziesięciu konkurujących ze sobą dużych pod-
miotów branży budowlanej uległa jedynie nieznacznym zmianom – lider 
pozostał liderem, ostatnia spółka w rankingu również utrzymała zajmowa-
ne pierwotnie miejsce. Pozostałe przedsiębiorstwa awansowały bądź spadły 
o maksymalnie cztery poziomy, co jednak (poza przypadkiem PBG i Mosto-
stalu) gruntownie nie zmieniało ich pozycji konkurencyjnej. Branża budow-
lana jako jedno z najważniejszych kół zamachowych gospodarki jest z pew-
nością przedmiotem godnym szczególnej uwagi. Jej słabość grozi poważnymi 
konsekwencjami w wielu innych sektorach. Należy mieć nadzieję, iż poten-
cjał, jaki reprezentują opisane fi rmy, pozwoli im już wkrótce wkroczyć na 
drogę dalszego pomyślnego rozwoju.

BIBLIOGRAFIA

Adamus W., Gręda A. (2005). Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązy-
waniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, „Badania Opera-
cyjne i Decyzje”, nr 2.

Bauer K., Jedynak M., Jedynak P. (2010). Th e Audit as the Tool of the Diagnosis of 
the Organization, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, Iwano-
-Frankowsk.

Bauer K. (2011). Sprawozdawczość fi nansowa, a możliwości zabezpieczania interesów 
stron postępowania upadłościowego [w:] G.K. Świderska (red.), Wpływ zakresu 
ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospo-
darczych, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 265–281.

Florek-Paszkowska A., Cymanow P. (2013). Zarządzanie ryzykiem w przedsiębior-
stwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego, „Zarzą-
dzanie i Finanse. Journal of Management and Science”, vol. 11, nr 4, cz. 3.

Gręda A. (2010). Wpływ wybranych czynników na poprawę jakości produktów i wzrost 
efektywności zarządzania przedsiębiorstwem [w:] S. Miklaszewski, B. Mikuła 
(red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Biuro Projektu Nauka 
i Gospodarka, Kraków, s. 399–412.

Kutera M., Surdykowska S. (2009). Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań 
fi nansowych, Difi n, Warszawa.

Lipińska A. (2012). Knowledge Management of Companies in the Information Society. 
Th eory and Practice [w:] C. Sołek (ed.), Management Dilemmas in the Informa-
tion Technology Era, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 
s. 130–141.

Baran-2.indd   153Baran-2 indd 153 2015-05-15   11:46:352015-05-15 11:46:35



154 Michał Baran

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2005). „Rzeczpospolita”, nr 3700, 
30.11.2005.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2006). „Rzeczpospolita”, nr 3977, 
26.10.2006.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2007). „Rzeczpospolita”, nr 255 
(7852), 31.10.2007.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2008). „Rzeczpospolita”, nr 256 
(8157), 31.10.2008.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2009). „Rzeczpospolita”, nr 275 
(8481), 24.11.2009.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2010). „ Rzeczpospolita”, nr 252 
(8763), 27.10.2010.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2011). „Rzeczpospolita”, nr 249 
(9065) z dn. 25.10.2011.

Lista 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce (2012). „Rzeczpospolita”, nr 249 
(9369), 24.10.2012.

Łasak P. (2011). Konsekwencje globalnego kryzysu fi nansowego dla przedsiębiorstw 
i drogi wychodzenia – wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Eko-
nomii i Informatyki w Krakowie”, nr 7, Kraków.

Sierotowicz T. (2013). Zastosowanie różnych koncepcji modeli biznesowych w praktyce 
biznesowej [w:] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, T. Sierotowicz (red.), Problemy 
z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla 
nauki i edukacji w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 247–
291.

Trojak M. (2010). Metody pomiaru efektywności banków [w:] E. Miklaszewska (red.), 
Bank na rynku fi nansowym, Ofi cyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, War-
szawa, s. 271–276.

Wielogórka, D. (2012). Value Management Company in Turbulent Environment, Pub-
lish House Education and Science, Praha.

Zachorowska A., Wójcik-Mazur A. (2011). Bank in Modern Financial System, 
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Baran-2.indd   154Baran-2 indd 154 2015-05-15   11:46:352015-05-15 11:46:35



Kinga Bauer

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC 
MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU 
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

STRESZCZENIE: Postępujące procesy globalizacji powodują wzrost znaczenia porówny-
walności sprawozdań fi nansowych na skalę międzynarodową, również przedsiębiorstw 
z sektora MŚP. W odpowiedzi na rosnące potrzeby informacyjne oraz dążenie do harmo-
nizacji rachunkowości, w lipcu 2009 roku Rada Międzynarodowych Standardów Ra-
chunkowości przyjęła i opublikowała Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Fi-
nansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSSF dla MŚP). Celem artykułu jest 
zdiagnozowanie zarówno nastawienia MŚP w stosunku do tego standardu, jak i uwarun-
kowań towarzyszących jego wdrażaniu. Należy nadmienić, iż profesjonalne uporządko-
wanie wspomnianej sfery w przypadku niewielkich podmiotów może się okazać szansą 
na dostrzeżenie przez nie wcześniej ukrytych źródeł zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
W rozważaniach wykorzystano metodę studiów literaturowych. Pozwoliło to stwierdzić, 
iż wdrożenie MSSF dla MŚP wzbudza wiele kontrowersji. Wyniki licznych badań empi-
rycznych wskazują na to, iż przedsiębiorstwa z sektora MŚP są niezainteresowane, a na-
wet niedostatecznie przygotowane do stosowania MSSF.

SŁOWA KLUCZOWE: MSSF dla MŚP, rachunkowość, sprawozdanie fi nansowe, standar-
dy rachunkowości.

WPROWADZENIE 

W ostatnim etapie cyklu rachunkowości, nazywanej także językiem biznesu, 
powstaje sprawozdanie fi nansowe. Jego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb 
informacyjnych szerokiego kręgu użytkowników podejmujących decyzje in-
westycyjne, kredytowe i inne. Sprawozdania fi nansowe informują o sytuacji 
fi nansowej przedsiębiorstwa, jego szansach na przetrwanie i rozwój w dającej 

* Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

*
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się przewidzieć przyszłości. W czasach globalizacji jako istotne ograniczenie 
w porównywalności sprawozdań fi nansowych jawi się występowanie różnic 
w krajowych systemach rachunkowości. 

Ponadto pośród uczestników międzynarodowych rynków zbytu wystę-
pują również podmioty gospodarcze z sektora Małe i Średnie Przedsiębior-
stwa (MŚP). W grupie tej znajdują się również takie podmioty, które zgodnie 
z obowiązującymi krajowymi regulacjami prawnymi nie mają obowiązku 
stosowania zasad rachunkowości, a jedynie rozliczają się z urzędem skar-
bowym na zasadach uproszczonych. Od 2008 roku limit przychodów zobo-
wiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce wynosi 1,2 mln 
euro (Bauer, 2013, s. 12). Dla fi rm, które nie mają obowiązku prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, podstawowym kryterium wyboru w zakresie ewidencji 
zdarzeń gospodarczych jest forma opodatkowania dochodu. Najwięcej fi rm 
w Polsce stosuje podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podkreślić na-
leży, iż przedsiębiorstwa, które nie podlegają obowiązkowemu prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych, mają ograniczone informacje o kondycji fi nansowej 
i majątkowej (Bauer, 2010, s. 148), przez co umykają ich uwadze okoliczności 
o dużym potencjale strategicznym, ważne z perspektywy budowania przewa-
gi konkurencyjnej (Baran, 2009).

