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Wst p
Podr cznik zatytu owany Ja przedsi biorca stanowi szczególne uj cie problematyki przedsi biorczo ci. Jego ide przewodni jest wiadomo znaczenia przedsi biorcy we wspó czesnym wiecie. Jest to o tyle istotne, e skuteczny przedsi biorca
powinien w sposób ci g y poznawa siebie i otoczenie. Ta swoista pog biaj ca si
samo wiadomo jest warunkiem sine qua non nabycia zdolno ci do zmieniania,
kszta towania, a nawet kreowania rzeczywisto ci gospodarczej.
Podr cznik przeznaczony jest dla s uchaczy Mi dzywydzia owej Szko y Przedsi biorczo ci powsta ej z inicjatywy w adz Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego
w Olsztynie. Celem opracowania jest dostarczenie czytelnikowi wiedzy, której wykorzystanie umo liwi stworzenie indywidualnej cie ki aktywno ci przedsi biorczej,
nacechowanej wra liwo ci ekologiczn i zrównowa onym podej ciem do zasobów.
Rozwój w ród przedsi biorców tego typu kompetencji powinien skutkowa ewolucj postaw przedsi biorczych, która stanie si fundamentem nowej proekologicznej rzeczywisto ci gospodarczej.
Marek Szturo

1. Poj cie przedsi biorczo ci, rodzaje
przedsi biorczo ci
1.1. Osobowo

i charakter przedsi biorcy

Cechy osobowo ci sprzyjaj ce osi ganiu sukcesów w biznesie nie s uniwersalne.
Na podstawie do wiadcze osób odnosz cych sukces mo na wyodr bni szerok
grup takich cech. Do typowych, jednak nie gwarantuj cych automatycznie sukcesu, nale : nastawienie na osi ganie wyników, wewn trzsterowno , akceptacja dla
ryzyka, konsekwencja w dzia aniu, kreatywno , zaanga owanie.
Przedsi biorca powinien by przekonany o mo liwo ci kszta towania otoczenia.
Jego dzia ania powinny by przez to nacechowane determinacj , gdy tylko w taki
sposób mo na cz ciowo kontrolowa rzeczywisto . Poczucie wewn trznej kontroli nad rzeczywisto ci jest cech odnosz c si do silnej osobowo ci, która nie
godzi si z biernym poddaniem si biegowi wydarze oraz pe nej akceptacji dla
tego, co przyniesie los.
Nastawienie na osi ganie wyników, sukcesów spe nia istotn funkcj motywatora dzia a przedsi biorczych. Z jednej strony sprzyja to samodoskonaleniu, rozwojowi osobistemu, z drugiej niweluje niech do podejmowania nowych wyzwa ,
wyznaczania sobie ambitnych celów (wr cz zach ca do ich podejmowania). Ambitne cele wyznaczane przez tak jednostk nie s przy tym nierealistyczne, gdy nie
chodzi tu o swoist mod tylko realne osi gni cia. Poszukiwania w tym zakresie
sprzyjaj kszta towaniu si nowatorstwa w dzia aniu, innowacyjno ci oraz ch ci
ulepszania zachodz cych procesów i zjawisk.
Przedsi biorca powinien akceptowa ryzyko, nawet w przypadku, gdy jest ono
wy sze ni normalnie. Dzia alno biznesowa wymaga cz sto dzia a ryzykownych, osi ganie sukcesów biznesowych jest permanentnie tym uwarunkowane. Dobrym przedsi biorc nie b dzie osoba z wysok awersj do ryzyka, kunktator czy
asekurant. Z drugiej strony niew a ciwa jest równie brawura, ryzykanctwo i brak
przemy lanych dzia a . Akceptacja ryzyka powinna si opiera na jego przewidywaniu oraz umiej tnym dopasowaniu podejmowanych dzia a . Nale y równie
wiedzie , kiedy si wycofa , w sytuacji zbyt wysokiego ryzyka.
Konsekwencja w dzia aniu oraz stoj ca za ni cierpliwo s cechami dojrza ych
przedsi biorców. Trwa y sukces jest w du ej mierze nimi uwarunkowany. Psychologiczne ród a niepowodze biznesowych tkwi w du ej mierze w oczekiwaniach
szybkich i spektakularnych sukcesów, zw aszcza ﬁnansowych. Tymczasem za prawdziwym sukcesem biznesowym zawsze kryje si wytrwa a i systematyczna praca,
obarczona wieloma niepowodzeniami. Wa ne jest wykszta cenie w sobie swoistej
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odporno ci na brak szybkich efektów oraz ograniczenie w asnej euforii, gdy takowe,
cho niewielkie i nietrwa e pocz tkowo si pojawiaj .
Cech przedsi biorcy, która ma wp yw na jego relacje z otoczeniem jest pewno
siebie. Przekonanie o w asnych umiej tno ciach i mo liwo ciach w g ównej mierze
przyczynia si do rozwini cia zdolno ci wp ywania na innych ludzi, którzy zazwyczaj atwiej akceptuj zwi zki biznesowe z takimi osobami. Chodzi zw aszcza o inwestorów, pracowników, kontrahentów. Nie bez znaczenia jest równie kszta towanie
okre lonego wizerunku przedsi biorcy, którego cech jest profesjonalizm. Taka cecha
jest powszechnie kojarzona z osobami pewnymi skuteczno ci w asnych decyzji.
Co istotne, nale y kszta towa podejmowan aktywno w taki sposób by odpowiada a osobistym predyspozycjom przedsi biorcy. Osoby otwarte, nawi zuj ce
atwo kontakty, powinny zastanowi si nad dzia alno ci , której strategicznym uwarunkowaniem b dzie kontakt z lud mi (np. us ugi szkoleniowe, doradcze, marketingowe itp.). W przypadku osób charakteryzuj cych si awersj do ci g ego przebywania z du ymi grupami ludzi, maj cych trudno ci w nawi zywaniu trwa ych relacji,
w a ciwsze b d aktywno ci opieraj ce si na pracy indywidualnej, np. o charakterze
eksperckim (np. niektóre wolne zawody, niektóra dzia alno artystyczna itp.).
Jedna z podstawowych umiej tno ci potrzebnych przedsi biorcy jest umiej tno
analizy zjawisk i zdarze zachodz cych w otoczeniu. Chodzi tu zarówno o zdolno
percepcji istotnych zmian, jak równie ich interpretacja (zrozumienie), co powinno
skutkowa przygotowaniem odpowiednich dzia a . Ale tak e o szerzej rozumian
umiej tno aktywnej adaptacji do warunków otoczenia. Dodatkowo umiej tno ta
powinna odnosi si do szerokiego zakresu elementów otoczenia (klientów, konkurencji, organów administracyjnych itp.).
Percepcja zdarze powinna odbywa si na poziomie szczegó owym i ogólnym,
lokalnym i krajowym (a nawet wiatowym). Wa ny jest przy tym swoisty „g ód informacji”, który powodowany jest niech ci do podejmowania dzia a nieposiadaj cych
fundamentu informacyjnego, zwi zanego z otoczeniem (niech do dzia a w ciemno).
Dodatkowo umiej tno analizy i oceny otoczenia powinna i w parze ze zdolnoci wykorzystywania tych informacji do tworzenia d ugoterminowych planów dziaania. W tym celu nale y umie wyobrazi sobie stan w asnego biznesu w wyd u onej
perspektywie czasowej. wiadomo sformu owanej w ten sposób wizji przysz o ci
znacznie podnosi szanse przetrwania i rozwoju na rynku, poprzez u atwienie konkurowania (wiemy jakie dzia ania i cele w walce konkurencyjnej powinni my zrealizowa ).
Kolejn umiej tno ci , w zasadzie niezb dn ka demu przedsi biorcy jest zdolno do podejmowania skutecznych dzia a w sytuacjach kryzysowych. Dzia ania takie charakteryzuj si du ym stopniem nieszablonowo ci, zatem wymagaj
twórczego my lenia, energicznego dzia ania, szybko ci kojarzenia faktów, a tak e
odwagi. Istotna jest równie wiadomo odpowiedzialno ci za ﬁrm , jej klientów,
pracowników. Przedsi biorca powinien wykazywa pewien poziom odporno ci
psychicznej, a nawet by przygotowany na najgorsze okoliczno ci.
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Do tej pory analizowane cechy przedsi biorcy mia y znamiona ogólnych zdolno ci,
które potencjalnie mog przynale e do ka dego cz owieka. Jednak jest to niewystarczaj ce do odniesienia sukcesu w biznesie. Istotnym jest równie zasób kwaliﬁkacji
merytorycznych zwi zany z dan dzia alno ci . Zwi ksza on znacz co prawdopodobie stwo przetrwania i w dalszym okresie rozwoju przedsi biorstwa. Jest szczególnie
wa ny w sytuacji jednoosobowej dzia alno ci gospodarczej, gdzie stanowi element
o znaczeniu strategicznym. W miar zwi kszania zatrudnienia przedsi biorca mo e
kszta towa zasób kwaliﬁkacji merytorycznych, potrzebnych do prowadzenia biznesu,
jednak w dalszym ci gu musi wykazywa si merytoryczn wiedz na temat przedmiotu dzia alno ci, rynków, konkurentów oraz specyﬁki biznesu. Nale y tak e pami ta ,
e w warunkach rynku regulowanego kwaliﬁkacje merytoryczne przedsi biorcy mog
stanowi podstaw do udzielenia pozwolenia na okre lon dzia alno gospodarcz .
Praktycznym uwarunkowaniem sprzyjaj cym zaanga owaniu przedsi biorcy jest
mo liwo realizacji w asnych pasji i zainteresowa w ramach podj tej aktywno ci
gospodarczej. Oznacza to dodatkow motywacj oraz sprzyja osi gni ciu sukcesu
rynkowego.

1.2. Pomys a koncepcja biznesu. Model biznesu
Tworzenie pomys ów biznesowych jest niezb dnym elementem aktywno ci, okrelanej jako przedsi biorczo . Prawdziwy przedsi biorca wsz dzie dostrzega okazje
biznesowe, jego umys jest otwarty i nastawiony na poszukiwania. Na bazie przesz ych do wiadcze oraz wykorzystuj c dost pne informacje bie ce, identyﬁkacja pomys ów powinna by ci g a. Ci g o procesu generacji pomys ów wymaga
stworzenia my lowego systemu selekcji, którego efektem b dzie wyodr bnienie
pomys ów przeznaczonych do pog bionej analizy.
Decyzja akceptuj ca wybrane pomys y tworzy zestaw pocz tkowy idei, w obr bie których mo e zosta opracowany nowy projekt biznesowy. Jest to kluczowa
decyzja z punktu widzenia dalszych rozstrzygni . Warunki przeprowadzania weryﬁkacji ograniczaj liczb wyselekcjonowanych pomys ów, ze wzgl du na kosztowny i czasoch onny przebieg dalszych analiz. Trudno ci w ocenie powodowane
s ulotno ci koncepcji, niewielk liczb szczegó owych za o e i konieczno ci
uwzgl dniania pocz tkowych uproszcze .
G ówne cechy pomys u biznesowego, które s brane pod uwag w procesie tworzenia koncepcji biznesowej:
1. Zwi zek pomi dzy rzeczywistymi potrzebami konsumentów a koncepcyjnym produktem, co rodzi konieczno sprecyzowania rynku docelowego.
2. Orientacyjny czas wprowadzenia koncepcji w ycie (nale y zwróci uwag
na okre lenie optymalnego momentu).
3. Mo liwo zbudowania przewagi konkurencyjnej przez nasz pomys i mo liwo ci jej zabezpieczenia przed zniwelowaniem (imitacj ).
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4. Istnienie korzystnej zyskowno ci projektu, która w relacji do podobnych alternatyw b dzie spe nia a oczekiwania inwestorów.
5. Niewielkie lub niewyst puj ce bariery wej cia na rynek zw aszcza wynikaj ce z silnej pozycji kosztowej i konkurentów (znaczne korzy ci skali) oraz
ich krzywej do wiadczenia.
6. Nowy pomys powinien bazowa na atutach przedsi biorcy, jego umiej tno ciach, kompetencjach i do wiadczeniu, alternatywnie musi istnie atwy
dost p do niezb dnego kapita u intelektualnego.
7. Poziom ca kowity nak adów nie powinien przekracza mo liwo ci ﬁnansowych inicjatorów zarówno w odniesieniu do ﬁnansowania w asnego (oszcz dno ci), jak i obcych (zdolno kredytowa).
Pozytywna weryﬁkacja w ka dym z podanych obszarów zalicza podany pomys do
kategorii o du ym potencjale wdro eniowym. Na tej podstawie mo e zosta stworzona indywidualna koncepcja przedsi wzi cia. Proces jej tworzenia b dzie przebiega
w g ównej mierze wokó uszczegó awiania za o e koncepcyjnych i ich weryﬁkacji
pod wzgl dem efektywno ciowym. W ostatecznej formie koncepcja przyjmuje posta
dokumentu projektowego, sk adaj cego si z opisu przedsi wzi cia i uproszczonego
planu ﬁnansowego w postaci sprawozda , takich jak rachunek zysków i strat oraz
rachunek przep ywów pieni nych.
W procesie doskonalenia koncepcji biznesowej i przekszta cania jej w dojrza y
projekt konieczne jest uwzgl dnienie koncepcji modelu biznesowego, jako istoty
tworzenia warto ci w naszym przysz ym przedsi biorstwie.
Model biznesowy jest sposobem na funkcjonowanie ﬁrmy na rynku. Charakteryzuje tworzenie relacji z uczestnikami rynku poprzez uj cie warto ci dostarczanej im
przez ﬁrm , za ostatecznie deﬁniuje sposób generowania zysku na swojej dzia alno ci.
Do stworzenia modelu biznesowego niezb dna jest odpowied na nast puj ce
pytania1:
• Jaka jest oferta ﬁrmy?
• Jaka jest najwi ksza warto dla klienta?
• Kim s nasi klienci? Jakie s ich potrzeby i oczekiwania?
• Jakie zadania pomaga zrealizowa klientowi nasz produkt?
• Jakie kana y dystrybucji b d najlepsze w dotarciu do klienta?
• Jak polityk cenow wybieramy?
• Jakie s g ówne ród a przychodów?
• Które zasoby ﬁrmy s kluczowe, aby dostarczy warto klientowi?
• Które kompetencje s szczególnie istotne dla powodzenia naszego biznesu?
• Jakie s silne i s abe strony ﬁrmy?
• Na czym mo emy opiera rozwój ﬁrmy?
1

B k M., Kulawczuk P., Szcze niak A. (red.), Modele biznesowe przedsi biorstw tworzonych
na bazie szkó wy szych, Instytut Bada nad Demokracj i Przedsi biorstwem Prywatnym,
Warszawa 2011, s. 13.
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• Jakie s koszty zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci?
• Z jakimi partnerami warto wspó pracowa , aby optymalizowa dzia ania,
ogranicza ryzyko, dostarcza najwi ksz warto klientom, obni a koszty
dzia ania i generowa zyski?