Równocześnie przedsiębiorstwa z sektora MŚP nie tylko uczestniczą jako 
podmioty w międzynarodowej wymianie towarów i usług, lecz również są 
jednostkami starającymi się o fi nansowanie zewnętrzne. W związku z tym 
partnerom handlowym przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz ich inwestorom 
zewnętrznym potrzebne są informacje umożliwiające zmniejszenie ryzyka 
gospodarczego i inwestycyjnego w konkurencyjnym środowisku gospodar-
czym. Aktualnie prowadzone są prace mające na celu wdrożenie Między-
narodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla przedsiębiorstw 
z sektora MŚP. Równocześnie nie brakuje również krytycznego spojrzenia na 
celowość wdrażania standardów rachunkowości w małych i średnich przed-
siębiorstwach (por. m.in. Mastracchio, Lively, 2013, s. 6–9; Cebrowska, 2013, 
s. 9; Gabrusewicz, 2008, s. 45).

W kontekście powyższych uwag rozważania (bazujące na wykorzysta-
niu metody studiów literaturowych) koncentrują się na analizie wybra-
nych problemów, specyfi cznych uwarunkowań związanych z wdrażaniem 
standardu MSFF dla MŚP1. W opracowaniu przedstawiono między innymi 
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na wniosek Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej oraz wyniki 
badań empirycznych prowadzonych w wybranych krajach. Dokonano tak-
że analizy opinii ekspertów i naukowców dotyczących zarówno problemów 

1  Celem artykułu nie jest natomiast przybliżanie samej istoty MSSF dla MŚP.
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związanych z aktualnym wykorzystaniem rachunkowości w sektorze MŚP 
w Polsce, jak i możliwościami i ograniczeniami związanymi ze wdrożeniem 
MSSF dla MŚP.

SPECYFIKA RACHUNKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Z SEKTORA MŚP

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP są istotne dla wzrostu gospodarczego, szcze-
gólnie państw byłego bloku socjalistycznego oraz wschodzących rynków 
(Ahmeti, Shiroka-Pula, Shala, 2013, s. 953). Traktowane są jako nie tylko te, 
które mają duży udział w rynkach lokalnych, lecz również prowadzące eks-
pansywną politykę na rynkach międzynarodowych oraz inwestujące w roz-
wój w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej (Hsuehchang, 2013, s. 881). 
Z tej perspektywy wydaje się ważne, aby przedsiębiorstwa z sektora MŚP 
dostarczały wiarygodnej, rzetelnej informacji na temat kondycji fi nansowej 
zarówno dla kontrahentów, jak i inwestorów zewnętrznych. Ich uczestnictwo 
na rynkach globalnych powoduje wzrost zainteresowania zapewnieniem po-
równywalności ich danych fi nansowych na skalę międzynarodową. Podsta-
wowym problemem jest jednak, czy przedsiębiorstwa te będą w stanie spro-
stać wymogom sprawozdawczości fi nansowej zgodnej z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Problem braku wiedzy i kompetencji menedżerskich oraz problem z za-
trudnieniem wyspecjalizowanych kadr w przedsiębiorstwach z sektora MŚP 
w Polsce jest wskazywany w licznych badaniach naukowych. Powszechny 
brak analiz fi nansowych jest jedną z przyczyn poważnych kryzysów, a nawet 
upadłości przedsiębiorstw z tego sektora (Bauer, 2011, s. 49). Na brak moż-
liwości korzystania z wyspecjalizowanych kadr jako cechę charakterystycz-
ną dla tego sektora wskazują na przykład wyniki badań Teresy Martyniuk, 
Barbary Gierusz (2008, s. 91–94) i Michała Gabriela Woźniaka (2006, s. 15). 
Z badań wynika również, iż widoczne są problemy z wykształceniem kadry 
zarządzającej przedsiębiorstwami z tego sektora (Polaczek, 2010, s. 389–391), 
a także niski udział zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem (Marty-
niuk, Gierusz, 2008, s. 93). Problemy te mogą przekładać się na możliwość 
wykorzystania informacji płynących z rachunkowości w przedsiębiorstwach 
z sektora MŚP. Jak twierdzi Anna Karmańska (2013, s. 4–5), systemy infor-
macyjne rachunkowości w podmiotach z sektora MŚP spełniają głównie 
funkcje podatkowe, gdyż właściciele, którzy zazwyczaj również zarządzają 
przedsiębiorstwem, nie zawsze są przygotowani do rozumienia złożonych 
informacji fi nansowych. Ich potrzeby informacyjne ograniczają się do anali-
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zy danych na temat stanu konta, wynagrodzeń czy zobowiązań i należności. 
Zainteresowanie rachunkowością rośnie dopiero w przypadku ubiegania się 
o zewnętrzne źródło fi nansowania. Rozwój systemu informacyjnego przed-
siębiorstwa następuje wraz z rozwojem ekonomicznym jednostki. W rezulta-
cie w wyniku rozwoju przedsiębiorstwa i nawiązania przez niego współpracy 
międzynarodowej można się spodziewać również wzrostu zainteresowania 
rachunkowością i zwiększeniem zatrudnienia pracowników w pionie fi nan-
sowo-księgowym.

Równocześnie, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Katarzynę 
Świetlę (2013, s. 152), „dla podmiotów gospodarczych działających na glo-
balnych rynkach zatrudnienie wieloosobowej kadry pracowników obsługują-
cych dział rachunkowości oraz zapewnienie im szkoleń, a także najnowszych 
rozwiązań technicznych do prawidłowego wykonywania powierzonych im 
zadań staje się zbyt dużym obciążeniem. Coraz częstsza jest zatem decyzja 
dotycząca pozyskania specjalistycznej pomocy z zewnątrz, generująca popyt 
na konkretne usługi”. 

W tym kontekście podstawowym problemem jest kwestia potrzeb in-
formacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz możliwości poniesienia 
przez nie dodatkowych obciążeń związanych ze sporządzaniem sprawozdań 
fi nansowych zgodnych z międzynarodowymi standardami rachunkowości. 
Praktycy księgowości zwracają uwagę na zbyt daleko idące utrudnienia w za-
kresie rachunkowości, szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw. Obecne 
rozwiązania często są traktowane jako nadmierne, zbyt pracochłonne oraz 
generujące zbyt duże koszty (Cebrowska, 2013, s. 9). 

Postulowane jest nawet stworzenie odrębnego prawa rachunkowości dla 
przedsiębiorstw z sektora MŚP. Karmańska (2013, s. 7–8) wskazuje na taką 
potrzebę, argumentując ją tym, że: 

• istnieje wyraźnie mniejsze zapotrzebowanie na informacje interesariu-
szy MŚP niż dużych przedsiębiorstw;

• zbyt duży zakres wymagań w zakresie rachunkowości mógłby genero-
wać koszty niemożliwe do poniesienia przez przedsiębiorstwa;

• cechy charakterystyczne przedsiębiorstw z sektora MŚP – takie jak na 
przykład w większości przypadków wąski asortyment produkowanych 
wyrobów czy świadczonych usług, proste kalkulacje kosztów i cen, 
niekorzystanie z instrumentów fi nansowych – wymagają prostszych 
rozwiązań w zakresie rachunkowości.

Wysoki udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w eksporcie może z kolei 
prowadzić do przekonania, że konieczne staje się stworzenie międzynaro-
dowych standardów rachunkowości umożliwiających komunikację na skalę 
globalną.
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PRACE NAD STANDARYZACJĄ RACHUNKOWOŚCI
W SEKTORZE MŚP

W każdym kraju istnieje specyfi czny system rachunkowości. Ukształtowany 
on został przez czynniki historyczne, kulturowe, religijne oraz wydarzenia 
i procesy, jakie zachodziły w tym kraju. W czasach globalizacji istnienie różnic 
pomiędzy krajowymi systemami rachunkowości utrudnia komunikację w bi-
znesie. Stworzenie światowego systemu rachunkowości opartego na jednym 
zestawie koncepcji, zasad, reguł i procedur jest jednak praktycznie niemoż-
liwe (Krasodomska, 2010, s. 119, 134). Pomimo tego wciąż podejmowane są 
próby zwiększenia porównywalności informacji płynących z rachunkowości 
przedsiębiorstw z różnych krajów. Przejawem tego działania jest wdrażanie 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Stan-
dardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR / MSSF).

Niewątpliwie zastosowanie MSR / MSSF może mieć pozytywny wpływ 
na jakość sprawozdań fi nansowych. W standardach tych zostały uregulowa-
ne obszary prawne, których nie uregulowano w Ustawie o rachunkowości. 
Ponadto MSSF poszerzyły istniejące prawodawstwo. Ewolucja polskiego sy-
stemu rachunkowości może budzić przekonanie, że nie różni się on znacząco 
od rozwiązań przyjętych w MSR / MSSF. W rzeczywistości ich stosowanie 
w Polsce dotyczy jednak jedynie niewielkiej grupy, największych podmiotów 
(Grabiński, Kędzior, 2005, s. 266, 274). 

Równocześnie za siłę napędową polskiej gospodarki uważane są przedsię-
biorstwa z sektora MŚP. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą nowe 
miejsca pracy, pobudzają wzrost aktywności gospodarczej oraz mają duży 
udział w PKB (Polak, 2013, s. 573). Podobnie jak w Unii Europejskiej, tak 
i w Polsce stanowią one liczebnie przeważającą większość wśród wszystkich 
zarejestrowanych podmiotów, to jest 99,8% (Łapiński i in., 2013, s. 19). W do-
bie globalnej gospodarki są to podmioty, które również uczestniczą aktywnie 
w międzynarodowej wymianie towarów i kapitałów. W związku z tym nasi-
la się potrzeba porównywalności ich danych fi nansowych nie tylko na skalę 
krajową, ale i międzynarodową.

Jak twierdzi Anna Karmańska (2013, s. 2): „tempo zmian w rachunko-
wości jest niemal lustrzanym odbiciem tempa zmian w rzeczywistości go-
spodarczej. (…) Praprzyczyny obecnego, przyspieszonego tempa rozwoju 
rachunkowości upatrywać można przede wszystkim w wykraczaniu dzia-
łalności pojedynczych przedsiębiorstw oraz ich interesariuszy poza granice 
«lokalne», «regionalne» czy «krajowe»”.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby informacyjne przedsiębiorstw z sek-
tora MŚP podjęto działania mające na celu standaryzację ich rachunkowości. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec międzynarodowego standardu...
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Konsultacje nad standardem dla małych i średnich przedsiębiorstw trwały 
kilka lat. Ostatecznie w lipcu 2009 roku Rada Międzynarodowych Standar-
dów Rachunkowości (IASB) wydała Międzynarodowy Standard Sprawo-
zdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Standard ten 
został opracowany na podstawie pełnych MSR / MSSF, które są przeznaczone 
głównie dla spółek giełdowych sporządzających skonsolidowane sprawo-
zdania fi nansowe i uwzględniają potrzeby informacyjne inwestorów rynków 
kapitałowych. MSSF dla MŚP stanowi ich uproszczenie (Sanders, Lindberg, 
Seifert, 2013, s. 32). Jest to jednym z powodów do podawania w wątpliwość 
praktycznej możliwości jego zastosowania w wielu państwach. Standard ten 
nie ma jednak bezpośrednio obowiązującej mocy prawnej, a o jego zastoso-
waniu decydują poszczególne państwa (Rachunkowość, 2011, s. 33).

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MSSF DLA MŚP 

W literaturze istnieje wiele defi nicji i kryteriów klasyfi kacji przedsiębiorstw 
do grupy małych, średnich lub dużych. W MSSF dla MŚP sformułowano de-
fi nicję, która nie odnosi się do wielkości przedsiębiorstwa, stanu jego zatrud-
nienia, wielkości obrotów ani sumy bilansowej. Zgodnie z tym standardem 
(2011, p. 1.2.) „Małe i średnie przedsiębiorstwa są to jednostki, które:

(a) nie są jednostkami zainteresowania publicznego oraz
(b) publikują sprawozdania fi nansowe ogólnego przeznaczenia dla ze-

wnętrznych odbiorców, w tym dla właścicieli nieuczestniczących w zarządza-
niu jednostką, obecnych i potencjalnych pożyczkodawców (kredytodawców) 
oraz kredytowych agencji ratingowych”2.

Jednym z głównych zarzutów wobec standardu MSSF dla MŚP jest to, iż 
nie wyłączono z jego zastosowania mikrojednostek. Takie podejście jest uza-
sadniane staraniem o wyższą jakość księgowości w tych przedsiębiorstwach 
i zwiększenie ujawnień księgowych. Mikroprzedsiębiorstwa to podmioty, dla 
których koszty przygotowania sprawozdania zgodnego z MSSF mogą być 

2  Zgodnie z MSSF dla MSP (2011, p. 1.3.): „Jednostka jest jednostką zainteresowania pub-
licznego, jeżeli:

(a) jej instrumenty dłużne lub kapitałowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 
lub jest w trakcie emisji takich instrumentów przeznaczonych do obrotu na rynku regulowa-
nym (którym jest krajowa lub zagraniczna giełda papierów wartościowych lub rynek pozagieł-
dowy obejmujący rynki lokalne i regionalne), lub

(b) utrzymuje aktywa powierzone jej przez szeroką grupę interesariuszy, co stanowi jej 
podstawową działalność. Działalność taka jest typowa dla banków, instytucji kredytowych, 
zakładów ubezpieczeń, maklerów/pośredników, funduszy wzajemnych i banków inwestycyj-
nych”.
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problematycznie wysokie (Kędzior, 2010, s. 115). W przyszłości przewidywa-
ne są dalsze uproszczenia możliwości stosowania standardu przez mikrojed-
nostki do jego głównych zasad (Nowak, 2012, s. 91).

Niewątpliwie pozytywną stroną standardu MSSF dla MŚP jest uproszcze-
nie w porównaniu do pełnych MSSF. Zastosowany język jest prostszy, a obję-
tość znacząco mniejsza (230 stron w wersji oryginalnej standardu, w porów-
naniu do około 3000, które liczą pełne MSSF). Ułatwienie jego zastosowania 
ma polegać również na tym, iż zmiany w standardach będą dokonywane nie 
częściej niż raz na trzy lata (Kuzior, 2011, s. 590–591).

Wśród merytorycznych zalet MSSF dla MŚP wymieniane są między inny-
mi uproszczenia polegające na (Kuzior, 2011, s. 590–592):

• możliwości pominięcia sprawozdania ze zmian w kapitale własnym; 
• redukcji o około 10% w porównaniu do pełnych MSSF wymogów do-

tyczących prezentacji dodatkowych informacji w notach objaśniają-
cych; 

• konieczności odnoszenia do wyniku fi nansowego kosztów prac roz-
wojowych i kosztów fi nansowania zewnętrznego; 

• odstąpieniu od rezygnacji corocznych testów na utratę wartości nie-
materialnych i prawnych o nieokreślonym okresie użytkowania; 

• ułatwieniu zasad kwalifi kacji aktywów fi nansowych.
Pomimo iż MSSF dla MŚP jest nowym standardem rachunkowości, już 

w połowie 2012 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowo-
ści (IASB) rozpoczęła jego przegląd. Podjęte działania polegały na zebraniu 
kompleksowych informacji od użytkowników oraz konsultacji z grupą wdro-
żeniową MŚP. Opracowywane zmiany będą miały jedynie ograniczonych 
charakter. Mają dotyczyć wprowadzenia dodatkowych wytycznych mających 
pomóc jednostkom MŚP w stosowaniu tego standardu. Wersja wstępna pro-
ponowanych zmian została opublikowana w 3 października 2013 roku, a ter-
min zbierania komentarzy i uwag został wyznaczony do 3 marca 2014 roku 
(IASB, 2013).