1.3. Opracowywanie biznesplanu
Wst pna koncepcja przedsi wzi cia stanowi pocz tek drogi do bardziej sformalizowanego przedstawienia okre lonych pomys ów i zamierze biznesowych. Jej formu a
powinna u atwi korekt , uzupe nienie i rozwini cie pierwotnych za o e , jednak jest
niewystarczaj ca do szerszej prezentacji na forum rynkowym. Do tego celu niezb dne
jest przej cie do bardziej zaawansowanego narz dzia, jakim jest biznesplan.
Biznesplan to „zestaw dokumentów (np. danych ród owych, wyników oblicze
i wykonanych na tej podstawie analiz, charakterystyki przyj tych za o e ), w których
na podstawie oceny sytuacji strategicznej ﬁrmy oraz danych historycznych zawarta
jest projekcja celów ﬁrmy i sposobów ich osi gania, przy uwzgl dnieniu wszystkich
istniej cych uwarunkowa natury ﬁnansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej. Obejmuje on dzia alno historyczn (dwa lub trzy
poprzednie okresy), bie c oraz okres nast pnych kilku lat”2.
Cz sto podnoszonym zastrze eniem wobec przydatno ci informacyjnej biznesplanu jest to, e w du ej cz ci sk ada si on z projekcji przysz o ci. W tym wypadku krytycy stwierdzaj trudno prognozowania zachowa konkurentów lub d ugookresowych zmian legislacyjnych. Jednak nale y podkre li , e nawet nie w pe ni
sprawdzalne prognozy mog przyczyni si do lepszego zrozumienia planowanego
biznesu, a tak e pozwalaj oceni prawdopodobie stwo ich spe nienia.
Wbrew potocznemu przekonaniu biznesplan wykorzystywany jest g ównie przez
samego przedsi biorc lub przedsi biorców rozpoczynaj cych dzia alno . W dalszej
natomiast kolejno ci jest przydatny do rozpowszechnienia informacji w ród podmiotów zewn trznych, takich jak: instytucje ﬁnansowe, potencjalni inwestorzy prywatni, uczestnicy rynku ﬁnansowego, urz dy administracji itp.
Biznesplan, jako narz dzie informacyjne jest pomocny w procesie podejmowania decyzji odno nie zaanga owania inwestycyjnego zarówno przez samego przedsi biorc (za o ycieli ﬁrmy), jak i podmioty zewn trzne. W pierwszej opcji stanowi
syntetyczne uj cie za o e biznesu o charakterze wewn trznym, które powinno sk oni grup inicjatywn do deklaracji o zaanga owaniu si w przygotowania (zarówno
ﬁnansowo, jak i organizacyjnie). W drugiej opcji biznesplan jest przygotowywany
bardziej kompleksowo, gdy przyjmuje si , e podmiot zewn trzny (np. bank) nie
jest zaznajomiony ze szczegó ami za o e . St d by nie zaistnia problem b dnego
zrozumienia, nale y opracowa biznesplan dla odbiorcy zewn trznego, przyjmuj c
jego perspektyw informacyjn .
2

Skrzypek J., Filar E., Biznes Plan, Poltext, Warszawa 2005, s. 21.
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W odró nieniu od wst pnej koncepcji, biznesplan jest bardziej kompleksowy,
uszczegó awia formu owane za o enia, pomys y oraz proponuje rozwi zanie pojawiaj cych si barier i problemów. Biznesplan spe nia w tym wypadku pozytywn rol poprzez szczegó owe zobrazowanie sposobu eliminacji podstawowych barier, powinien
zach ca do uczestnictwa w biznesie przez inwestorów. W tym uj ciu nie mo e jednak
zabrakn realistycznego i krytycznego podej cia do problematyki. Nikt bowiem nie
jest zainteresowany ekonomiczn i ﬁnansow utopi . St d je eli zajdzie taka okoliczno , biznesplan mo e ujawni krytyczne wady zak adanego przedsi wzi cia.
Przedsi wzi cie jest oceniane z dwóch punktów widzenia: efektów ekonomiczno-ﬁnansowych oraz za o e strategicznych podmiotów je inicjuj cych.
Efektywno (w tym zw aszcza rentowno ) powinna odpowiada co najmniej
granicznym za o eniom okre lonym przez preferencje inwestorów. W tym wypadku brane s pod uwag porównania z alternatywami inwestycyjnymi.
Ramy strategiczne odnosz si natomiast do czasowej ekspozycji planowanych zysków. Inwestorzy zak adaj d ugo okresu zwrotu ponoszonych nak adów oraz generowania najwi kszych wzrostów zysku, co ma swoje ród a w ich planach strategicznych.
Niezgodno ci w którym z powy szych zakresów powoduj konieczno weryﬁkacji podejmowanych decyzji o zaanga owaniu si w przedsi wzi cie, a nawet
mog doprowadzi do jego odrzucenia.
W toku przygotowania biznesplanu nale y zwróci uwag na to, by by on konkretny
oraz przejrzysty. Nie powinien by zbyt rozbudowany, ani zbyt ograniczony. Inwestorzy
doceniaj biznesplany komunikatywne, które nie zawieraj nadmiaru informacji i za
ich pomoc atwo jest dotrze do potrzebnych danych. Cz sto na bazie pe nej wersji
przygotowywane s streszczenia biznesplanu, przedstawiaj ce najwa niejsze za o enia.
Nale y pami ta , e biznesplany mog traﬁa do potencjalnych inwestorów. Nale y w tym wypadku zadba o zachowanie poufno ci zawartych tam informacji
poprzez podpisanie odpowiedniej umowy czy klauzuli.
Tre biznesplanu powinna charakteryzowa zasoby, które mog zosta wykorzystane w toku realizacji przedsi wzi cia, takie jak: technologi , prawa w asno ci intelektualnej, rodki trwa e, pracowników. Mo na to uj w formie opisu przedsi wzi cia z podkre leniem celów, które maj zosta osi gni te w krótkim i d ugim okresie.
W kolejnej cz ci nale y opisa otoczenie projektu, w tym przede wszystkim
rynki, konkurencj , dostawców i odbiorców oraz kwestie prawne i administracyjne.
W nast pnej cz ci powinny zosta przedstawione za o enia co do realizacji
samego projektu, takie jak: rodzaje ryzyka, które mu towarzysz oraz sposoby na
ich ograniczenie, plan operacyjny oraz wynikaj ce st d za o enia co do nak adów,
kosztów i przychodów.
Streszczenie biznesplanu z regu y traﬁa do jak najszerszego grona inwestorów
st d powinno by potraktowane, jako swoiste narz dzie marketingu inwestycyjnego. W tym celu nale y uatrakcyjni stron prezentacyjn poprzez przygotowanie
profesjonalnej publikacji.
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Oprócz akcji rozpowszechniaj cej biznesplan w ród inwestorów, niezb dne s spotkania, na których powinno doj do bezpo redniej prezentacji pomys ów i z o e . Inwestorzy zazwyczaj d
do szczegó owego rozeznania ca ej koncepcji poprzez przygotowane serie pyta . Cz sto podczas spotka dochodzi do prezentacji nowych produktów,
technologii czy omawiany jest model biznesu. Przygotowanie merytoryczne powinno
by na najwy szym mo liwym poziomie merytorycznym. W niektórych przypadkach,
zasadnym mo e by powierzenie organizacji spotkania wyspecjalizowanym podmiotom.

1.4. Eko-przedsi biorczo
Przedsi biorczo ekologiczna (eko-przedsi biorczo ), deﬁniowana jako „aktywno przedsi biorstwa z korzy ci dla rodowiska naturalnego”. Ta aktywno przedsi biorstwa powinna uwzgl dnia warto ci ekologiczne wyznawane przez konsumentów, oddzia ywania regulacyjne pa stwa i proekologiczne oddzia ywanie rynku3.
Idea eko-przedsi biorczo ci mo e przyczynia si do rozwoju i identyﬁkacji obszarów (nisz) rynkowych, w których przedsi biorstwa tego typu mog odnie sukces, poprzez zastosowanie wyspecjalizowanego wachlarza narz dzi marketingowych,
procesów technologicznych czy produktów. W tych uwarunkowaniach jednym z podstawowych narz dzi ekonomicznej ekspansji staj si ekoinnowacje.
Nale y równie pami ta , e eko-przedsi biorstwo posiada charakterystyczny paradygmat funkcjonowania, którym jest ekologiczno podejmowanych dzia a . Taki
model biznesowy jest formu owany zarówno w odniesieniu do dokonywanych strategicznych wyborów, jak i budowy sieci warto ci dla klientów. Elementem spajaj cym
jest odpowiednio wytworzona kultura organizacyjna. Podstawowego znaczenia nabieraj strategiczne kompetencje ekologiczne uzyskiwane dzi ki zarz dzaniu wiedz
i budowie tzw. zielonego kapita u wiedzy.
Ekologiczna sie warto ci tworzona jest w oparciu o zwi zki nie tylko pomi dzy
podobnie zorientowanymi przedsi biorstwami, ale równie w oparciu o inteligentn administracj oraz organizacje spo eczne. Warto dla klientów kreowana jest
poprzez ekologiczn efektywno podejmowanych dzia a wobec ustalonych wymogów i standardów ekologiczno ci.
Eko-przedsiebiorstwo wyró nia si na rynku i zdobywa uznanie dzi ki ekoinnowacyjno ci i wysokiej jako ci ekologicznej, której punkt odniesienia stanowi
wiadomo ekologiczna spo ecze stwa.
Wa n cech eko-przedsiebiorstwa jest jego ekologiczna proaktywno , rozumiana jako zdolno do przewidywania zjawisk o znaczeniu ekologicznym zachodz cych w otoczeniu, co skutkuje szerokim podej ciem adaptacyjnym.
Proaktywne procesy adaptacyjne generuj ce ekologiczny rozwój przedsi biorstwa powinny uwzgl dnia dzia ania polegaj ce na:
3

Huczek M., Przedsi biorczo
6/2010, s. 274.
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• poprawie efektywno ci ekologicznej procesów wytwórczych,
• przyj ciu kryterium ekoefektywno ci w modernizacji i kreowaniu produktów,
• kontroli i ograniczaniu odpadów poprodukcyjnych,
• zmniejszaniu materia och onno ci produkcji.
Ekologiczny rozwój przedsi biorstwa odbywa si w oparciu o ci g e relacje z klientami wewn trznymi i zewn trznymi, co mo e zosta odzwierciedlone we wdro eniu
koncepcji spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu.
Zró nicowany charakter maj bariery, które stoj na drodze do powstania eko-przedsi biorstwa. W odniesieniu do przedsi biorstw ma ych i rednich maj one
g ównie charakter wewn trzny i odnosz si do:
• ogranicze kosztowych i inwestycyjnych,
• ogranicze zwi zanych z niedostatecznym ukszta towaniem organizacyjnych
kompetencji ekologicznych w zakresie technologii i dzia a zarz dczych.
W odniesieniu do du ych ﬁrm wdra anie zasad eko-przedsi biorczo ci napotyka problemy zwi zane z budow ekologicznej wiadomo ci rynków. Jest to proces
d ugotrwa y, kosztowny i wymagaj cy skoordynowanych dzia a wielu instytucji
zarówno biznesowych, jak i oko o biznesowych oraz spo eczno-kulturalnych.
W celu usprawniania i doskonalenia dzia a proekologicznych stosowane s specyﬁczne procedury i instrumenty, do których nale : zarz dzanie rodowiskowe
oraz audyt rodowiskowy. Stosowane s przy tym okre lone standardy takie jak ISO
14001 i EMAS, które pozwalaj zidentyﬁkowa i zaprojektowa procesy rodowiskowe w instytucjach i organizacjach.
Z eko-przedsi borczo ci zwi zana jest permanentnie ekoinnowacyjno , jako
zdolno do kreowania nowych rozwi za , sprzyjaj cych rodowisku naturalnemu.
Staje si ona elementem strategii wielu przedsi biorstw i jest rozwini ciem proaktywnej koncepcji rozwoju ekologicznego przedsi biorstwa.
Eko-innowacyjne przedsi biorstwo to organizacja posiadaj ca kompetencje tworzenia ekoinnowacji, których ród em jest ekologiczna wiadomo rynku i mo liwo ci samego przedsi biorstwa. W powstaniu takich kompetencji du e znaczenie
posiada wiedza ekologiczna, zarz dzanie któr ma znaczenie strategiczne. Wiedza
ekologiczna kreuje wiadomo ekologiczn , ta za obok informacji ekologicznej
buduje warto ci ekologiczne akceptowane przez kadr zarz dzaj c .
Oprócz wewn trznych klientów, wiadomo ekologiczna posiada fundamentalne
znaczenie równie w odniesieniu do klientów zewn trznych (zw aszcza konsumentów). Odpowiedni jej poziom pozwala rozwija strategie marketingowe zwi zane
z ekoinnowacyjno ci . Wysoki poziom ekoinnowacji produktowych coraz skuteczniej przyci ga wiadomych konsumentów. Ju dzisiaj trendy na rynku dóbr wysokoprzetworzonych kszta tuj si w parciu o rosn c rzesz konsumentów akceptuj cych warto ci ekologiczne. Przedsi biorstwa, które s w stanie to wykorzysta , staj
si bardziej konkurencyjne.