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ DOTYCZĄCYCH
ZASTOSOWANIA MSSF DLA MŚP

Zastosowanie MSSF w sektorze MŚP wciąż wzbudza kontrowersje, dlatego 
prowadzone są analizy dotyczące możliwości i ograniczeń związanych z jego 
wdrożeniem. 

Już na etapie projektu budziło wątpliwości, czy wymogi, które są w nim 
stawiane sprawozdaniom fi nansowym, nie są zbyt wysokie, a równocześnie 

Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec międzynarodowego standardu...
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czy informacje uzyskiwane ze sprawozdania sporządzonego zgodnie z MSSF 
dla MŚP będą wystarczające (Gabrusewicz, 2008, s. 45).

Jednym z przejawów badań jest skierowanie przez Dyrekcję Generalną 
do spraw Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej w 2009 roku 
ankiety do europejskich jednostek sporządzających sprawozdania fi nansowe, 
użytkowników sprawozdań oraz regulatorów, organizacji stanowiących stan-
dardy i innych z prośbą o wyrażenie opinii na temat zalet i wad tego stan-
dardu pod kątem możliwości jego zastosowania w krajach Unii Europejskiej. 
Pytania dotyczyły takich aspektów, jak skala, na jaką możliwe jest zastosowa-
nie MSSF dla MŚP, koszty ich wdrożenia, efekty w postaci porównywalności, 
kwestie prawne związane z zasadami jego wdrożenia. Wyniki nie są jedno-
znaczne, odpowiedzi wskazują na duże zastrzeżenia i wątpliwości, szczegól-
nie w kwestii możliwości zapewnienia porównywalności sprawozdań w razie 
wprowadzenia MSSF dla MŚP (Rachunkowość, 2011, s. 33–37).

Wyniki ankiety wskazują na duże obawy respondentów związane ze zbyt 
dużym skomplikowaniem MSSF dla MŚP. Znacząca większość respondentów 
obawia się wysokich kosztów związanych z dostosowaniem wewnętrznych 
procedur, przeszkoleniem kadry i korzystaniem z usług doradczych. Koszty 
te są postrzegane jako wysokie nie tylko w chwili wdrożenia standardu, ale 
również w przypadku jego każdorazowej aktualizacji, a nawet sporządzania 
i badania sprawozdania fi nansowego (Rachunkowość, 2011, s. 33–34). Oba-
wy te są odmienne w porównaniu do założeń, dla których powstał MSSF dla 
MŚP. Jednym z powodów jego przygotowania było dążenie do wyważenia 
korzyści i kosztów; to jest zagwarantowanie sporządzenia sprawozdania rze-
telnie prezentującego sytuację przedsiębiorstwa, ale przy niższych kosztach 
niż w przypadku zastosowania pełnych MSSF (Kuzior, 2011, s. 581). 

Również ocena przeprowadzona przez europejskie środowisko księgo-
wych i audytorów nie daje jednoznacznej opinii za wprowadzeniem MSSF 
dla MŚP. W wyniku badania stwierdzono, że (Kędzior, 2011, s. 29–33): 

• stosowanie MSSF dla MŚP może wywierać w praktyce pozytywny, ale 
nieduży wpływ na dostęp do zewnętrznych źródeł fi nansowania, 

• choć harmonizacja standardów rachunkowości zasługuje na pozytyw-
ną ocenę, to jednak kwestionowane są możliwości zapewnienia więk-
szej międzynarodowej porównywalności sprawozdań fi nansowych 
w wyniku wprowadzenia MSR/MSSF; 

• wprowadzenie MSSF dla MŚP powinno się przyczynić do poprawy ja-
kości sprawozdań fi nansowych przedsiębiorstw z tego sektora; 

• jednym z najpoważniejszych zarzutów dotyczących MSSF dla MŚP jest 
fakt, iż nie wyłączono z obowiązków sprawozdawczych mikrojedno-
stek;
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• w przypadku lokalnych oddziałów dużych, międzynarodowych jed-
nostek zastosowanie MSSF dla MŚP ułatwi konsolidację sprawozdań 
fi nansowych. 

Badania empiryczne dotyczące wdrożenia MSSF dla MŚP były prowadzo-
ne w wielu krajach. Wyniki wskazują na postrzeganie go raczej jako proble-
matycznego lub wręcz zbędnego do wdrożenia. Na przykład z badań prowa-
dzonych w Afryce Południowej wynika, iż przedsiębiorstwa nie postrzegają 
tego standardu jako zmniejszającego obciążenia związane ze sporządzeniem 
sprawozdań fi nansowych, a część aspektów w nim poruszanych wydaje się 
nieadekwatna dla tego sektora (Van Wyk, Rossouw, 2009, s. 111–113). Rów-
nież wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw z sektora MŚP 
w Czechach, które nie są zobligowane do stosowania MSSF, wskazują na brak 
zainteresowania sporządzaniem sprawozdań fi nansowych zgodnie z MSSF 
(Strouhal i in., 2009, s. 628). Chociaż uznano, że wdrożenie MSSF dla MŚP 
może być korzystne dla spełnienia zasady true and fair view oraz większej 
porównywalności sprawozdań fi nansowych na skalę międzynarodową, to 
jednak brak motywacji do jego wdrożenia. Powodem jest większe zaintereso-
wanie aspektem podatkowym i powiązaniem krajowych przepisów rachun-
kowości z regulacjami podatkowymi niż zasadą true and fair view (Strouhal, 
2012, s. 166). Podobny wniosek płynie z badań przeprowadzonych w Rumu-
nii. W badaniach tych zidentyfi kowano trudności z możliwym wdrożeniem 
MSSF dla MŚP, szczególnie w zakresie regulacji dotyczących podatków (Albu 
i in., 2010, s. 662).

Badania nad wdrożeniem MSSF dla MŚP były prowadzone również 
w Polsce. Już w toku prac i dyskusji nad wdrożeniem MSSF dla MŚP prze-
prowadzono w Polsce pod kierownictwem Aldony Kameli-Sowińskiej bada-
nia dotyczące przydatności standardu. Badaniami objęto 16 przedsiębiorstw 
z sektora MŚP, które sporządzały uproszczone sprawozdanie fi nansowe, 
zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Respondenci, którymi byli w większości 
przypadków dyrektorzy fi nansowi lub główni księgowi, uznali, iż MSSF dla 
MŚP nie będzie stanowił ułatwienia, a mnogość defi nicji nie będzie miała 
praktycznego zastosowania (Gabrusewicz, 2008, s. 46–47).

Z kolei w listopadzie 2009 roku badania empiryczne na grupie 117 pra-
cowników działu księgowości w przedsiębiorstwach z sektora MŚP w woje-
wództwie pomorskim przeprowadziła K. Gockowska. W większości bada-
nych przedsiębiorstw (74%) sporządzano sprawozdanie fi nansowe, w tym 
48% w pełnej wersji, a 26% w uproszczonej. Badania dotyczyły jedynie spo-
dziewanych korzyści, z pominięciem kosztów wdrożenia MSSF dla MŚP. 
Wśród dostrzeganych korzyści wskazywano na (Martyniuk-Kwiatkowska, 
2011, s. 277–279): 

Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec międzynarodowego standardu...
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• zwiększenie wiarygodności przedsiębiorstwa; 
• przejrzystość informacji dla właścicieli; 
• ułatwienie przejścia na pełne MSSF; 
• ułatwienie działalności na skalę międzynarodową; 
• możliwość pozyskania tańszego kapitału.
Na szczególną uwagę zasługuje nie sama lista pytań, ale fakt, że w badanej 

grupie pracowników księgowości jedynie 38% słyszało o MSSF dla MŚP, a 3% 
czytało jego angielską wersję (Martyniuk-Kwiatkowska, 2011, s. 277). Sytua-
cja taka może wynikać z braku polskojęzycznej wersji standardu. 

Brak wiedzy badanych pracowników działu księgowości na temat MSSF 
dla MŚP może wskazywać na brak potrzeb informacyjnych na skalę między-
narodową mniejszych fi rm w Polsce lub wynikać z innych problemów, na 
przykład niskich kompetencji zawodowych.

Niezaprzeczalnie standard MSSF dla MŚP jest wynikiem dążenia do har-
monizacji zasad rachunkowości na świecie. Jednak zakres informacji genero-
wanej przez rachunkowość podmiotów musi być dostosowany do możliwości 
wynikającej z wielkości i specyfi ki przedsiębiorstwa oraz potrzeb odbiorców 
informacji (Tokarski, 2011, s. 247).

ZAKOŃCZENIE

Informacja wykorzystywana na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem jest 
różnie defi niowana oraz może mieć wielorakie źródła pochodzenia (Baran, 
2012, s. 11). Jednak wciąż jako jedno z najważniejszych źródeł informacji 
o kondycji fi nansowej przedsiębiorstwa, niezależnie od jego etapu życia, 
traktowane jest sprawozdanie fi nansowe (Bauer, 2009, s. 55–56). Jego zada-
niem jest dostarczenie szerokiemu gronu użytkowników rzetelnej, opartej na 
prawidłowych danych, informacji o sytuacji fi nansowej i majątkowej przed-
siębiorstwa (Toborek-Mazur, 2009, s. 47). W dobie postępującej globalizacji 
coraz częściej pojawia się potrzeba porównywalności danych na skalę mię-
dzynarodową, również wśród przedsiębiorstw z sektora MŚP. W związku 
z tym podejmowane są prace mające na celu wdrożenie Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej w tym sektorze. 

Akceptacja standardu na skalę europejską ma za zadanie przyczynić się 
do poprawy jakości informacji fi nansowych przedsiębiorstw z tego sektora, 
ułatwić ich badanie i porównywalność. Nadal aktualne pozostają jednak wąt-
pliwości, czy zastosowanie tego standardu (choć prowadzi do harmonizacji 
rachunkowości w ujęciu globalnym) przyniesie korzyści w postaci wzrostu 
porównywalności sprawozdań fi nansowych przedsiębiorstw z sektora MŚP 
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(Kędzior, 2011, s. 33). Ponadto przygotowanie polskich przedsiębiorstw do 
zastosowania MSFF dla MŚP wydaje się niewystarczające. Kontrowersyjne 
jest również samo uznanie istnienia potrzeby standaryzowania rachunkowo-
ści prywatnych przedsiębiorstw. 

Jak wynika z badań empirycznych, w przypadku małych przedsiębiorstw, 
sporządzających sprawozdania fi nansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowo-
ści, istnieje niechęć do przejścia na MSSF dla MŚP. Uzasadnieniem dla wdro-
żenia tego standardu jest, sporadycznie występujące w tym sektorze, przepro-
wadzanie wyceny w wartości godziwej, ustalanie wartości fi rmy lub przejęcia 
i połączenia jednostek (Gabrusewicz, 2008, s. 47). W innych przypadkach 
standard postrzegany jest głównie jako źródło dodatkowych kosztów.

Na chwilę obecną problem przydatności MSSF dla MŚP, lub jej braku, nie 
został jeszcze rozwiązany. Wciąż trwają prace i konsultacje mające na celu do-
pracowanie standardu, a jego praktyczne zastosowanie na szeroką, światową 
skalę jest kwestią przyszłości.
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Mariusz Trojak

HIPOTEZA NIEISTOTNOŚCI STRUKTURY 
FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

– PRZYKŁAD FIRM SEKTORA BUDOWLANEGO 
W POLSCE

STRESZCZENIE: Artykuł zawiera przegląd teorii na temat poziomu zadłużenia fi rm. 
Jego celem jest weryfi kacja hipotezy wskazującej, iż struktura fi nansowania ma wpływ na 
wycenę rynkową przedsiębiorstwa branży budowlanej w Polsce, a co za tym idzie, odpo-
wiednie jej ukształtowanie stanowi potencjalne źródło zdobycia przewagi konkurencyj-
nej. Skorzystano przy tym z danych empirycznych charakteryzujących spółki giełdowe 
należące do branży budowlanej.

SŁOWA KLUCZOWE: fi nanse przedsiębiorstwa, zarządzanie fi nansami, sektor budow-
lany.

1. WPROWADZENIE

Istota związków sposobu fi nansowania działalności przedsiębiorstwa i jego 
wartości jest przedmiotem licznych badań, zarówno o charakterze teoretycz-
nym, jak i empirycznym. W latach 50. XX wieku zyskały one sformalizowany 
charakter dzięki pracom Franco Modiglianiego i Mertona Millera (Miller, 
1993). Liczne badania pozwoliły wykreować szereg teorii dotyczących ustala-
nia poziomu zadłużenia fi rm i wpływu tegoż zadłużenia na ich rynkową war-
tość. Co więcej, teorie te są mocno zróżnicowane, a w niektórych przypad-
kach wykluczają się wzajemnie. W związku z tym celem niniejszego artykułu 
jest dokonanie przeglądu istotniejszych prac teoretycznych oraz empiryczna 
analiza wpływu struktury fi nansowania na wycenę rynkową przedsiębiorstw 
branży budowlanej. Stworzy to szansę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy 
świadome kształtowanie struktury fi nansowania stanowi potencjalne źródło 

Baran-2.indd   169Baran-2 indd 169 2015-05-15   11:46:362015-05-15 11:46:36



170 Mariusz Trojak

zdobycia przewagi konkurencyjnej poprzez podniesienie atrakcyjności pod-
miotu w oczach kolejnych inwestorów. Przedmiotem badań empirycznych 
były spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po-
między 2007 a 2012 rokiem. 

2. PRZEGLĄD TEORII STRUKTURY KAPITAŁU1

Najważniejsze podziały teorii struktury kapitału dotyczą głównie: 
a) wniosków płynących z poszczególnych teorii (istnienie bądź nieistnie-

nie wpływu zadłużenia na wartość rynkową);
b) uwzględniania opodatkowania w założeniach poszczególnych teorii 

(teorie podatkowe i niepodatkowe);
c) założenia odnośnie do klasyfi kowania rynku kapitałowego jako efek-

tywnego informacyjnie bądź nie. Przegląd najbardziej rozpowszech-
nionych teorii najczęściej spotykanych w literaturze przedmiotu zapre-
zentowano na rycinie 1. 

Ważną dla zrozumienia dalszych rozważań kwestią jest zdefi niowanie po-
jęcia „rynek doskonały”. Według literatury jest to rynek charakteryzujący się 
wieloma cechami. Można tu wymienić:

1    Zaczerpnięto z: Guzanek, Trojak, 2012.

Rycina 1. Podstawowe teorie struktury kapitału przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Bielawska (red.) (2009), Nowoczesne zarządzanie fi -
nansami przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa, s. 90.

Baran-2.indd   170Baran-2 indd 170 2015-05-15   11:46:362015-05-15 11:46:36



171Hipoteza nieistotności struktury fi nansowania przedsiębiorstwa...

• bezpłatny i równoczesny dostęp do informacji dla wszystkich uczest-
ników rynku;

• racjonalne zachowanie uczestników rynku, których celem jest maksy-
malizacja osiąganej użyteczności; 

• doskonała podzielność aktywów dostępnych na rynku; 
• brak kosztów transakcyjnych na rynku; 
• istnienie doskonałej konkurencji na rynku, wobec czego żaden 

z uczestników rynku nie ma wpływu na poziom cen (Al-Kaber, 2003, 
s. 26).