2. Otoczenie ekonomiczne biznesu
2.1. Otoczenie bli sze i dalsze
Otoczenie kszta tuje warunki dzia ania organizacji, tworzy regu y gry rynkowej, a tak e
szanse rozwoju. Kreuje mo liwo ci, ale równie bariery i zagro enia. Poznanie specyﬁki
zarz dzania przedsi biorstwem nie jest mo liwe bez poznania jego otoczenia. Analiza
otoczenia dostarcza informacji, które stanowi uwarunkowania poziomu konkurencyjno ci wspó czesnych organizacji.
„Otoczenie najcz ciej okre la si , jako ogó warunków i oddzia ywa ró nych
organizacji (instytucji) wp ywaj cych na zachowanie si poszczególnych przedsi biorstw”4. Otoczenie stanowi konﬁguracj elementów, na które dany podmiot ma
ograniczony lub nie ma wi kszego wp ywu. Mo na je równie okre li , jako rodowisko zewn trzne tworz ce uk ad zjawisk, zale no ci i warunków kszta tuj cych
relacje wymiany uczestników rynku. Nale y tak e uwzgl dni okazje transakcyjne
i warunki rozwoju. Otoczenie tworz takie elementy, które nie buduj systemu organizacyjnego, pomimo e w pewien sposób s z nim zwi zane. Innymi s owy pozostaj z tym systemem w interakcjach.
Najcz ciej otoczenie dzieli si na dwa odr bne poziomy. S to: otoczenie bli sze (bezpo rednie, konkurencyjne, zadaniowe, mikrootoczenie) i otoczenie dalsze
(po rednie, ogólne, makrootoczenie). Cech pozwalaj c na okre lenie sk adników
poszczególnych rodzajów otoczenia jest mo liwo oddzia ywania na wybrany z niego element.
Otoczenie bli sze sk ada si ze zjawisk, procesów i podmiotów, które wchodz
w bezpo rednie interakcje z przedsi biorstwem i s podatne na jego oddzia ywania.
Istotnymi sk adnikami otoczenia bli szego s 5:
• dostawcy (materia ów, pó produktów, wyposa enia technicznego, kredytów,
us ug, informacji itp.),
• klienci, nabywcy (wyrobów i us ug),
• konkurenci (inne organizacje zaspokajaj ce podobne potrzeby i (lub) maj ce
podobne zapotrzebowanie na wiadczenia ze strony otoczenia),
• instytucje pa stwowe i samorz dowe bezpo rednio wp ywaj ce na organizacje (urz dy skarbowe, lokalne w adze administracyjne itp. oraz wyznaczone
przez nie ograniczenia, normy warunki),
4

5

Brózda J., Marek S., Otoczenie przedsi biorstwa, [w:] Marek S. (red.), Elementy nauki o przedsi biorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 1999, s. 69.
Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego,
ód 1997, s. 78.
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• lokalny rynek pracy (instytucje po rednictwa pracy, si a robocza o okre lonych kwaliﬁkacjach),
• czynniki spo eczne (zwi zki zawodowe, samorz dy gospodarcze i ich oczekiwania wobec organizacji, jak równie postawy spo ecze stwa),
• czynniki techniczne (organizacje zwi zane z tworzeniem technologii, post pem technicznym danej bran y, jednostki badawczo-naukowe itp.).
Wzajemne relacje zachodz ce w otoczeniu bli szym stanowi rodzaj gry ekonomicznej. Dzi ki temu mog by przez przedsi biorc obserwowane i antycypowane
oraz kszta towane. W celu osi gni cia lepszego wp ywu na kszta t relacji w mikrootoczeniu, nale y zwykle zidentyﬁkowa potencja , struktur i strategie jego najwa niejszych uczestników. Pomocnym jest w tych badaniach postrzeganie otoczenia, jako
relacji opartej na grze okre lonych si ekonomicznych. W takim wypadku stosuje si
nast puj cy aparat analityczny: analiza pola si K. Lewina, analiza pi ciu si otoczenia
M. E. Portera, analiza stakeholders oraz analiza sieci kontraktów w otoczeniu. Mo liwo oddzia ywania przedsi biorstwa na otoczenie bli sze zale y od jego pozycji
konkurencyjnej i zwi zanej z ni si y przetargowej.
Otoczenie dalsze (makrootoczenie) to ca okszta t uwarunkowa dzia alno ci
przedsi biorstwa, uzale niony od tego, e umiejscowione jest ono w danym kraju i regionie, w okre lonej streﬁe klimatycznej, w ustalonym uk adzie politycznym, prawnym, systemowym, w danej bran y i sektorze itp. W sk ad otoczenia dalszego wchodzi siedem podstawowych sfer6:
• „ekonomiczna, wyznaczana przez kondycj gospodarki. Najwa niejszymi
wska nikami informuj cymi o stanie tej sfery s : stopa wzrostu i zwrotu kapita u, stopa procentowa, kursy wymiany walut, poziom inﬂacji, stopa spo ycia,
poziom bezrobocia i zad u enie pa stwa;
• technologiczna. Jej czynniki oddzia uj z ró nym nasileniem na wszystkie
organizacje, przy czym wp yw ten dotyczy trzech g ównych elementów: surowców, procesów produkcyjnych lub samych produktów;
• formalno-prawna, obejmuj ca wszelkie regulacje prawne, które oddzia uj
mi dzy innymi na: p ace, ceny, warunki zatrudnienia, warunki bezpiecze stwa i higieny pracy, lokalizacj przedsi biorstw i emisj zanieczyszcze .
Reguluj te sposób reklamowania produktów itp.;
• polityczna. W jej zakres wchodz sposób i narz dzia oddzia ywania rz du
i w adz lokalnych, z których wynikaj zmiany legislacyjne;
• demograﬁczna, zwi zana si ze struktur i zmianami w populacji danego spoecze stwa (zmiany struktury wiekowej i zawodowej spo ecze stwa, przyrost
naturalny, struktura wed ug p ci i wykszta cenia, migracje itp.);
• spo eczno-kulturowa, czyli normy i wzorce zachowa , warto ci i pogl dy
spo eczne, stosunki mi dzy klientami oraz mi dzy ﬁrm a pracownikami itp.;
6

Adamik A., Matejun M., Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, [w:] Zakrzewska-Bielawska A.
(red.), Podstawy zarz dzania, Oﬁcyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 63.
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• mi dzynarodowa, stanowi ca uk ad wspó dzia ania mi dzy czynnikami wyst puj cymi w otoczeniu krajowym i zagranicznym a czynnikami znajduj cymi si w otoczeniu zewn trznym danego kraju”.
Z punktu widzenia organizacji warunki tworzone przez makrootoczenie s datami,
liczbami oraz zjawiskami, które trzeba zna i przewidywa . W przeciwie stwie do warunków w a ciwych dla otoczenia bli szego, na warunki otoczenia dalszego organizacja nie ma wp ywu i nie da rady ich zmieni . Mo e jedynie aktywnie na nie reagowa
uprzednio je przewiduj c, rozpoznaj c i klasyﬁkuj c jako szanse b d zagro enia.
Warunkiem sukcesu wspó czesnych organizacji dzia aj cych w zmieniaj cym
si rodowisku zewn trznym jest sta e prowadzenie szczegó owych i wielowymiarowych analiz otoczenia nastawionych na identyﬁkacj szans, zagro e , procesów,
trendów oraz na predykcj przysz o ci.
Do metod analizy otoczenia bli szego nale : „analiza interesariuszy (stakeholders), mapa grup strategicznych, analiza pi ciu si M. E. Portera, proﬁl ekonomiczny
sektora, punktowa ocena atrakcyjno ci sektora, koncepcja gron, krzywa do wiadcze , analiza potencja u globalizacyjnego sektora, koncepcja cyklu ycia sektora”.
Do metod analizy otoczenia dalszego nale : „analiza PEST oraz jej odmiany
akcentuj ce ró n liczb czynników (STEP, SLEPT, STEEPLE, PESTER, PRESTCOM, PESTLIED), metoda foresight, metody scenariuszowe oraz wielorakich mo liwo ci, analiza luki strategicznej, analiza ekstrapolacji trendów, analiza partnerów,
diament M. E. Portera”.
Istniej równie metody zintegrowane, w ramach których analizie podlega zarówno otoczenie bli sze, jak i dalsze. Nale do nich: „analizy eksperckie (np. metoda
delﬁcka, metoda quest), metody: SWOT, SPACE, HOSHIN, ASTRA, metoda reﬂeksji strategicznej, metody portfelowe oceny pozycji strategicznej przedsi biorstwa
w otoczeniu” (macierz BCG, ADL, macierz McKinsey’a, macierz Hoffera).

2.2. Post p globalny
Proces decyzyjny w zakresie kszta towania i rozwoju technologii przedsi biorstwa
musi opiera si na dog bnym zrozumieniu istoty wzajemnych oddzia ywa pomi dzy poszczególnymi elementami otoczenia. Wybór technologicznego rozwoju
b dzie wp ywa na proces produkcyjny, konkurencyjno , warunkowa poziom zysków, kszta towa zasoby organizacyjne, w tym równie wiedz i umiej tno ci.
Wybór technologii jest jednym z najwi kszych wyzwa decyzyjnych w przedsi biorstwach.
Otoczenie powstaj cych dzi przedsi biorstw charakteryzuj si ci g ym post pem w zakresie technologii, który ma charakter globalny. Zmiany te staj si istotnymi zagro eniami, je li organizacje je ignoruj , natomiast w przypadku ich przewidywania mog stanowi dla organizacji szans rozwoju. Ta po dana gotowo znajduje
w du ych organizacjach swoje oparcie w dzia ach projektowo-badawczych.
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Nale y pami ta , e post p technologiczny nie zawsze wymaga pe nej znajomoci praw naukowych. Wiedza technologiczna jest cz sto gromadzona metod prób
i b dów, wyprzedzaj c cz sto jej naukowe wyja nienie.
Technologi nazywamy wiedz niezb dn do wytworzenia okre lonego produktu. Wiedza ta nadaje kierunek i tok post powania oraz charakter i kolejno poszczególnych czynno ci. Prawid owe wykonanie tych czynno ci powoduje
przekszta cenie surowca w gotowy produkt.
Przedsi biorstwo jest motywowane do zmian technologicznych poprzez czynniki wewn trzne (powsta e w organizacji) oraz zewn trzne (powsta e pod naciskiem
otoczenia). Bior c po uwag pierwszy rodzaj czynników, szacuje si szanse przedsi biorstwa na sukces i mo liwo podejmowania w asnej inicjatywy, co stanowi
niew tpliwie atut przedsi biorcy. Szanse s zawsze postrzegane przez pryzmat indywidualnych korzy ci ekonomicznych w postaci dochodów i zysków zwi kszonych lub utrzymanych na dotychczasowym poziomie. Czynniki zewn trzne mog
równie wp yn na zmian technologii, najistotniejsze ród a zmian maj charakter prawny, ekonomiczny oraz spo eczny. Cz sto czynniki te zach caj lub nawet
zmuszaj przedsi biorstwo do wprowadzania zmian. Z punktu widzenia przedsi biorców, zmiany te musz odbywa si ze wzgl du na zmian warunków otoczenia.
Mi dzynarodowy transfer technologii odbywa si ró nymi kana ami i mechanizmami zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi. Zakres dzia a rozumianych
jako transfer technologii jest szeroki i ró ni si do znacznie w zale no ci od instytucji, która si nim zajmuje. W zwi zku z tym mechanizmy procesu transferu
technologii s równie bardzo ró norodne. Obejmuj one przypadki prostego wynalazku i jego opatentowania, joint ventures i porozumienia badawcze, wynaj cie
specjalisty z zewn trz i nabycie ca ej ﬁrmy. W zakres transferu technologii wchodzi
te ca a gama formalnych i nieformalnych kontaktów i porozumie mi dzy twórcami i odbiorcami technologii. Obejmuj one zarówno transfer wiedzy i technicznego
know-how, jak i ﬁzyczne urz dzenia i sprz t.
Nale y rozró ni prost , jednorazow transakcj i bardziej skomplikowane, pakietowe formy transferu. W pierwszym wypadku wp yw transferu technologii jest krótkoterminowy i ograniczony do ma ej liczby czynników ekonomicznych i powi za
spo eczno-gospodarczych. Na przyk ad prosty zakup maszyn niesie ze sob wiedz
zawart w maszynie, lecz zwykle nie tworzy dynamicznych interakcji mi dzy dostawcami a klientami, które przenosz dodatkow wiedz . Nawet gdy towarzyszy mu
transfer wiedzy i kwaliﬁkacji potrzebnych do obs ugi, zakup maszyny nie zapewnia
kupuj cej ﬁrmie unikalnej jako ci, gdy konkurencja mo e dokona takiego samego
zakupu na rynku. Przy bardziej z o onych transferach zwi zki powstaj ce mi dzy odbiorc a dostawc technologii s zwykle g bsze i bardziej d ugotrwa e; pomimo tego,
e wymieniane aktywa mog obejmowa maszyny, najistotniejszymi sk adnikami s :
wiedza, fachowo i prawa w asno ci przemys owej. Zmiany wywo ane przez takie
formy transferu (np. licencjonowanie, wspólne przedsi wzi cia, podwykonawstwo)
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si gaj znacznie g biej i wywieraj wp yw na znacznie szerszy zakres spraw ekonomicznych, w tym na rodowisko spo eczno-gospodarcze.
Rewolucja technologiczna doprowadzi a do tego, e procesy zachodz ce w gospodarce wiatowej nabra y przy pieszenia i nowej jako ci. Nast pi y zmiany w sposobie
przekazywania informacji, systemie produkcji i funkcjonowania rynków. Wiedza jest
czynnikiem, od którego zale y przysz y rozwój. Nowa konkurencja wymaga szybkiego i umiej tnego wykorzystania technologii oraz elastycznego reagowania na potrzeby rynku. Konkurencja determinuje nieustanny rozwój i innowacyjno . Post p
naukowy z jednej strony staje si podstaw rozwoju spo ecze stwa informacyjnego
i globalizacji gospodarki wiatowej, z drugiej za – globalizacja powoduje nasilenie
presji konkurencji oraz wp ywa na rozwój nauki i technologii. Nasilenie si presji
konkurencji globalnej wymusza na pa stwach, spo ecze stwach, przedsi biorstwach
oraz jednostkach ci g e podnoszenie kwaliﬁkacji i wykszta cenia. Zaniechanie dostosowa skazuje uczestników na marginalizacj .
yjemy w dobie wszechstronnego rozwoju cywilizacji informacyjnej, która wykorzystuje wiedz obok surowców, kapita u i pracy ludzkiej. W zwi zku z tym mo na
stwierdzi , e dokonuje si globalizacja wiedzy i technologii, do jej podstawowych
wyznaczników za mo na zaliczy :
• wzrost roli nauki i edukacji w generowaniu wiedzy, pomys ów, innowacji,
• rozwój technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych oraz kompleksowej autoryzacji,
• zapewnienie ci g ych procesów restrukturyzacji, ukierunkowanych na doskonalenie, wytwarzanie wyrobów, wiadczenie us ug i prowadzenie skutecznej
dzia alno ci administracyjnej,
• przetwarzanie wiedzy w konstrukcje, receptury, technologie, rozwi zania
organizacyjne.
Z drugiej strony za najwa niejszy czynnik kszta towania procesu globalizacji nale y uzna post p naukowo-techniczny. Chodzi zarówno o si , jak i wszechstronno
jego oddzia ywania w procesie globalizacji. Rozwój techniki w zakresie transportu, telekomunikacji i technologii informacyjnych oraz rozwój o wiaty sprawiaj , e
wspó czesny wiat staje si coraz bardziej zintegrowany pod ka dym wzgl dem.
Powszechnie znany jest wp yw innowacji na wzrost gospodarczy, istnieje tak e
silne oddzia ywanie post pu technicznego na przemiany strukturalne w gospodarce. Warto równie wspomnie o jego kluczowym znaczeniu dla ekspansji przedsi biorstw na rynku, a w kontek cie mi dzynarodowym o oddzia ywaniu na ewolucj
przewagi konkurencyjnej wielu krajów. Nie bez znaczenia jest wp yw przewagi
technologicznej dla rozszerzania dzia alno ci przedsi biorstw poza granice kraje
(umi dzynarodowienie) oraz wp yw korporacji mi dzynarodowych na tworzenie
i dyfuzj post pu technicznego na wiecie.
Oprócz elastyczno ci produkcyjnej, kadrowej i organizacyjnej post p naukowo-techniczny ukszta towa te inne cechy procesów wytwórczych. Mi dzy innymi s
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to: wysoka kapita och onno , wysoka ch onno nowych rozwi za technicznych
i organizacyjnych (innowacyjno ) oraz kwaliﬁkacji mened erskich, du a oszcz dno materialnych nak adów oraz nisko kwaliﬁkowanej si y roboczej, silna substytucja w zakresie czynników wytwórczych, wzrost automatyzacji i robotyzacji operacji produkcyjnych, zwi kszenie intensywno ci i wydajno ci pracy nowoczesnych
maszyn i urz dze .
Dzi ki dyfuzji technologii nast puje wyrównywanie si (podnoszenie) zdolno ci
technologicznych w przedsi biorstwach zlokalizowanych w ró nych krajach. Zjawisko to okre la si mianem rosn cego parytetu technologicznego. Tendencja do
wyrównywania si zdolno ci technologicznych na poziomie krajów nazywana jest
natomiast konwergencj technologii. Zjawisko to jednak e dotyczy g ównie krajów
o wysokim poziomie rozwoju techniczno-ekonomicznego.
Wspó czesny etap globalizacji ekonomicznej charakteryzuje mi dzy innymi
zjawisko przy pieszenia tworzenia, wykorzystania i transferu nowych technologii.
Pojawi o si poj cie „technoglobalizmu”, s u ce okre leniu procesu umi dzynarodowienia tworzenia i zastosowania technologii w ró nych cz ciach wiata.
Rozwój produkcji w ﬁliach korporacji transnarodowych wymaga zwi kszonego
przep ywu technologii. Zasoby kapita u technologicznego sta y si jednym z g ównych warunków nie tylko wzrostu efektywno ci, ale przede wszystkim utrzymania
lub poprawy pozycji konkurencyjnej ﬁrmy. Wysokie techniki bardzo szybko znajduj zastosowanie na ca ym wiecie. Post p w technikach informatycznych prowadzi równie do „kurczenia si wiata”; wydarzenia, informacje i idee s natychmiast
przenoszone do wszystkich krajów. Istniej cy system transportu i komunikacji równie wp ywa na dzisiejsz gospodark wiatow . Skala ludzkiej dzia alno ci powi ksza si dzi ki rosn cej szybko ci i efektywno ci rodków transportu.
Proces globalizacji z jednej strony wzmaga d enie do tworzenia i szybkiego
wykorzystania wysokiej techniki (high-tech), a z drugiej post p technologiczny
przy piesza procesy globalizacji. Globalizacja wiedzy i technologii stworzy y podstaw nowego typu gospodarki – opartej na wiedzy (tzw. nowej gospodarki).
Globalizacja i zmiany techniczne s ze sob ci le sprz one. D ugofalowo
dla procesu globalizacji ma istotne znaczenie modernizacja gospodarek, a przede
wszystkim rozwój nowoczesnych ga zi produkcji oraz wzrost zasobów wysoko
kwaliﬁkowanych kadr oraz nowych technologii, jednocze nie jednak pod presj
sta ego zapotrzebowania na innowacje ze strony globalnie konkuruj cych przedsi biorstw, post p techniczny ulega przy pieszeniu.
Zmianom technicznym oraz wzrostowi wydajno ci produkcji towarzysz zmiany
w wymaganiach odnosz cych si do kwaliﬁkacji. Tendencje do podnoszenia kwaliﬁkacji s ci le zwi zane ze zmianami technicznymi. Sektory, w które zainwestowano
wi cej rodków w dzia alno badawcz i które wykazuj równie wi ksz innowacyjno , pozyskuj te wi cej potencja u ludzkiego. Zmiany techniczne wi
si równie
ze zmianami organizacyjnymi w innowacyjnych przedsi biorstwach. Nowe techniki,
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a zw aszcza technologie informacyjne i komunikacyjne zmieniaj specjalizacj przedsi biorstw i ich zwi zki z innymi ﬁrmami. Przedsi biorstwa reorganizuj ce swoje
procesy produkcyjne cz sto przechodz na zaawansowane technologie produkcji, a to
poci ga za sob wprowadzenie zmian organizacyjnych, takich jak poziome struktury
zarz dzania, autonomia pracowników i dostawy w na czas ( just in time).
Innowacje oraz badania i rozwój (B+R) s istot przewag w asno ciowych korporacji transnarodowych, stanowi c równie nap d do anga owania si w mi dzynarodow produkcj . Z danych japo skich i ameryka skich korporacji transnarodowych wynika, e znacz ca cz
wydatków na B+R jest podejmowana przez
przedsi biorstwa macierzyste na miejscu (home countries), a je eli jest lokowana za
granic , to g ównie w krajach wysoko rozwini tych. Filie przedsi biorstw transnarodowych wydaj o wiele mniej na B+R g ównie w porównaniu z wydatkami ponoszonymi na ten cel przez kraje, w których inwestycje s lokowane (host countries),
ale nie odnosi si to do Irlandii i Singapuru.
W ostatniej dekadzie zaznacza si równie podstawowa oraz rosn ca rola standardów odnosz cych si zarówno do rynku technologii, jak i do innowacji technologicznych. Zwi ksza si oddzia ywanie na przedsi biorstwa ponadnarodowych instytucji
standaryzacyjnych, czyli kszta tuj cych normy i standardy w sferze przemys ów dziaaj cych w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Spe nianie
przez ﬁrmy standardów mi dzynarodowych pozwala im utrzyma i powi ksza swoj zdolno do konkurowania na rynku globalnym, jest wi c podstawowym warunkiem osi gania trwa ej konkurencyjno ci (sustaining competitiveness).
Do najnowszych technologii kreuj cych popyt na innowacje oraz na B+R zaliczane s przede wszystkim: technologie genetyczne, energetyczne, materia owe, informacyjne oraz tzw. inteligentne. „Wi zki” nowych technologii mo na zagregowa
w pi ciu podstawowych grupach: technologie informacyjne (w tym elektroniczne, informatyczne i komunikacyjne), biotechnologie oraz technologie materia owe,
energetyczne i kosmiczne.