2.1. Teorie rynku doskonałego

Jako pierwsze zaprezentowane zostaną koncepcje struktury kapitału w wa-
runkach rynku doskonałego, nazywane również teoriami statycznymi bądź 
teoriami „statycznego” kompromisu (Zawadzka, 2009, s. 90). Zalicza się do 
nich między innymi:

1. Teorię zysku netto (Net Income Th eory – NI) – jej podstawowym za-
łożeniem jest niezmienność kosztów fi nansowania przedsiębiorstwa, 
niezależnie od udziału poszczególnych źródeł w całej ich strukturze 
(Stradomski, 2004, s. 23). Ponadto zakłada się, iż koszt kapitału obcego 
jest niższy od kosztu kapitału własnego. Z założeń tych wynika z ko-
lei, że w miarę zwiększania udziału długu w fi nansowaniu działalno-
ści przedsiębiorstwo zmniejsza średni ważony koszt kapitału i dąży do 
maksymalizacji swojej rynkowej wartości. 

2. Teorię zysku operacyjnego (Net Operating Income Th eory – NOI) 
– wskazuje na fakt, iż wartość przedsiębiorstwa zależy wyłącznie od 
wysokości zysku przed uwzględnieniem kosztów fi nansowych (zysk 
operacyjny). Dzieje się tak, ponieważ zmiany poziomu zadłużenia 
powodują adekwatne zmiany kosztu kapitału własnego, równoważąc 
tym samym średni ważony koszt kapitału, który pozostaje na niezmie-
nionym poziomie. Wynika to z faktu, że w miarę wzrostu zadłużenia 
inwestorzy oczekują coraz wyższej premii za podejmowane ryzyko, co 
przejawia się w wyższej oczekiwanej stopie zwrotu z kapitału własnego. 
Wnioskiem płynącym z teorii zysku operacyjnego jest brak powiąza-
nia wartości przedsiębiorstwa ze strukturą jego fi nansowania (Jawor-
ski, 2010, s. 274).

3. Teorię klasyczną – stanowi pewnego rodzaju kompromis pomiędzy 
omówionymi powyżej skrajnymi teoriami. Opiera się na założeniu, 
że właściciele przedsiębiorstwa akceptują jego zadłużenie do pewnego 
poziomu, nie oczekując dodatkowej premii za ryzyko. To powoduje, że 
dopóki udział zadłużenia w fi nansowaniu nie osiągnie owego akcepto-
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walnego dla inwestorów poziomu, dopóty wraz ze wzrostem zadłuże-
nia średni ważony koszt kapitału będzie spadać (Jajuga, Słoński, 1997, 
s. 210). W sytuacji, w której udział długu w fi nansowaniu przekroczy 
akceptowalny poziom, zarówno udziałowcy, jak i wierzyciele będą 
oczekiwać dodatkowej, coraz wyższej premii za zwiększające się ryzy-
ko. Tym samym koszt kapitału własnego, obcego oraz średni ważony 
koszt kapitału będą wzrastać. To z kolei prowadzi do spadków wartości 
przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Najważniejszym wnioskiem 
płynącym z klasycznej teorii struktury kapitału jest to, iż istnieje pe-
wien poziom zadłużenia, który pozwala maksymalizować wartość fi r-
my (Michalski, 2009, s. 36). 

4. Teorię Modiglianiego–Millera – to jedna z najczęściej omawianych 
w literaturze przedmiotu teorii struktury kapitału, opublikowana przez 
Franco Modiglianiego i Mertona Millera w czerwcu 1958 roku w pe-
riodyku „American Economic Review” w artykule zatytułowanym Th e 
Cost of Capital, Corporation Finance and Th eory of Investment (Miller, 
1993, s. 129). Badacze ci przedstawili swoją teorię w dwóch wariantach 
– w przypadku przedsiębiorstwa działającego na dwóch rynkach:
a. na tym, na którym nie ma podatków – podobnie jak w teorii zy-

sku operacyjnego, wartość przedsiębiorstwa zależy wyłącznie od 
zysków przedsiębiorstwa, a nie od struktury kapitału;

b. na tym, na którym występują podatki od zysków przedsiębiorstw 
– uwzględnia zjawisko tarczy podatkowej, wynikające z faktu, iż 
odsetki płacone wierzycielom pomniejszają podstawę opodatko-
wania. To sprawia, że rynkowa wartość fi rmy częściowo wykorzy-
stującej dług w strukturze kapitałowej jest równa wartości fi rmy 
niezadłużonej, powiększonej o wartość odsetkowych tarcz podat-
kowych (Stradomski, 2004, s. 27). Zgodnie z tą teorią, przedsiębior-
stwo zwiększa swoją wartość w miarę zwiększania udziału zadłuże-
nia w fi nansowaniu.

5. Teorię Millera – to kolejna modyfi kacja modelu Modiglianiego–Mille-
ra, która uwzględnia nie tylko podatki od zysków przedsiębiorstw, ale 
również podatki osobiste od akcji (kapitału własnego) oraz obligacji 
(kapitału obcego). Zgodnie z tą propozycją, wpływ struktury kapitału 
na rynkową wartość przedsiębiorstw zależy od tego, jak kształtują się 
wielkości poszczególnych stawek opodatkowania (może to być zarów-
no brak zależności, jak i dodatnia bądź ujemna zależność) (Duliniec, 
1998, s. 118). Biorąc jednak pod uwagę stawki opodatkowania obowią-
zujące w Polsce – zależność między wartością przedsiębiorstwa a jego 
zadłużeniem jest identyczna jak w przypadku modelu Modigilaniego–
Millera, z uwzględnieniem podatków.
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2.2. Teorie rynku niedoskonałego

Mimo iż koncepcje rynku doskonałego są spójne i logiczne, nawet po ko-
lejnych modyfi kacjach nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistych warunków 
gospodarczych. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest istnienie za-
łożeń dotyczących doskonałości rynku. Dlatego też powstały teorie uchyla-
jące kolejne założenia teorii rynku doskonałego, a zalicza się do nich między 
innymi:

1. Teorię kosztów bankructwa – poszerza ona koncepcje rynku doskona-
łego o ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa, pojawiającego się w miarę 
wzrostu zadłużenia i ryzyka fi nansowego. Bankructwo wiąże się z sze-
regiem kosztów: bezpośrednich (dotyczących między innymi procesu 
upadłościowego) oraz pośrednich (dotyczących głównie postrzegania 
ryzyka upadłości fi rmy przez otoczenie i dotykających wielu płasz-
czyzn działalności – między innymi kosztów fi nansowania, relacji 
z kontrahentami) (Dębski, 2005, s. 422). O ile bezpośrednie koszty 
bankructwa są względnie stałe, o tyle pośrednie koszty bankructwa na-
rastają w miarę wzrostu ryzyka fi nansowego, czyli w miarę zwiększania 
poziomu zadłużenia. To z kolei sprawia, że przedsiębiorstwo powinno 
zwiększać swoje zadłużenie do momentu, w którym korzyści wynika-
jące z dźwigni fi nansowej przyrastają szybciej aniżeli koszty bankru-
ctwa. Dopóki tak się dzieje, dopóty wzrasta rynkowa wartość przed-
siębiorstwa. W momencie, kiedy ryzyko fi nansowe będzie zbyt duże, 
a wcześniejsza zależność ulegnie odwróceniu, koszty bankructwa będą 
wyższe od korzyści wynikających ze zwiększania zadłużenia. Wówczas 
dalszy wzrost zadłużenia będzie powodować spadek wartości fi rmy. 
Wskazuje to, iż – podobnie jak w teorii klasycznej – istnieje pewien 
optymalny poziom zadłużenia maksymalizujący wartość przedsiębior-
stwa.

2. Teorię asymetrii informacji – uchyla ona założenie o równym dostę-
pie do informacji wśród uczestników rynku. Teoria ta opiera się na 
twierdzeniu, że w praktyce gospodarczej różne grupy interesu posia-
dają zróżnicowany zakres informacji na temat spółek i okoliczności 
transakcji dokonywanych przez podmioty gospodarcze. W rezultacie 
podmiot posiadający przewagę informacyjną może ją wykorzystać 
w celu uzyskania dodatkowych korzyści kosztem strony posiadającej 
mniejszy zasób informacji (Daniłowska, 2008, s. 39). Istnienie asyme-
trii informacyjnej powoduje wiele zjawisk, które mogą wpływać na za-
leżność między poziomem zadłużenia fi rmy a jej wartością rynkową. 
Są to między innymi: pokusa nadużycia i negatywna selekcja, a także 
koszty agencji (przedstawicielstwa). Jedną z koncepcji związanych z te-

Hipoteza nieistotności struktury fi nansowania przedsiębiorstwa...
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orią asymetrii informacyjnej jest teoria hierarchii źródeł fi nansowania. 
Mówi ona o tym, że przedsiębiorstwa preferują takie źródła fi nanso-
wania, które w możliwie najniższym stopniu wymagają ujawniania in-
formacji. W pierwszej kolejności fi nansują się więc wypracowanymi 
zyskami, następnie kredytem bankowym i obligacjami, a w ostatecz-
ności – emisją nowych akcji. Z koncepcji tej wynika, że to nie podział 
fi nansowania na własne i obce decyduje o preferencjach fi nansowania 
działalności przedsiębiorstw. 

3. ZWIĄZEK MIĘDZY WARTOŚCIĄ A STRUKTURĄ
FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA – ANALIZA
EMPIRYCZNA

Celem prowadzonych badań jest określenie wpływu struktury pasywów 
przedsiębiorstw branży budowlanej notowanych na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie na ich wartość rynkową. Przy konstruowaniu mo-
delu przyjęto założenie, że ceny rynkowe odzwierciedlają w najlepszym stop-
niu zmiany wartości spółek, a dzieje się to wtedy, gdy rynek kapitałowy jest 
efektywny w sensie informacyjnym. Takie założenie znajduje potwierdzenie 
w wynikach badań między innymi Janusza Brzeszczyńskiego i Roberta Kel-
ma (Brzeszczyński, Kelm, 2002) oraz Urszuli Ziarko-Siwek (Ziarko-Siwek, 
2005). W pracy przyjęto następującą hipotezę bazującą na teorii Modiglia-
niego i Millera:

1. Struktura fi nansowania ma wpływ na wycenę rynkową przedsię-
biorstw branży budowlanej w Polsce.

Wiele badań empirycznych wskazuje bowiem, że ważne zmiany w spo-
sobach fi nansowania wpływają w istotny sposób na wycenę przedsiębiorstw. 
Warto zwrócić uwagę choćby na kilka prac: Philipa Arestis i innych, Illony 
Bebenko czy Kuhn Chen. Autorzy ci dowodzą, że fi rmy mogą zwiększać swo-
ją wartość poprzez stosowanie dźwigni fi nansowej.

W pracy zweryfi kowano również następujące hipotezy pomocnicze:
2. Efektywność zarządzania przedsiębiorstwem ma wpływ na jego war-

tość rynkową.
3. Wycena rynkowa przedsiębiorstwa notowanego na GPW jest dodatnio 

związana z koniunkturą giełdową.
W celu weryfi kacji powyższych hipotez wykorzystano dane fi nansowe 

i rynkowe odnośnie struktury kapitału 21 spółek branży budowlanej noto-
wanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pomiędzy 2007 
a 2012 rokiem. W celu weryfi kacji hipotez 2 i 3 posłużono się również śred-
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nimi wartościami indeksu giełdowego WIG. Dane pochodziły ze stron inter-
netowych analizowanych spółek oraz ze strony internetowej GPW2. 

Podstawowe charakterystyki analizowanych zmiennych prezentują tabele 
1–5.

Tabela 1. Struktura kapitału przedsiębiorstw budowlanych na GPW (2007–2011)

Spółka
Struktura kapitału (E/E+D)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

BUDOPOL-WROCŁAW SA 1,000 1,000 1,000 1,000 0,944 0,398

BUDIMEX SA 0,632 0,620 0,584 0,727 0,664 0,531

BIPROMET SA 0,776 0,766 0,778 0,840 0,835 0,828

ELKOP SA 0,021 0,991 1,000 1,000 0,936 0,930

ELEKTROBUDOWA SA 0,947 0,963 0,972 0,974 0,968 0,960

ELEKTROTIM SA 0,996 0,997 0,999 0,967 0,997 0,998

ERBUD SA 0,812 0,691 0,854 0,822 0,680 0,708

INSTAL KRAKÓW SA 0,810 0,934 0,901 0,947 0,954 0,959

MIRBUD SA 0,305 0,294 0,044 0,084 0,759 0,628

MOSTOSTAL PŁOCK SA 1,000 0,921 0,908 0,934 0,947 0,979

MOSTOSTAL WARSZAWA SA 0,947 0,929 0,874 0,868 0,770 0,661

MOSTOSTAL EXPORT SA 0,904 0,910 0,907 0,937 0,928 0,946

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA 0,875 0,868 0,877 0,764 0,811 0,882

P.A. NOVA SA 0,998 0,999 0,957 0,720 0,711 bd

PROJPRZEM SA 0,966 0,969 0,956 0,961 0,968 0,975
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻY-
NIERYJNYCH POL-AQUA SA 0,839 0,876 0,864 0,732 0,797 0,369

POLIMEX – MOSTOSTAL SA 0,696 0,646 0,629 0,658 0,775 0,291

RESBUD SA 0,586 0,940 0,935 0,998 Bd bd

TRAKCJA SA 0,702 0,843 0,861 0,886 0,605 0,761

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA 0,742 0,640 0,583 0,650 0,763 0,856

UNIBEP SA 0,552 0,864 0,800 0,696 0,660 0,736

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bilansowych spółek.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 można wyciągnąć wniosek, 
że większość analizowanych spółek charakteryzowała się relatywnie wyso-
kim stopniem fi nansowania swojej działalności z wykorzystaniem kapitałów 
własnych (średnia wartość wskaźnika E/E+D wyniosła 0,81), tak więc spół-

2  Baza danych wykorzystana w pracy została sporządzona przez panią Dagmarę Suchorę 
w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ 
w 2013 roku. W analizie pominięto spółki w upadłości.

Hipoteza nieistotności struktury fi nansowania przedsiębiorstwa...
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ki w małym stopniu korzystały z efektów dźwigni fi nansowej. Dzięki temu 
ich działalność była obciążona mniejszym ryzykiem upadłości. Co więcej, 
grupa analizowanych przedsiębiorstw była relatywnie homogeniczna, gdyż 
odchylenie standardowe analizowanej zmiennej wyniosło około 0,2. Zmien-
ność w czasie tego wskaźnika również była nieznaczna (wartości od 0,758 do 
0,841).

Tabela 2. Efektywność fi nansowa przedsiębiorstw budowlanych na GPW (2007–2011)

Spółka
ROE

2007 2008 2009 2010 2011 2012
BUDOPOL-WROCŁAW SA 0,262 0,074 0,058 0,106 0,158 –2,427

BUDIMEX SA 0,026 0,163 0,296 0,393 0,367 0,429

BIPROMET SA 0,209 –0,055 –0,001 0,007 0,068 0,064

ELKOP SA bd –0,134 –0,231 –0,220 –0,170 0,234

ELEKTROBUDOWA SA 0,319 0,242 0,189 0,141 0,116 0,116

ELEKTROTIM SA 0,113 0,103 0,096 0,044 0,108 0,076

ERBUD SA 0,165 0,052 0,179 0,049 –0,086 0,074

INSTAL KRAKÓW SA 0,238 0,226 0,185 0,123 0,129 0,103

MIRBUD SA 0,458 0,373 3,098 3,274 0,094 0,035

MOSTOSTAL PŁOCK SA 0,247 0,246 0,287 0,036 –0,150 0,047

MOSTOSTAL WARSZAWA SA 0,247 0,208 0,316 0,120 –0,522 –0,775

MOSTOSTAL EXPORT SA 0,121 0,283 –0,138 –0,118 –1,010 –0,245

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA 0,289 0,214 0,145 0,034 0,113 –0,046

P.A. NOVA SA 0,112 0,106 0,116 0,086 0,085 bd

PROJPRZEM SA 0,112 0,089 0,005 –0,112 0,010 0,067

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻY-
NIERYJNYCH POL-AQUA SA 0,083 0,021 –0,161 –1,183 0,094 –1,893

POLIMEX – MOSTOSTAL SA 0,111 0,122 0,127 0,082 –0,100 –2,584

RESBUD SA 1,270 0,310 –0,254 –0,029 Bd bd

TRAKCJA SA 0,198 0,176 0,188 0,081 0,095 –0,031

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA 0,211 0,098 –0,021 0,038 0,162 0,066

UNIBEP SA 0,710 0,273 0,161 0,162 0,134 0,097

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych fi nansowych spółek.