2.3. Ekologia i jej wp yw na przysz

dzia alno

gospodarcz

Zdolno utrzymania si przedsi biorstwa w warunkach konkurencyjnego rynku
jest dzi uwarunkowana szeregiem czynników zarówno o charakterze wewn trznym (np. zasoby ludzkie, czas i koszty produkcji, technologia, cena, sie dystrybucyjna), jak i zewn trznym (np. preferencje konsumentów, poda , dobra substytucyjne). Z biegiem czasu cz
z nich traci, a cz
zyskuje na znaczeniu. Jednym
z czynników, który w ostatnich latach coraz cz ciej pojawia si w grupie znacz co
wp ywaj cej na pozycj przedsi biorstwa na rynku jest dzia alno proekologiczna.
Wi e si ona nie tylko ze wzrostem znaczenia ochrony rodowiska wyartyku owanym w prawie krajowym i unijnym, ale tak e ze wzrostem wiadomo ci ekologicznej spo ecze stwa i presj przez nie wywieran .
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Realizacja dzia a maj cych na celu wzrost zainteresowania ochron rodowiska,
w wielu przypadkach wi e si z uzyskaniem mi dzynarodowych certyﬁkatów, które
potwierdzaj wdro enie w przedsi biorstwie systemu zarz dzania rodowiskowego.
Najbardziej znan norm zarz dzania zwi zan z wdro eniem w przedsi biorstwie systemu zarz dzania rodowiskowego s normy z serii ISO 14001, które maj
na celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarz dzania
rodowiskowego daj cego si zintegrowa z innymi wymaganiami dotycz cymi
zarz dzania, tak aby pomóc w osi gni ciu przez ﬁrm celów rodowiskowych i ekonomicznych. Wdro enie powy szej normy wspomaga dzia ania zwi zane z ochron
rodowiska oraz ograniczeniem i zapobieganiem zanieczyszczeniom, a ponadto stymuluje proces bezustannego d enia do doskona o ci w tym zakresie.
Kolejn z norm stanowi System Ekozarz dzania i Audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Jest to unijny instrument maj cy na celu zach cenie ró nych
organizacji (przedsi biorstw, zak adów, instytucji) do ci g ego doskonalenia efektów
dzia alno ci rodowiskowej, tak aby owa dzia alno by a traktowana na równi z innymi aspektami zwi zanymi z zarz dzaniem dan organizacj . Warto podkre li , e
wa ny element EMAS stanowi norma ISO 14001, ale EMAS charakteryzuje si szerszym i bardziej restrykcyjnym podej ciem. Korzy ci zwi zane z wdro eniem EMAS
wi
si nie tylko z obni eniem kosztów dzia alno ci i ograniczeniem negatywnego
wp ywu na rodowisko, ale tak e sprawniejszym zarz dzaniem ryzykiem (zmniejszenie prawdopodobie stwa wyst pienia awarii i wypadków oraz zminimalizowanie
ich ewentualnych skutków dzi ki procedurom post powania w sytuacjach awaryjnych). Ponadto mo liwo udokumentowania, e dzia alno prowadzona jest zgodnie
z przepisami prawa skutkuje uzyskaniem wi kszej wiarygodno ci w ród klientów,
inwestorów, a tak e w adz administracyjnych i organów kontrolnych.
Wdro enie sytemu zarz dzania rodowiskowego wynikaj cego bezpo rednio
z implementacji danej normy i/lub przynale no do organizacji proekologicznych dla
przedsi biorców daje dwojakie korzy ci. Z jednej strony nast puje poprawa parametrów rodowiska (lub przynajmniej obni enie poziomu jego degradacji, co przek ada
si bezpo rednio zarówno na przestrzeganie norm prawnych, jak i warto ci wizerunkowe dla ﬁrmy), z drugiej strony obserwuje si oszcz dno ci zu ywanych zasobów, tj.
mniejsze zu ycie wody, energii czy te produkcj mniejszej ilo ci odpadów lub ograniczenie poziomu zu ycia surowców, a tym samym ni sze koszty samej produkcji.
Przedsi biorstwa zaliczane do aktywnych ekologicznie w swojej strategii ujmuj
zagadnienia rodowiskowe. Ochrona rodowiska w takich przedsi biorstwach staje
si ich wewn trznym celem i elementem sk adowym strategii: produkt-rynek.
Podejmuj one dzia ania proekologiczne z uwagi na szereg korzy ci, które mog
one uzyska dzi ki ekologizacji produkcji, na któr sk ada si :
• wybór energo- i materia ooszcz dnych, bezodpadowych technik i technologii
wytwarzania,
• hermetyzacja procesów produkcyjnych,
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• redukcja ilo ci produkowanych zanieczyszcze ,
• wytwarzanie produktów przyjaznych rodowisku w fazie produkcji, u ytkowania, jak i pó niejszego sk adowania lub utylizacji – dotyczy to produktu
i jego opakowania,
• pozyskiwanie z recyklingu surowców i materia ów.
Nale y podkre li , e przedsi biorstwa nastawione proekologicznie lepiej ni
pozosta e zauwa aj szans w asnego rozwoju w podejmowaniu dzia alno ci proekologicznej, za ryzykiem dla nich jest niepodejmowanie takich dzia a . Dlatego
te na ochron rodowiska przeznaczaj znaczn ilo
rodków.
Zapewnienie funkcjonowania przedsi biorstwa przyjaznego dla rodowiska wymaga spe nienia nast puj cych zasad:
• przedsi biorstwo powinno zidentyﬁkowa problemy i zapewni akceptacj
systemu zarz dzania rodowiskiem, jako narz dzia do efektywnego rozwi zywania tych problemów oraz opracowa polityk rodowiskow ,
• przedsi biorstwo powinno sformu owa plan realizacji tej polityki,
• przedsi biorstwo powinno rozwin swoje mo liwo ci i mechanizmy konieczne
do utrzymania zgodno ci z polityk oraz osi gni ciami zamierze i celów,
• przedsi biorstwo powinno mierzy , monitorowa i ocenia swoje oddzia ywanie na rodowisko,
• przedsi biorstwo powinno weryﬁkowa i stale ulepsza swój system zarz dzania rodowiskowego, maj c na wzgl dzie cel jakim jest ograniczenie negatywnego oddzia ywania na rodowisko.
Realizacja zarz dzania rodowiskiem wymaga stosowania odpowiednich narz dzi. Narz dzia te mo na podzieli na dwie grupy.
Pierwsza dotyczy oceny organizacji. Nale do niej:
• systemy zarz dzania rodowiskiem,
• ocena efektów dzia alno ci dotycz cej rodowiska,
• audyt dotycz cy rodowiska.
Druga grupa zwi zana jest z ocen produktu. Obejmuje ona:
• ocen cyklu ycia produktu,
• etykietowanie ekologiczne,
• projektowanie przyjazne dla rodowiska.
Niektóre wi ksze przedsi biorstwa ju w latach 80. XX wieku, pomimo i poziom
u wiadomienia spo ecze stwa o faktycznym oddzia ywaniu przemys u na rodowisko by jeszcze stosunkowo niski, zacz y uwzgl dnia wymogi ochrony rodowiska
tak w bie cym funkcjonowaniu, jak i przy wyborze przysz ych technologii. Widoczne sta o si zarysowywanie koncepcji ekologicznie wiadomego zarz dzania, które
wymaga nie tylko odpowiedniego zabezpieczenia, ugruntowania na poziomie ustawowym i wykonawczym, ale równie realizacji odpowiednich koncepcji na p aszczy nie
przedsi biorstwa.
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Obecnie istnieje przekonanie, e przedsi biorstwa wchodz w tzw. faz ekologiczn (szczególnego znaczenia nabiera orientacja pro rodowiskowa w Europie). O sukcesie przedsi biorstwa decyduje stopie jego integracji ze rodowiskiem przyrodniczym
i stosowanie technologii oraz produkcja wyrobów spe niaj cych kryteria ekologiczne.
Przedsi biorstwa o orientacji d ugookresowej zacz y wi c dobrowolnie podejmowa
ró nego rodzaju dzia ania proekologiczne. Nie tylko d
do zast powania technologii, technik wytwarzania „brudnych” „czystszymi”, ale tak e wprowadzaj nowe
narz dzia w postaci systemów zarz dzania rodowiskowego (normy serii ISO 14001,
EMAS11), jak te przynale do ró nych programów (program Czystszej Produkcji,
program Odpowiedzialno i Troska).
Przyk ad
Oddzia ywanie przedsi biorstw produkcyjnych na rodowisko naturalne jest znacz ce. Ma to jeszcze wi kszy wp yw na funkcjonowanie ﬁrmy w przypadku jej
lokalizacji w regionie o szczególnych walorach rodowiskowych. Przyk adem jest
ﬁrma z bran y instalacyjnej dzia aj ca w Olsztynie. Dostosowuj c si do wymaga
otoczenia w wymiarze rodowiskowym, ﬁrma stworzy a unikalny model dzia ania
oparty na szeregu inicjatyw proekologicznych. Nale do nich:
system zarz dzania odpadami, którego za o eniem jest znaczne ograniczenie powstawania odpadów na etapie produkcji oraz segregacja odpadów we
wszystkich pomieszczeniach zak adowych i biurowych;
automatyzacja procesów produkcyjnych pod k tem ograniczania zu ycia energii i minimalizacji wykorzystania materia ów eksploatacyjnych, takich jak smary, oleje i inne p yny, a co za tym idzie ograniczeniem odpadów produkcyjnych;
organizacja pracy na stanowiskach roboczych w oparciu o zasad 5S: selekcja
/sortowanie, systematyka, sprz tanie, standaryzacja, samodyscyplina/samodoskonalenie;
zaawansowana technologia antykorozyjnej ochrony produktów ﬁrmy, powoduje brak konieczno ci stosowania szkodliwych dla rodowiska substancji
zabezpieczaj cych na etapie u ytkowania produktów przez klientów;
system cz ciowego odzyskiwania wody do procesu k pieli technologicznych;
stosowanie technologii opakowa opartej na surowcach wtórnych (makulatura i recykling tworzyw sztucznych);
ograniczenie zu ycia papieru w pracach biurowych (elektroniczny system
obiegu dokumentów) oraz wydruk dwustronny;
wspó praca wy cznie z dostawcami stosuj cymi rozwi zania ekologiczne.