W okresie od 2007 do 2012 roku przeciętna rentowność kapitału włas-
nego spółek analizowanego sektora była dodatnia i wynosiła 7,8%. Jednak 
kondycja fi nansowa tych podmiotów znacząco się różniła, o czym świadczy 
wysoki poziom odchylenia standardowego o wartości 60,4%. Na uwagę za-
sługuje znaczące pogarszanie się kondycji fi nansowej tych przedsiębiorstw 
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w czasie. W 2007 roku przeciętne ROE wynosiło 27,5%, podczas gdy w 2012 
roku wartość ta spadła do niepokojącego poziomu –34,7% (w 2011 roku war-
tość tego wskaźnika też była negatywna i wynosiła –1,5%).

W analizie wykorzystano średnią indeksu WIG. Wartość tej zmiennej od-
dają dane zamieszczone w tabeli 3.

Tabela 3. Średnia wartość indeksu WIG w latach 2007–2012

Lata 2007 2008 2009 2010 2011 2012

WIG 55 648,54 27 228,64 39 985,99 47 489,91 37 595,44 47 460,59

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z GPW, www.gpw.pl (dostęp: 
8.2013).

Zmienną objaśnianą wykorzystaną w analizie była przeciętna stopa wzro-
stu ceny akcji analizowanych przedsiębiorstw, będąca miarą rynkowej war-
tości przedsiębiorstwa. Tabela 4 pokazuje średnie ceny akcji poszczególnych 
spółek, na podstawie których wyznaczono przyrosty cen, czyli przeciętne 
średnioroczne stopy zwrotu w latach 2007–2013. W badaniu posłużono się 
zlogarytmowanymi wartościami indeksu WIG.

Tabela 4. Ceny akcji przedsiębiorstw budowlanych notowanych na GPW (2007–2012)

Spółka
Średnioroczna cena akcji

2007 2008 2009 2010 2011 2012
BUDOPOL-WROCŁAW SA 3,84 2,33 1,06 1,30 1,09 0,53

BUDIMEX SA 83,48 71,55 62,98 86,50 88,85 72,00

BIPROMET SA 0,00 12,10 5,84 5,82 6,78 6,90

ELKOP SA 14,92 2,48 0,02 0,24 0,37 0,20

ELEKTROBUDOWA SA 154,00 178,00 158,55 164,45 128,75 101,93

ELEKTROTIM SA 29,72 14,07 10,24 13,09 10,09 7,90

ERBUD SA 95,80 57,00 35,63 53,35 37,50 15,06

INSTAL KRAKÓW SA 23,94 16,92 14,40 18,15 15,70 14,53

MIRBUD SA 0,00 1,88 2,54 3,52 3,18 1,65

MOSTOSTAL PŁOCK SA 67,60 75,15 55,50 51,17 29,67 17,75

MOSTOSTAL WARSZAWA SA 47,74 51,73 55,55 61,03 38,53 14,28

MOSTOSTAL EXPORT SA 3,52 3,01 1,78 1,48 0,97 0,52

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA 6,05 5,55 3,53 3,40 2,04 1,21

P.A. NOVA SA 42,00 32,74 21,95 26,80 24,55 18,76

PROJPRZEM SA 37,91 26,70 14,65 12,91 8,70 7,54

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT 
INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SA 83,00 47,78 17,45 17,85 11,17 4,03

Hipoteza nieistotności struktury fi nansowania przedsiębiorstwa...
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POLIMEX - MOSTOSTAL SA 80,28 5,80 3,54 3,99 2,84 1,15

RESBUD SA 37,45 20,55 12,00 11,95 6,79 4,58

TRAKCJA SA 0,00 4,27 4,11 4,11 2,41 0,64

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA 259,70 178,93 64,40 84,50 72,95 54,13

UNIBEP SA 0,00 7,25 5,25 7,78 7,93 5,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z GPW, www.gpw.pl (dostęp: 
8.2013).

Powyższe dane pozwoliły na przeprowadzenie analizy ekonometrycznej 
związków wskazanych w hipotezach badawczych. Ze względu na charakter 
danych (przekrojowo-czasowe), posłużono się ważoną metodą najmniejszych 
kwadratów dla danych panelowych. W estymacjach wykorzystano 98 obser-
wacji, włączono 21 jednostek danych przekrojowych w 6 okresach. W kalku-
lacji posłużono się programem do analiz ekonometrycznych GRETL. Wyniki 
zaprezentowano w tabeli 5.

Tabela 5. Model Estymacja WLS, (zmienna zależna r)

Współczynnik Błąd stand. t-Studenta wartość p

const –7,64761 1,46999 –5,2025 < 0,00001 ***

ROE 0,195256 0,0395343 4,9389 < 0,00001 ***

E_E_D 0,200395 0,145778 1,3747 0,17251

l_WIG 0,688731 0,136924 5,0300 < 0,00001 ***

Współczynnik determinacji R2 = 0,32, zaś skorygowany współczynnik determinacji wy-
niósł 0,31.
Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonej analizy płyną następujące wnioski:
1. Model w około 30% opisuje zmienność stopy zwrotu z akcji, co należy 

uznać za wartość satysfakcjonującą.
2. Analiza dała podstawy do przyjęcia hipotezy o neutralności struktu-

ry kapitału na wartość rynkową przedsiębiorstw – zmienna nieistotna 
statystycznie w modelu. Wartość rynkowa fi rmy zależy więc od innych 
parametrów niż struktura pasywów przedsiębiorstw branży budowla-
nej.

3. W największym stopniu na wartość rynkową przedsiębiorstw branży 
budowlanej wpływała koniunktura giełdowa. Wzrost indeksu WIG 
pociągał za sobą wysokie wzrosty wartości r (współczynnik 0,69).

4. Istotnie statystycznie na wartość rynkową analizowanych spółek 
wpływała również rentowność kapitału własnego (ROE). Wzrost efek-
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tywności przedsiębiorstw skutkowała wzrostem stopy zwrotu z akcji 
(współczynnik 0,19). 

PODSUMOWANIE

Zainteresowanie badaczy problematyką wpływu struktury kapitału na war-
tość przedsiębiorstw skłania wielu do podejmowania prób określania opty-
malnej relacji pomiędzy długiem a kapitałem własnym. Część prac zawiera 
aprioryczne założenie, że istnieje taka relacja długu do kapitału, przy której 
wartość fi rmy jest maksymalna. W niniejszym rozdziale wykazano jednak, że 
takie podejście obarczone jest błędem, ponieważ nie istnieją podstawy do od-
rzucenia hipotezy Modiglianiego i Millera dotyczącej neutralności struktury 
kapitału. W badaniu wykazano, że w największym stopniu na wartość ryn-
kową przedsiębiorstw w branży budowlanej pomiędzy 2007 a 2012 rokiem 
wpływały koniunktura giełdowa i rentowność kapitału własnego.
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