3. Jak zosta przedsi biorc ?
3.1. Kim jest przedsi biorca?
Przedsi biorca to osoba, która kreuje projekty weryﬁkowane przez rynek, kieruje
ich dzia aniem oraz akceptuje ryzyko w oczekiwaniu na sukces. Istniej ce atrybuty
przedsi biorcy to: innowator, decydent, rozjemca, menad er, koordynator zasobów
ekonomicznych, w a ciciel, zleceniobiorca.
Przedsi biorca, jako inwestor nie jest przypisany na sta e do adnej sprecyzowanej dziedziny, jego zadaniem jest wniesienie kapita u do okre lonego projektu.
Zdobywa w ten sposób mo liwo wp ywu na okre lone rodki produkcji i uzyskuje
zwrot na kapitale za przyj te ryzyko.
Przedsi biorca w roli organizatora komponuje zestaw okre lonych zasobów (osobowych, rzeczowych i ﬁnansowych), w taki sposób by uzyska efektywne zespo y wytwórcze. Cz sto wymaga to od niego zastosowania nowatorskich sposobów post powania.
Przedsi biorca innowator to jednostka staraj ca si osi gn nadzwyczajne efekty
w postaci zysku, dzi ki wdra aniu innowacji. Wytycza szlaki na bezdro ach ryzyka,
w d eniu do osi gni cia horyzontów wiedzy zdobywa nieodkryte pok ady zysków.
Oprócz ekonomiczno-spo ecznej deﬁnicji przedsi biorcy istnieje równie jego
formalno-prawna charakterystyka. Wed ug art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia alno ci gospodarczej „przedsi biorc jest osoba ﬁzyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna, nieb d ca osob prawn , której odr bna ustawa
przyznaje zdolno prawn – wykonuj ca we w asnym imieniu dzia alno gospodarcz . Za przedsi biorców uwa a si tak e wspólników spó ki cywilnej w zakresie
wykonywanej przez nich dzia alno ci gospodarczej7. Zatem podmioty, które mog
sta si przedsi biorc wed ug litery prawa to: osoby ﬁzyczne, osoby prawne i tzw.
u omne osoby prawne.
W odniesieniu do poj cia osoby ﬁzycznej, to w my l prawodawstwa cywilnego
jest ni ka dy cz owiek. Zgodnie z normami kodeksu cywilnego ka dej jednostce
ludzkiej od chwili narodzin przys uguje zdolno prawna8. Natomiast istotnym jest
stwierdzenie, e przedsi biorc mo e by osoba ﬁzyczna pe noletnia, gdy z momentem pe noletnio ci nabywa si pe n zdolno do czynno ci prawnych9. Obejmuje
ona m.in. podstawow czynno , która jest niezb dna w codziennym prowadzeniu
dzia alno ci gospodarczej tj. zdolno do samodzielnego sk adania o wiadcze woli
wywo uj cych skutki prawne.
7
8
9

Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447.
Art. 8 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93.
Ibidem, art. 11.
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Kolejn kategori przedsi biorców mog by z punktu widzenia prawa osoby
prawne. Zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego: „osobami prawnymi s Skarb Pa stwa
i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznaj osobowo prawn ”.
Do najbardziej typowych przedstawicieli osób prawnych nale spó ki kapita owe
prawa handlowego tj. spó ka akcyjna i spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci .
W rozumieniu przytoczonych przepisów mog one by przedsi biorcami. Do grona
przedsi biorców mo emy równie zaliczy inn dobrze znan osob prawn , jaka jest
spó dzielnia.
Kolejn grup podmiotów, która mo e by zaklasyﬁkowana jako przedsi biorcy
s tzw. u omne osoby prawne10. S to jednostki organizacyjne, którym inna ustawa
przyznaje zdolno prawn , pomimo tego, e nie s osobami prawnymi. Do tej kategorii zalicza si spó ki osobowe prawa handlowego. Jest to do powszechna grupa
podmiotów gospodarczych tj. spó ki jawne, partnerskie czy komandytowe lub komandytowo-akcyjne. W tym wypadku przedsi biorc z prawnego punktu widzenia
nie jest wspólnik tylko dana spó ka.
Odnosz c si do powszechnej w praktyce formy, jak jest spó ka cywilna, nale y
stwierdzi , e w my l przepisów jest ona umow (nie mo e mie statusu przedsi biorcy). Wobec tego tylko wspólnicy spó ki cywilnej (osoby ﬁzyczne) mog by traktowani jako przedsi biorcy, o ile wykonuj przewidzian w umowie spó ki dzia alno .
Ponadto nale y wskaza dodatkow przes ank uzyskania statusu przedsi biorcy:
podmioty, „aby mog y naby status przedsi biorcy, musz wykonywa dzia alno
gospodarcz , tj. zarobkow dzia alno wytwórcz , budowlan , handlow , us ugow
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z ó , a tak e dzia alno zawodow , wykonywan w sposób zorganizowany i ci g y11. Cechami, które
decyduj o tym, e dana dzia alno jest dzia alno ci gospodarcz jest zarobkowo ,
zorganizowanie oraz ci g o ”12.

3.2. Dlaczego chcesz prowadzi w asny biznes
Ka dy przedsi biorca, b d c osob spo eczn oraz indywidualn jednostk , zak adaj c
w asn ﬁrm kieruje si ró nymi przes ankami. W przedsi biorstwach mikro i ma ych,
to w a nie cz sto motywacja, zaanga owanie, entuzjazm, pasja i determinacja w a ciciela i (zarazem) g ównego mened era decyduje o pozycji ﬁrmy na rynku. Od poziomu
osobistego zaanga owania i postawy determinacji, przesyconej pasj i wizj celu zale y
nie tyle przetrwanie ﬁrmy, co jej rozwój, ekspansja i podbój rynku.
10
11

12

Ibidem, art. 331.
Art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej Dz. U. z 2010 r. Nr
220, poz. 1447.
ABC Prawa – Kto w wietle polskiego prawa jest przedsi biorc ?, Kancelaria Prawna M. Szulikowski i Partnerzy http://blog.parkiet.com/szulikowski/2012/07/06/abc-prawa-%E2%80%93kto-w-swietle-polskiego-prawa-jest-przedsiebiorca/ (dost p 14.01.2016).
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Jednym z podstawowych motywów sk aniaj cych do decyzji o powo aniu do ycia
w asnego biznesu jest potrzeba osi gni . Jest to tendencja do osi gania i przekraczania wyznaczonych standardów w d eniu do doskona o ci. Pokonywanie barier
w osi ganiu celu, z czym zwi zane jest z odczuwaniem pozytywnych, stymuluj cych
do dzia ania emocji, które same w sobie s silnym stymulatorem w pokonywaniu
przeszkód w d eniu do celu. Bardzo wa n rol w tym procesie odgrywa mechanizm
samopobudzania si , automotywowania, wyzwalaj cy zachowania ukierunkowane na
zdrowe rywalizowanie nie tylko z konkurentami, ale tak e z samym sob .
Kolejnym powodem jest motyw potrzeby kontroli nad wiatem, sob samym
i w asnym rozwojem. Osoby o wewn trznym poczuciu umiejscowienia kontroli maj
poczucie sprawczo ci dzia ania, zdaj sobie spraw , e to od ich decyzji zale skutki
dzia a , w zwi zku z czym aktywnie uczestnicz w zmianach i wiadomie podejmuj ryzyko zwi zane z ró nymi wyborami decyzyjnymi. Osoby te przejawiaj siln
potrzeb osobistego sprawowania kontroli nad swoim yciem, rozwojem zawodowym i w asn przysz o ci . Podkre laj np., e nie interesuje ich umowa o prac .
Wzajemny rozwój i urzeczywistnianie pasji jest kolejnym z najbardziej charakterystycznych motywów prowadzenia w asnego biznesu. Cecha ta stanowi o sile
i determinacji przedsi biorców, którzy podejmuj c si prowadzenia dzia alno ci
gospodarczej, cz sto widz w tych dzia aniach nie tylko biznes, ale realizacj w asnych marze i urealnianie pomys ów, które zrodzi y si najpierw w ich wyobra ni,
a potem przybra y realny kszta t dzia a biznesowych. By mo e w a nie ten motyw
jest przydatny przy wyt umaczeniu zjawiska podejmowania dzia alno ci gospodarczej tak e przez osoby, które nie maj do wiadczenia biznesowego, a niekiedy nie
maj nawet niezb dnej wiedzy biznesowej.
Oczywistym jest, e ka dy z przedsi biorców kieruje si nie tylko pasj i ch ci rozwoju, lecz równie ch ci osi gania korzy ci ﬁnansowych. Dodatkow okoliczno ci
temu sprzyjaj c mog by niskie koszty wej cia na rynek. Jest to tak e jedna z najsilniejszych barier ograniczaj cych rozwój przedsi biorczo ci innowacyjnej w Polsce.
Kolejnym wa nym motywem jest poczucie wolno ci, powi zane ze zwi kszeniem elastyczno ci pracy oraz zwi kszeniem mobilno ci. Przedsi biorcy ciesz
si tymi mo liwo ciami, traktuj c trudne wyzwania biznesowe jako przyjemno ,
szans konfrontacji ze sob samym, w asnymi mo liwo ciami kreatywnymi i pomys ami na biznes, który z racji tego, e jest ich pasj
jest przyjemny i radosny
jak zabawa, która zawsze mo e zmieni si w nast pn .
Bardzo cz stym motywem kreowania biznesów zw aszcza w obszarze nowych
technologii jest motyw poszukiwania „b kitnych oceanów”, co jest odwo aniem
do sytuacji poszukiwania wolnej przestrzeni rynkowej, kreowaniem popytu i wypatrywaniem szansy na zyskowny wzrost w ewoluuj cej przestrzeni gospodarczej.
Charakterystyczn cech takiej sytuacji jest wysoka innowacyjno , która jest wynikiem pomys owo ci przedsi biorców.
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„Istnieje równie grupa motywów negatywnych podejmowania dzia a przedsi biorczych, w ród których wyró ni mo na13:
• brak rodków na utrzymanie,
• brak satysfakcji z wykonywanej dotychczas pracy,
• utrata pracy,
• bezrobocie,
• problemy w ﬁrmie,
• obawa przed utrat pracy, gdy przysz y przedsi biorca podejrzewa zwolnienie z dotychczasowej pracy,
• zmiana sytuacji rodzinnej, np. rozwód i nowe ma e stwo,
• alternatywa dla zmiany miejsca zamieszkania w zwi zku z przymusow
«migracj zarobkow »”.

3.3. Tworzymy biznes plan
Struktura typowego biznesplanu ma nast puj c posta :
1. Streszczenie za o e
2. Dane o ﬁrmie i przedsi biorcy
3. Analiza rynku
4. Plan marketingowy
5. Analiza SWOT
6. Plan ﬁnansowy
7. Cele dzia alno ci
8. Podsumowanie i za czniki
Ad. 1. Streszczenie
Streszczenie s u y do zach cenia zapoznania si z biznesplanem:
• charakterystyka projektu,
• charakterystyka mocnych stron oraz szans rynkowych,
• poziom niezb dnych nak adów i udzia w asny.
Obj to streszczenia powinna kszta towa si w granicach 1-2 strony.
Ad. 2. Dane o ﬁrmie i przedsi biorcy
W tej cz ci nale y szczegó owo opisa przedsi biorstwo:
• nazwa ﬁrmy, bran y, rodzaj prowadzonej i planowanej dzia alno ci,
• charakterystyka asortyment (ilo ciowa i strukturalna),
• forma organizacyjno- prawna oraz rodzaj ksi gowo ci i sprawozdawczo ci,
13

Lema ska-Majdzik A., Powody prowadzenia w asnej dzia alno ci gospodarczej ma ych ﬁrm,
„Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas” 1/2013, Oﬁcyna Wydawnicza „Humanitas”,
s. 49. http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_
zeszyt/Zarz%201_2013%20podzielone/lemanska%20majdzik.pdf (dost p 10.01.2016).
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• siedziba ﬁrmy i zasi g dzia ania,
• zasoby rzeczowe i ﬁnansowe, materialne i niematerialne,
• charakterystyka osoby w a ciciela, wspólników, za o ycieli.
Ad. 3. Analiza rynku
W tej cz ci nale y przedstawi rozbudowan charakterystyk :
Bran y
• struktura,
• charakterystyka ekonomiczna, prawna, technologiczna, globalna,
• tendencje rozwojowe.
Odbiorców
• identyﬁkacja w oparciu o ró norodne kryteria,
• oszacowanie potencjalnej liczby odbiorców,
• charakterystyka potrzeb,
• uwarunkowania decyzji o zakupie.
Dostawców
• kryteria wyboru dostawców (koszty, jako , kryterium geograﬁczne),
• identyﬁkacja dostawców o znaczeniu strategicznym,
• warunki dostaw i formy rozlicze .
Popytu i poda y
• oszacowanie rocznej wielko ci popytu w uj ciu ró nych przekrojów rynkowych,
• oszacowanie rocznej wielko ci poda y w uj ciu ró nych przekrojów rynkowych.
Konkurencji
• charakterystyka konkurentów bli szych i dalszych,
• mocne i s abe strony konkurencji,
• ocena róde przewagi konkurencyjnej.
Ad. 4. Plan marketingowy
Plan marketingowy obejmuje sposoby wykorzystania instrumentów marketingu mix.
PRODUKT
• charakterystyka produktu, cech u ytkowych w kontek cie potrzeb odbiorców,
• proces technologiczny, sk ad, przeznaczenie, trwa o ,
• planowany cykl ycia produktu,
• charakterystyka logo marki i projekty opakowanie,
• charakterystyka zewn trznych warstw produktu np. gwarancja, serwis.
CENA
• sposób kalkulacji cen,
• zasady polityki cenowej,
• stosowane elementy konkurencji cenowej.
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DYSTYBUCJA
• wybór i charakterystyka kana ów dystrybucji,
• sposoby zarz dzania kana ami dystrybucji,
• kalkulacja kosztu dystrybucji.
PROMOCJA
• zakres wykorzystania mixu promocyjnego:
reklama,
sprzeda osobista,
promocja sprzeda y,
propaganda gospodarcza,
• ustalenie bud et na promocj ,
• narz dzia oceny efektywno ci promocji.
Ad. 5. Analiza SWOT
Analiza SWOT oznacza ocen szans i zagro e tkwi cych w otoczeniu zewn trznym ﬁrmy oraz mocnych i s abych jej stron. Szczegó owy zakres analizy powinien
obejmowa wszystkie elementy otoczenia bezpo redniego (mocne i s abe strony)
i po redniego (szanse i zagro enia).
Ad. 6. Plan ﬁnansowy
• Prognoza przychodów.
• Prognoza kosztów.
• Prognoza zysków.
• Prognoza przep ywów pieni nych.
• Analiza ﬁnansowa dotychczasowej dzia alno ci.
• Analiza ﬁnansowa przysz ej dzia alno ci.
• Identyﬁkacja ryzyka ﬁnansowego.
• Okre lenie sposobów ograniczenia ryzyka ﬁnansowego.
• Oszacowanie zapotrzebowania na kapita (Rysunek 1).
Ad. 7. Cele dzia alno ci
• Cele d ugoterminowe (strategiczne) projektu, dzia alno ci.
• Cele rednioterminowe projektu, dzia alno ci.
• Cele krótkoterminowe projektu, dzia alno ci.
• Harmonogram realizacji celów.
Ad. 8. Podsumowanie i za czniki
Przygotowa opcjonalnie: yciorys, tabele ekonomiczne, mapki sytuacyjne, plany
budynków, pozwolenia budowlane, plany zagospodarowania przestrzennego, rysunki techniczne produktów, zdj cia wykonanych prac, rekomendacje, referencje,
o wiadczenia o nawi zaniu wspó pracy z dostawcami i odbiorcami oraz inne dokumenty potwierdzaj ce osi gni cia.
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Rysunek 1. Zapotrzebowanie na kapita .
KOSZTY POCZ TKOWE

REZERWA

POTRZEBNY
KAPITA

KOSZTY DZIA ALNO CI

ród o: Opracowanie w asne.

3.4. Jak by liderem
Poszukiwanie uniwersalnych cech przywódczych, wzorca osobowo ciowego lidera
by o wyzwaniem, które jak dot d zako czy o si ﬁaskiem. Nikomu nie uda o si
ustali typowej dla przywódców osobowo ci, tak jak nie wynaleziono idealnego
modelu przywództwa. Niemniej stwierdzono, e charakter lidera niejako warunkuje
jego styl przewodzenia. Fakt, e nie uda o si odkry jednakowego zestawu cech,
nie oznacza, e nie mo na wyró ni pewnego zbioru cech wspólnych liderów, nazwanych potencja em przywódczym.
Przedstawione na rysunku 2 cechy to swoista esencja dzia a podejmowanych
przez liderów. Optymizm pozwala im widzie szanse i wierzy w sukces, ambicja
ukierunkowuje optymizm na realizacj trudnych celów, odwaga sk ania do podejmowania ryzykownych dzia a , a wytrwa o utrzymuje zaanga owanie i d enie
do realizacji postanowie , pomimo wszelkich przeciwno ci. Na tych czterech kamieniach w gielnych utrzymuje si ca a konstrukcja dobrego przywództwa.
Poza opisanymi wy ej czterema kamieniami w gielnymi potencja u przywódczego
mo na wyró ni sze cech dodatkowych, z których ka da charakteryzuje wi kszo
liderów, ale nie wszystkich i nie w równym stopniu. S to: inteligencja, wyobra nia,
kreatywno , komunikatywno , odpowiedzialno , pracowito i ciekawo wiata.
Wyró nione cechy, wraz z kamieniami w gielnymi, maj znaczny wp yw na stosowany przez liderów styl przywództwa. W ka dym przypadku cz si one z ró norodnymi cechami osobowymi, tworz c jednocze nie wielobarwne osobowo ci przywódcze.
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Rysunek 2. Cechy dobrego lidera.
CECHY DOBREGO LIDERA
OPTYMIZM
– pozytywne
nastawienie, tak e
w obliczu kryzysów,
problemów
i wyzwa ,
– niezachwiana
wiara w ludzi, wiat
i mo liwo
osi gni cia sukcesu,
– ka dy kryzys jest
nie tylko
problemem,
wyzwaniem,
ale równie szans .

AMBICJA

ODWAGA

– d enie
do osi gania
trudnych celów,
– wysokie standardy
dzia ania,
zaanga owanie,
– sta e d enie
do doskona o ci
(zmiany status quo)
i brak zadowolenia
z osi gni tego
stanu.

– podejmowanie
trudnych decyzji
– dzia anie pomimo
strachu,
– podejmowanie
ryzyka w sytuacji
niepewno ci,
– to nie brak
poczucia strachu
czy nadmierna
pewno siebie,
to kontrola l ków
i pokonywanie
ogranicze .

WYTRWA O
– koncentracja
na realizacji
postanowie ,
– konsekwencja
w dzia aniu,
zaanga owanie
w sprawy
organizacji,
– determinacja
w d eniu do
d ugoterminowych
celów, nawet za
cen rezygnacji
z krótkoterminowych
korzy ci, pomimo
przeciwie stw.

ród o: Opracowanie w asne.
Priorytetem nowoczesnego przywództwa s ludzie – to na nich jest oparta ca a organizacja i to oni maj przyczyni si do jej sukcesu i nieustannego rozwoju drog
zmian. Z tego wzgl du niezwykle istotne s u lidera umiej tno ci mi kkie o charakterze spo ecznym. Najwa niejsza jest skuteczna komunikacja. Lider powinien zna
potencja swoich pracowników, aby móc maksymalnie go wykorzysta do osi gania
celów organizacji.
Przede wszystkim powinien stwarza ku temu odpowiednie warunki, poprzez
realizacj dzia a polegaj cych na:
• upraszczaniu rzeczywisto ci: celów, zada struktur, procesów i procedur;
• u atwianiu pracy: likwidacja zb dnych barier, poprawa i zapewnienie przyjaznych jej warunków;
• nadawaniu uprawnie : delegowanie zada , decyzji i odpowiedzialno ci.
Tworzenie warunków do zaanga owania pracowników polega paradoksalnie na
przewodzeniu i s u eniu jednocze nie. S u ebni przywódcy wiedz , e to do nich
nale y pomaganie pracownikom w osi ganiu ich zamierze , a po rednio – sukcesu
ca ej organizacji.
Naturaln konsekwencj powy szej zasady mówi cej o tym, e najwa niejsi
w przywództwie s ludzie – pracownicy organizacji, jest przyj cie za o enia, e
zarz dzanie kapita em ludzkim (ZKL) to strategicznie wa na dziedzina biznesu.
Zaanga owanie liderów w te kwestie zaczyna si ju od samej rekrutacji pracowni-
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ków dzia u ZKL. Jest to cz sto jedna z kluczowych pozycji w ﬁrmie, wi c liderzy
traktuj j priorytetowo. Najcz ciej szukaj oni pracowników odpowiedzialnych za
kadry, charakteryzuj cych si podobnymi przekonaniami (postawami, warto ciami, charakterze), dzi ki czemu maj pewno , e funkcja zarz dzania kapita em
ludzkim b dzie realizowana zgodnie z ich za o eniami. Ponadto nadaj osobom
odpowiedzialnym za to wysok funkcj , cz sto w randze cz onka zarz du.
Liderzy, niezale nie od dyrektorów personalnych, osobi cie anga uj si w kreowanie i wdra anie rozwi za i systemów zarz dzania lud mi, a tak e w dzia ania
operacyjne, tj.: wa ne rozmowy rekrutacyjne, przygotowywanie programów i materia ów szkoleniowych. Postrzegaj ZKL jako istotny fundament samego zarz dzania zmian w organizacji, dlatego intensywnie inwestuj w rozwój swoich pracowników. Chodzi tutaj o rozwój nie tylko kompetencji zawodowych, ale w du ej
mierze wspomnianych umiej tno ci mi kkich w celu wzrostu kapita u spo ecznego
organizacji. Przywódcy powinni dba o oto, aby rodowisko pracy dawa o szanse
na rozwój, cz c indywidualne cele rozwojowe pracowników z celami biznesowymi ﬁrmy. Kluczem jest, wi c osobiste zaanga owanie – liderzy powinni po wi ca du o czasu swoim pracownikom, rozmawiaj c, uzgadniaj c decyzje, a przede
wszystkim ich wys uchuj c. Wracamy w tym momencie do skutecznej komunikacji
– a to tylko jedno oblicze nowoczesnego, dobrego przywódcy. Pozosta e oblicza
to: motywator, obserwator, innowator, kreator-improwizator, inspirator, kooperator.
W modelu stuprocentowych liderów Murphy wyró ni dwa czynniki typowe
dla stuprocentowych liderów: wyzwanie – (stawianie wysokich wymaga , rozwój,
przekraczanie granic) i zwi zek (emocjonalna relacja lidera ze wspó pracownikami,
przejawiaj ca si m.in. we wzajemnym zaufaniu i otwartej komunikacji).
Dwie g ówne decyzje, które musi podj ka dy lider dotycz tego, jak mocne
wi zi chce zawi za ze wspó pracownikami i jak du e wyzwania chce im postawi .
Na tych dwóch osiach buduje w asn typologi przywództwa, wyró niaj c cztery
rodzaje przywódców: agodz cy, unikaj cy, zastraszaj cy i stuprocentowy. Z klasyﬁkacji tej wynika, e nie wystarczy tylko wymaga od ludzi i nie wystarczy tylko
si o nich troszczy – jedynie po czenie obu czynników daje szanse na wielkie
osi gni cia14.

14

Murphy M., Hundred Percenters, McGraw Hill, New York 2009, s. 4.
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Rysunek 3. Model stuprocentowych liderów.
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ród o: Murphy M., Hundred Percenters, McGraw Hill, New York 2009, s. 5.
Zgodnie z deﬁnicj liderzy przewodz zmianom. Kiedy ycie jest uporz dkowane, zadania ustalone, a wszystko idzie dobrze ludzie ani nie pragn , ani nie potrzebuj liderów. Kiedy yje si wygodnie i bezpiecznie, ludzie chc jedynie zachowania status quo.
Ci, którym dobrze si powodzi, nie odczuwaj wewn trznej potrzeby posiadania
lidera, ani nie wygl daj zmian. Mo na zatem doj do wniosku, e zmiana – w przeciwie stwie do utrzymania status quo – bez przywództwa nie nast pi. Przywództwo
ujawnia si , rozwija, a jego jako i efektywno podlegaj weryﬁkacji w a nie podczas przeprowadzania przekszta ce .
Efektywne przywództwo mo na mierzy zdolno ci do przeprowadzania zmian
w taki sposób, aby osi gn jak najlepszy efekt w jak najkrótszym czasie przy minimalizacji kosztów. Nale y podkre li , e chodzi tu o szerokie rozumienie kosztów
– to nie tylko koszty ﬁnansowe, ale równie te niematerialne, tj. zmniejszenie zaanga owania pracowników, ich odej cia oraz wszelkie utracone korzy ci. Ponadto
efektywno nale y rozpatrywa d ugoterminowo, w odniesieniu do nieustannie
zmieniaj cego si otoczenia i ró norodno ci wyzwa . Skuteczno liderów mo na
okre li jako zdolno do osi gania trwa ych rezultatów w dynamicznym otoczeniu,
pe nym ró nego rodzaju wyzwa .
Jako przywództwa natomiast mo na mierzy zdolno ci lidera do wytwarzania
w ludziach pozytywnych emocji: optymizmu, pracowito ci, ambicji, rado ci i zaanga owania w robienie nowych rzeczy w zupe nie nowy sposób.

4. Skuteczny przedsi biorca
4.1. Skuteczne strategie zarz dzania
Strategia organizacji to decyzje o znaczeniu d ugofalowym, fundamentalne dla podejmowanych kierunków dzia alno ci z punktu widzenia skutków jakie przynosz 15.
Powstanie skutecznej strategii warunkowane jest odpowiednim my leniem strategicznym, które powinno obejmowa :
• diagnoz sytuacji, sformu owanie celów i ocen szans ich realizacji, w oparciu o mo liwe do uzyskania zasoby w wieloletnim okresie czasu,
• zastosowanie adekwatnego zbioru narz dzi strategicznych oraz pozyskanie
niezb dnych informacji o znaczeniu strategicznym,
• ci g adaptacj przedsi biorstwa do zmian za o e strategicznych i otoczenia16.
Zatem strategia jest kompleksowym, zaakceptowanym przez przedsi biorc planem dalekosi nych dzia a , które maj doprowadzi do osi gni cia celów strategicznych, a w konsekwencji urzeczywistnienia ustalonej wizji przedsi biorstwa.
Skuteczna strategia obejmuje pi podstawowych elementów17:
• domen dzia ania (ustalenie obszaru rynkowego wraz z charakterystyk ),
• przewag strategiczn /konkurencyjn (cechy odró niaj ce ﬁrm od konkurencji),
• cele strategiczne (opisuj stan, który przedsi biorstwo powinno osi gn w wieloletnim okresie),
• funkcjonalne programy dzia ania (prze o enie celów strategicznych na konkretne posuni cia poprzez ustalenie celów operacyjnych i etapów ich realizacji),
• wizja i misja (ogólnie sformu owane wyobra enie ﬁrmy oraz zasady jego urzeczywistnienia, spaja strategie i przyczynia si do lepszego jej zrozumienia).
Podstaw budowy skutecznej strategii jest analiza otoczenia i samej organizacji.
W tym celu wykorzystywane s metody, takie jak: koncepcja pi ciu si Porter’a, czy
SWOT/TOWS, które umo liwiaj okre lenie pozycji ﬁrmy na rynku oraz okre lenie
jej potencja u rozwojowego.
Kolejnym elementem powstawania strategii jest dokonanie wyborów strategicznych
odnosz cych si do ustalenia wizji, misji, rynku docelowego, charakteru produktu, rodzaju technologii, a w ostateczno ci przewagi strategicznej. Mo e ona polega np. na:
• unikalnym sposobie dostarczania produktu,
• konkurowaniu cen (kosztami),
• oferowaniu produktu o unikalnej jako ci.
15
16
17

Ob ój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
Gieraszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsi biorstwa, PWE, Warszawa 1999.
Ob ój K., Strategia sukcesu ﬁrmy, PWE, Warszawa 2000.
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Nast pnym krokiem jest przyj cie celów strategicznych oraz programów zmierzaj cych do ich osi gni cia. Musz one by przejrzyste, logiczne i powinny sk ania do
zaanga owania si w ich realizacj kadr kierownicz i pracowników wykonawczych.
Dodatkowo nale y zorganizowa systematyczny nadzór realizacji tych programów w kontek cie zak adanych celów strategicznych i operacyjnych oraz czasu ich
realizacji. Ocenia si przy tym uzyskanie efektów – marketingowych (np. jak ﬁrm
oceniaj klienci?), organizacyjnych (np. czy sprawno organizacyjna, efektywno
dzia a jest odpowiednia w odniesieniu do za o e czasowych strategii?), innowacyjnych (np. jak ﬁrma doskonali swoje dzia ania?) i ﬁnansowych (np. jakie s skutki
ﬁnansowe podejmowanych dzia a ?).
Do klasycznych metod analizy strategicznej, zalicza si tak e „okno produktu-rynku Ansoffa oraz macierz BCG”. Metody te pozwalaj na formu owanie mo liwych wyborów strategicznych
Okno produktu/rynku Ansoffa okre la mo liwo ci rozwoju ﬁrmy w zale no ci
od tego, jaki rynek zosta wybrany i jak zdeﬁniowano produkt (Rysunek 4).
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Rysunek 4. Okno produktu-rynku Ansoffa.
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Macierz BCG (Boston Consulting Group) natomiast s u y do oceny produktów oferowanych przez ﬁrm (Rysunek 5) zarówno istniej cych jak i potencjalnych.
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Rysunek 5. Macierz BCG.
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ród o: Ob ój K., Strategia sukcesu ﬁrmy, PWE, Warszawa 1998.
Skuteczne strategie charakteryzuj si nast puj cymi atrybutami18:
• efekty – realizacja celów i uzyskanie znacznych efektów ekonomiczno-ﬁnansowych oraz innych o niewymiernym charakterze, mimo i mog si one
ujawni dopiero po d u szym okresie czasu,
• kompleksowo – potrzeba uwzgl dnienia wszystkich czynników oddzia ywuj cych na przedsi biorstwo zarówno o wewn trznym, jak i zewn trznym
charakterze,
• wszechobecno – realizowana strategia obejmuje wiele dzia a , od przydzielania zasobów do codziennych operacji, w zwi zku z tym powinna w wi 18

Zakrzewska-Bielawska A., Zarz dzanie strategiczne w przedsi biorstwach wysokich technologii,
[w:] Werewka J. (red.), Zarz dzanie projektami w przedsi biorstwie informatycznym. Metodologia i strategia zarz dzania, Wydawnictwo AGH, Kraków 2012, s. 87-116.
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•

•

•
•

kszym lub mniejszym stopniu by obecna na wszystkich szczeblach zarz dzania, we wszystkich komórkach organizacyjnych oraz na wszystkich stanowiskach pracy,
uk ad decyzji – w wi kszo ci strategii konieczne jest podejmowanie wielu ró nych decyzji w czasie, przy czym musz si one wzajemnie wspiera , tworz c
konsekwentny i logiczny uk ad,
realno – dostosowanie jej do aktualnych i przysz ych warunków funkcjonowania oraz przewidywanie negatywnych i pozytywnych skutków ka dego
ze scenariuszy post powania,
wa no – jest kluczowym elementem sukcesu rynkowego przedsi biorstwa,
komunikatywno – strategia powinna by jasna i zrozumia a dla osób j realizuj cych.

4.2. Skuteczny marke ng
Marketing jako funkcja organizacji gospodarczej jest charakterystyczny dla rzeczywisto ci ekonomicznej, w której podstawowym modus operandi dzia aj cych
przedsi biorstw nie jest wytwórczo , ale sprzeda .
O skuteczno ci marketingu decyduje sposób wdro enia rozwi za marketingowych w ramach podstawowych funkcji zarz dczych. Wed ug podstawowej deﬁnicji
marketing jest „procesem planowania i wdra ania koncepcji produktu (jawi cej si
jako idea, dobra i us ugi), cen, promocji oraz dystrybucji, który prowadzi do wymiany, dzi ki której osi gane s cele jednostek oraz organizacji”19.
Skuteczno marketingu odnosi si do procesu poszukiwania szans rynkowych,
pozwalaj cych na zaspokojenie okre lonych potrzeb klientów przy akceptowanych
uwarunkowaniach ekonomicznych. Zatem jest to proces, który podlega kryteriom
efektywno ciowym. Zarz dzanie tym procesem obejmuje nast puj ce czynno ci:
• prowadzenie bada rynkowych;
• planowanie rozwi za marketingowych;
• wdro enie rozwi za marketingowych;
• kontrola efektywno ci podj tych dzia a marketingowych.
Skuteczno bada rynku mo na odnie do trafno ci rozpoznania potrzeb
konsumentów, trendów w zakresie zmian preferencji rynkowych oraz oszacowania
popytu na rynkach docelowych. Takie rozpoznanie jest niezb dnym warunkiem
skuteczno ci jakichkolwiek dzia a marketingowych i stanowi podstaw planowania rozwi za marketingowych.
Planowanie marketingowe odnosi si do ustalenia celów i opracowania strategii
oraz planu marketingowego, jako dokumentów precyzuj cych jakie dzia ania i jakie
narz dzia zostan wykorzystane, w jakim czasie oraz jakie b d ponoszone koszty
19

urawik B., urawik W., Zarz dzanie marketingiem w przedsi biorstwie, Pa stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 22.
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dzia a marketingowych. Oprócz tego ustalona powinna zosta odpowiedzialno
z tym zwi zana.
Plany marketingowe powinny zawiera nast puj ce obszary:
• analiz otoczenia i zasobów marketingowych ﬁrmy;
• za o enia strategii marketingowej okre laj ce g ówne kierunki dzia a marketingowych w kontek cie ustale analizy rynku (rynku docelowego, oszacowania popytu, trendów rynkowych, pozycjonowania produktów oraz dost pnych zasobów);
• cele marketingowe, czyli opracowanie celów w hierarchii pod wzgl dem
stopnia ogólno ci i czasu potrzebnego na realizacj (cele ogólne i szczegó owe, strategiczne i operacyjne);
• szczegó owy harmonogram dzia a przyporz dkowuj cy: dzia ania do celów
oraz odpowiedzialno do zada .
Plan marketingowy doprowadza do harmonizacji dzia a marketingowych.
Dzi ki temu ﬁrma jest w stanie lepiej wykorzysta atuty rynkowe i przezwyci a
ograniczenia. Dzi ki systematycznemu uj ciu zada i oszacowaniu bud etu marketingowego, unika si marnotrawstwa rodków poprzez utrzymanie kontroli ich wydatkowania (wiadomo w jakim czasie, jakie rodki powinny zosta wydatkowane
i jakie efekty w postaci celów powinny zosta osi gni te). Najwa niejsze jest jednak przypisanie odpowiedzialno ci, co jest niezb dnym warunkiem skuteczno ci
realizacji ka dego planu.
Wdra anie dzia a marketingowych jest naturalnym nast pstwem planowania.
W pierwszej kolejno ci sprowadza si to do prze o enia poszczególnych zada wynikaj cych z planu na struktur , poprzez wyznaczenie komórek organizacyjnych
i zespo ów odpowiedzialnych za realizacje okre lonych etapów dzia a . Wymagana jest przy tym koordynacja obszarów funkcjonalnych przedsi biorstwa przez
ukierunkowanie ich na realizacj wspólnych strategicznych celów marketingowych.
Nieodzowny jest w tym wypadku skuteczny system motywacyjny zach caj cy
pracowników do zaanga owania w dzia ania marketingowe. Efekt marketingowy
jest skutkiem zespo owego wysi ku wszystkich pracowników i mo e zosta znacznie
ograniczony, gdy brak jest odpowiedniej koordynacji i wytrwa o ci. Z tego punktu widzenia znaczenia nabiera zjawisko kultury organizacyjnej oraz odpowiednie
ukszta towanie wizerunku wewn trznego przedsi biorstwa.
Ka dy zorganizowany proces dla utrzymania swojej skuteczno ci wymaga elementu kontrolnego. W tym celu niezb dne jest ustalenie kryteriów i narz dzi pomiaru dopasowanych do wyznaczonych celów i zada marketingowych. G ówn
funkcj sytemu kontrolnego jest weryﬁkacja stopnia realizacji celów marketingowych. Na tej bazie mo na podejmowa decyzje o korygowaniu za o e oraz zmianach w ﬁnansowaniu dzia a i strukturze wykonawczej. Tak rozumiany system
kontrolny potrzebuje do sprawnego funkcjonowania dop ywu informacji analitycznej na odpowiednim poziomie szczegó owo ci.
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Nale y zwróci uwag , e marketing to równie okre lony zestaw narz dzi marketingowych, które umo liwiaj zarz dzanie szeroko rozumianym popytem na produkty i us ugi przedsi biorstwa. Skuteczno zastosowania tego instrumentarium
(marketingu mix) uzale niona jest od dopasowania jego charakterystyk do okrelonej grupy docelowej. Trzeba przy tym takie grupy zdeﬁniowa poprzez okre lenie ich kluczowych wzorców zachowa , cech i przekona . atwo w tym wypadku
o niezrozumienie i b dne zaprojektowanie zestawu narz dzi marketingowych. Niezb dne jest zatem, testowanie nowych rozwi za oraz weryﬁkacja skuteczno ci
tych do tej pory wykorzystywanych.
Nale y równie bra pod uwag , e poszczególne narz dzia marketingu mix nie
funkcjonuj w oderwaniu od siebie. Konieczne jest wobec tego zsynchronizowanie
okre lonych efektów ich oddzia ywa . Tak osi gni ta spójno jest w praktyce podstaw skuteczno ci stosowania zestawu narz dzi marketingowych.

4.3. Zrównowa ony rozwój a sukces przedsi biorstwa
Obecny paradygmat dzia alno ci biznesowej, jakim jest wzrost zasobów maj tkowych przedsi biorcy, staje si powoli anachronizmem. Oparty w swoich za o eniach na swoistym egoizmie ulega dezaktualizacji ze wzgl du na fakt, e koszty tak
wzrastaj cego bogactwa nie maj charakteru indywidualnego, jak samo bogactwo,
tylko w coraz wi kszym zakresie przypadaj w udziale spo ecze stwu, a nawet
roz o one s na pokolenia. W takim uj ciu niezb dnym staje si szersze spojrzenie
z perspektywy zestawienia korzy ci i strat procesu gospodarowania. Idea rozwoju
zrównowa onego jest prób wprowadzenia nowego paradygmatu, który ukszta tuje
now hierarchi warto ci ekonomiczno-spo ecznych.
Rozwój zrównowa ony deﬁniowany jest najcz ciej jako „rozwój, w którym
potrzeby obecnego pokolenia mog by zaspokajane bez pozbawiania mo liwo ci
zaspokojenia potrzeb przysz ych pokole . Rozwój ten odnosi si do aspektów rodowiskowych, gospodarczych i spo ecznych”20. Zatem przek adaj c to na praktyk
dzia alno ci gospodarczej, pojawia si konieczno warto ciowania dzia a przedsi biorczych z punktu widzenia ich wp ywu na rodowisko naturalne oraz w odniesieniu do tzw. kosztów spo ecznych. To s g ówne obszary, poprzez które mo e
nast pi transmisja niekorzystnych efektów na przysz e pokolenia. Niezb dne sta o
si zatem wytworzenie swoistej wra liwo ci rodowiskowej i spo ecznej przez organizmy gospodarcze.
Proces stosowania tego typu podej cia w biznesie mo na rozpocz od sformu owania zasad, którymi przedsi biorstwo b dzie kierowa o si w relacjach z klientami
zewn trznymi i wewn trznymi. Mo na w tym wypadku np. ogranicza eskalacj
20

Wska niki zrównowa onego rozwoju Polski, G ówny Urz d Statystyczny, Katowice 2011, s. 5,
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wskazniki_zrownowazonego_rozwoju_Polski_us_kat.pdf
(dost p 05.01.2016).
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sytuacji konﬂiktowych, wprowadza upodmiotowienie stron, kierowa si szeroko
uznanymi zasadami etycznymi.
Nale y równie bra pod uwag racjonalne gospodarowanie zasobami, zw aszcza w odniesieniu do zasobów nieodnawialnych, chodzi w tym wypadku o wyeliminowanie marnotrawstwa, wspieranie ekologicznej gospodarki odpadami, promowanie ekoefektywno ci.
W najszerszym uj ciu ﬁrma mo e sta si swoistym promotorem, po danych zachowa rynkowych i spo ecznych, kreuj c okre lone systemy warto ciowania, wspieraj c inicjatywy prospo eczne i proekologiczne organizacji non-proﬁt, przeciwdzia aj c zanieczyszczeniu rodowiska czy tworz c ekoinnowacje. Tego typu zachowania
podmiotów gospodarczych prowadz do upowszechnienia proekologicznego modelu
biznesowego i budowania powi za sieciowych tworz cych zr by tzw. zielonej gospodarki.
Z koncepcj rozwoju zrównowa onego bezpo rednio zwi zana jest budowa spójnej wizji przedsi biorstwa, która z jednej strony opiera si na unikalnej dla wiata
i ludzi koncepcji warto ci, za z drugiej strony, w wymiarze biznesowym, kreuje
warto marki w przekonaniach szerokich grup konsumentów. Poci ga to za sob
wzrost zaufania do marki przedsi biorstwa i tworzy potencja osi gania zysków. Zaufanie tworzone jest w wyniku autentycznej odpowiedzialno ci ﬁrmy za swoje cele
i projekty oraz pracowników i klientów.
Takie traktowanie dzia alno ci biznesowej w po czeniu z odpowiedzialno ci
stanowi du e wyzwanie, którego realizacja ma najcz ciej charakter ewolucyjny.
Mo e przybra to form nast puj cych etapów:
I – ograniczenie negatywnego wp ywu na rodowisko w postaci emisji zanieczyszcze (w pewnych warunkach ogranicza równie koszty),
II – zarz dzanie cyklem ycia produktów, wprowadzaj ce produkty przyjazne
rodowisku i eliminuj ce te o negatywnym wp ywie,
III – budowa zielonych a cuchów kooperacji, czyli wspó dzia anie z innymi
przedsi biorstwami ograniczaj cymi zu ycie zasobów.
Nale y równie zwróci uwag , e implementacja za o e rozwoju zrównowaonego do modelu biznesowego jest najcz ciej wynikiem presji rynkowej. Wzrost
wiadomo ci rodowiskowej przynosi skutki w postaci ewolucji wzorca konsumpcyjnego na bardziej pro rodowiskowy. Dodatkowo grupy spo eczne nabywaj
ró norodn ochron praw nabytych, co zmienia relacje kszta tuj ce si pomi dzy
przedsi biorstwem a jego klientel .
Wobec tak z o onych uwarunkowa niezb dne sta o si wypracowanie kompleksowej strategii, której za o enia przyj y okre lenie: spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR).
„Spo eczna odpowiedzialno biznesu jest odpowiedzialno ci ﬁrm za wp yw
na spo ecze stwo i rodowisko naturalne podejmowanych przez nie decyzji i prowadzonej przez nie dzia alno ci biznesowej. CSR polega na przejrzystym i etycznym
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prowadzeniu dzia alno ci, tak aby przyczynia si do zrównowa onego rozwoju
i uwzgl dnia oczekiwania interesariuszy. CSR to jednocze nie dzia ania zgodne
z prawem i mi dzynarodowymi normami zachowania, które s praktykowane we
wszystkich przejawach aktywno ci przedsi biorstwa”21.
Podstaw tej koncepcji jest uczciwo w relacjach przedsi biorstwa i otoczenia
spo ecznego. Budowa tych relacji jest wszechstronna i obejmuje wszystkich interesariuszy ﬁrmy, st d wymaga to wprowadzenia ró norodnego kompleksu zasad,
procedur, dzia a , które b d adekwatne w ca ym zakresie aktywno ci biznesowej.
Stosowanie zasad spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu nie jest atwe i cz sto stanowi element swoistej gry pozorów. Nale y jednak zwróci uwag , e coraz wi cej
ﬁrm docenia korzy ci p yn ce z ich wprowadzenia. Rynek wypracowa pewne formy
oceny tego typu zachowa . Nale do nich np. wyró nianie ﬁrm stosuj cych CSR
ró nego rodzaju etykietami, tworzenie narz dzi pomiaru ich efektywno ci (np. indeks
RESPECT), udost pnianie szerokiego wachlarza dost pnych form ﬁnansowania inwestycji (np. fundusze unijne), korzystne publicity w rodkach masowego przekazu itp.
Przyk ad
Rozwój kariery biznesowej przedsi biorcy z bran y kosmetycznej pochodz cego
z Przemy la oparty zosta na przemy lanej strategii cz cej do wiadczenie i wiedz
technologiczn z innowacyjnym podej ciem w zakresie dystrybucji oraz intensywn ekspansj na rynki zagraniczne, m.in. Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Podstaw przysz ego sukcesu by o solidne wykszta cenie w zakresie chemii oraz
praktyka w ﬁrmie farmaceutycznej w a ciciela przysz ego biznesu. Decyduj ce by o
równie nawi zanie wspó pracy z zagranicznymi ﬁrmami dystrybucyjnymi podczas
pobytu w Stanach Zjednoczonych. Pozwoli o to na uruchomienie dzia alno ci polegaj cej na tzw. produkcji kontraktowej kosmetyków znanych wiatowych marek.
Z czasem przedsi biorca podj kluczow decyzj o rozpocz ciu produkcji kosmetyków pod w asn mark , czemu towarzyszy o znaczne ryzyko. W poszukiwaniu
innowacyjnych form sprzeda y przedsi biorca wprowadzi jako jeden z pierwszych
bran owych producentów tzw. wyspy, czyli odr bne stoiska sprzeda y na terenie centrów handlowych, które sprzedawa y wyroby wy cznie tego producenta, podparte
fachow obs ug i doradztwem. Równocze nie poszerzono maksymalnie zakres kolorystyki kosmetyków i wprowadzono mo liwo ich testowania. Pozwoli o to na omini cie trudnych uwarunkowa konkurencyjnych sprzeda y kosmetyków przez du e
sieci handlowe (nagromadzenie wielu marek nie sprzyja o percepcji marki ﬁrmy).
Dodatkowo innowacje produktowe sprowadza y si do mo liwo ci indywidualizacji
kosmetyków przez klientów (dobór indywidualnego zestawu cieni do powiek itp.)
21

Spo eczna odpowiedzialno biznesu: fakty a opinie, KPMG 2014, s. 11.
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/11/Raport-Spo%C5%82ecznaodpowiedzialno%C5%9B%C4%87-biznesu-fakty-a-opinie-KPMG-FOB-20141.pdf (10.01.2016).
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W kolejnym etapie rozpocz ta zosta a ekspansja mi dzynarodowa od Kanady poprzez Stany Zjednoczone, Malt , Australi , W ochy, Finlandi , Irlandi , Angli , Indie,
kraje bliskiego wschodu. Forma wspó pracy z nowo otwieranymi salonami za granic
cz ciowo oparta jest na franchisingu.
O sukcesie zdecydowa o wiele czynników: innowacyjna dystrybucja, ró norodne
produkty wysokiej jako ci, umiej tno zaprezentowania w asnych mo liwo ci na
rynku zagranicznym, du e do wiadczenie i szybko uczenia si , szybkie wdra anie
nowych produktów oraz pewien czynnik szcz cia (pierwszy kontakt mi dzynarodowy zosta nawi zany przypadkowo).

5. Finanse
5.1. ród a ﬁnansowania
Finansowanie dzia alno ci przedsi biorstwa stwarza konieczno ci g ego pozyskiwania kapita u. Zazwyczaj przedsi biorstwo ﬁnansuje dzia alno w pierwszej
kolejno ci ze róde wewn trznych, a w drugiej kolejno ci ze róde zewn trznych.
Klasyﬁkacj róde ﬁnansowania przedstawia rysunek 6.
Rysunek 6. Klasyﬁkacja róde ﬁnansowania.
RÓD A FINANSOWANIA
WEWN TRZNE
RÓD A
KAPITA U
W ASNEGO

Zysk
zatrzymany

ZEWN TRZNE
RÓD A
KAPITA U
W ASNEGO

ZEWN TRZNE
RÓD A
KAPIT$à8
OBCEGO

Emisja akcji
Wp aty
udzia owców
Venture capital
Private equity

Kredyty i po yczki
Kredyt kupiecki
Leasing finansowy
Emisja papierów
d u nych (obligacji)
Faktoring
Franchising

ZEWN TRZNE
RÓD A
KAPITA U
HYBRYDOWEGO

Emisja obligacji
zamiennych
Mezzanine

ZEWN TRZNE
RÓD A
FINANSOWANIA
NIEKAPITA OWEGO

Zobowi zania
z tytu u
wynagrodze , ce
podatków
Dotacje
Sprzeda
aktywów
rzeczowych
i finansowych

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Duliniec A., Finansowanie przedsi biorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa 2011, s. 38.
Kapita w asny jest bardzo istotnych elementem róde ﬁnansowania. Stanowi on
swego rodzaju bufor bezpiecze stwa, absorbuj cy pojawiaj ce si straty. Mo e ulega degradacji (zmniejszaniu), co zwi ksza ryzyko upad o ci (spadek wyp acalnoci). Koszt kapita u w asnego stanowi stop zwrotu w a cicieli kapita u i jest najwy szy spo ród róde ﬁnansowania. Wp yw na to ma poziom ryzyka zwi zanego
z dan ﬁrm oraz stopy zwrotu inwestycji alternatywnych.
Obce ród a ﬁnansowania pochodz od wierzycieli, stanowi ró norodne formy
d ugu. Najcz ciej wykorzystywane to:
Kredyt kupiecki (towarowy, handlowy) jego istot s zobowi zania handlowe,
które powstaj na zasadzie uzgodnionych z kontrahentami odrocze p atno ci za
okre lone dostawy materia ów surowców i innych sk adników aktywów obroto-
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wych. Termin sp aty maksymalnie okre lany jest jako roczny. Jest to najpopularniejsze ród o ﬁnansowania obcego.
Leasing to forma ﬁnansowania g ównie sk adników rodków trwa ych polegaj ca na ich stopniowej sp acie, w czym przypomina to klasyczne kredytowanie.
Firma nie dysponuje rodkami pieni nymi tylko okre lonymi aktywami trwa ymi.
Formy leasingu operacyjnego i ﬁnansowego maj wp yw na umiejscowienie przedmiotu leasingu w bilansie leasingodawcy (operacyjny) lub leasingobiorcy (ﬁnansowy). Wp ywa to na koszty serwisowania i dyspozycyjno przedmiotu leasingu po
zako czeniu trwania umowy. Koszty leasingu s wy sze ni kredytowania, jednak
obejmuj z regu y wi kszy zakres wiadczonych us ug.
Faktoring us uga polegaj ca na reﬁnansowaniu nieprzeterminowanych wierzytelno ci handlowych (sprzeda faktur). Dzi ki temu dochodzi do odzyskania przez
ﬁrm zamro onych nale no ci. Mo e temu towarzyszy przej cie ryzyka wyp acalno ci lub nie. Z kwoty faktury potr cana jest op ata ﬁrmy faktoringowej.
Dobór róde ﬁnansowania jest decyzj o znaczeniu strategicznym, a ich struktura
rzutuje na poziom koszt pozyskania kapita ów i ryzyko ﬁnansowe. St d wyró ni
mo na przyk adowe strategie ﬁnansowania:
1. konserwatywn – ﬁnansowanie przewa aj cej cz ci maj tku za pomoc kapita u w asnego i d ugoterminowego obcego. Jest to bezpieczna strategia jednak stosunkowo najbardziej kosztowna (wysoki koszt kapita u obni a rentowno ﬁrmy).
2. agresywn – ﬁnansowanie aktywów oparte jest o zobowi zania krótkoterminowe, co prowadzi do minimalizacji kosztu kapita u przy jednoczesnym
wzro cie ryzyka ﬁnansowego.
3. umiarkowan – skorelowanie okresów ﬁnansowania aktywów z okresami
zapadalno ci róde ﬁnansowania, sprzyja synchronizacji strumieni przep ywów ﬁnansowych, a co za tym idzie pozwala efektywnie zarz dza p ynnoci ﬁnansow . Wymaga jednak uwagi i umiej tno ci analitycznych pomocnych w zarz dzaniu struktur bilansu.

5.2. Planowanie ﬁnansowe
Planowanie jako funkcja zarz dzania dotyczy wszystkich obszarów przedsi biorstwa. Szczególnego znaczenia nabiera w wymiarze ﬁnansowym, gdzie stanowi kluczowy element decyzji ﬁnansowych.
Planowanie ma decyduj cy wp yw na poziom racjonalno ci dokonywanych wyborów ekonomicznych, przy czym g ównym kryterium jest zyskowno przedsi wzi cia. Bez planowania ka da aktywno rynkowa poddana by by a oddzia ywaniu zbyt wielu zmiennych, co generowa oby znaczny poziom niepewno ci.
Planowanie ﬁnansowe pozwala na wyodr bnienie akceptowalnych i mo liwych
do wykorzystania rodzajów ﬁnansowania dzia alno ci. Okre la koszt przyj tych
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wariantów i dokonuje oceny wp ywu na rentowno ca kowit . Tworzy wielowariantow map decyzyjn , w której g ówne kryteria wyboru stanowi koszt kapita u
i poziom ryzyka. Dzi ki planowaniu ﬁnansowemu mo liwy jest monitoring osi ganej rentowno ci oraz dynamiczne dostosowanie skali i warunków ﬁnansowania do
zmieniaj cych si okoliczno ci rynkowych.
Deﬁniuj c, „planowanie ﬁnansowe mo na okre li , jako ocen skutków ﬁnansowych, jakie ró ne warianty dzia a wywieraj na realizacj strategicznych celów
dzia alno ci przedsi biorstwa”22.
Planowanie ﬁnansowe w swej istocie oparte jest na zmiennych rynkowych oraz
danych pochodz cych z przedsi biorstwa. Ich agregacja oraz efektywne wykorzystanie wymaga zastosowania podej cia procesowego, które obejmuje:
• analiz ﬁnansow i rzeczow strony planowanych przedsi wzi ,
• wykonanie symulacji skutków ﬁnansowych podejmowanych decyzji,
• optymalizacj wariantów dzia a zmierzaj c do wy onienia najkorzystniejszych z punktu widzenia sytuacji ﬁnansowej.
W planowaniu ﬁnansowym nale y bra pod uwag g ówny wyznacznik skuteczno ci ﬁnansowej przedsi biorstwa jakim jest wzrost kapita ów w a cicielskich
(zasobno ci w a cicieli). W praktyce planowania ﬁnansowego mamy cz sto do czynienia ze znacznym dynamizmem sytuacji rynkowej, co utrudnia lub wr cz uniemo liwia osi gni cie pe nej skuteczno ci podejmowanych dzia a .
Planowanie ﬁnansowe wymaga ustalenia nast puj cych ram analitycznych:
1. Horyzontu czasowego planu (krótko, rednio, d ugoterminowy).
2. Opracowania zbiorczej bazy danych na temat istotnych z punktu widzenia planu zmiennych ﬁnansowych wewn trznych i zewn trznych, bie cych i historycznych.
3. Przygotowania prognoz zmiennych z uwzgl dnieniem wariantowo ci w podziale na uj cie pesymistyczne, najbardziej prawdopodobne i optymistyczne.
Wybór optymalnego planu wymaga przygotowania wielu wariantów, do czego
mo e zosta wykorzystana metoda scenariuszowa. Scenariusze dotycz przewidywanych wydarze na rynkach ﬁnansowych i rzeczowych.
Zakres planowania ﬁnansowego obejmuje:
1. sporz dzenie prognozy przychodów ze sprzeda y – przychody ze sprzeday stanowi podstawow zmienn wykorzystywana w planowaniu kosztów,
nak adów inwestycyjnych czy przep ywów pieni nych,
2. sporz dzenie sprawozda ﬁnansowych pro forma – wykorzystanie metodyki tworzenia sprawozda do opracowania ich wariantów odzwierciedlaj cych przyj te za o enia i zastosowane scenariusze sytuacyjne. Dzi ki temu
mo liwe jest oszacowanie wariantów wyniku ﬁnansowego i nak adów inwestycyjnych (zmian w aktywach),
22

Foremna-Pilarska M., Planowanie ﬁnansowe w przedsi biorstwach oparte na bud etach cz stkowych,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego” nr 766/2013, Wyd. US, Szczecin 2013, s. 537.
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3. kryteria w odniesieniu do aktywów – oszacowanie bud etu niezb dnych
nak adów kapita owych i jego konfrontacja z za o eniami strategicznymi,
4. kryteria w kwestii ﬁnansowania – sformu owanie za o e , co do skali i struktury róde ﬁnansowania uwzgl dniaj cych koszt pozyskania kapita u, polityk
dywidend i zad u enia,
5. równowa enie bilansów – okre lanie ró nic pomi dzy stronami prognozowanych bilansów, w celu ustalenia strategii ich równowa enia poprzez np.
uwzgl dnienie dodatkowego ﬁnansowania (zwi kszenie pasywów) lub ograniczenie inwestycji (zmniejszenie aktywów),
6. zmienne makroekonomiczne – okre lenie prognoz istotnych zmiennych makroekonomicznych, takich jak: inﬂacja, kurs walutowy, poziom wzrostu gospodarczego, poziom stóp procentowych itp.
Uszczegó owienie planowania ﬁnansowego odbywa si poprzez przej cie na poziom planu bud etu, który stanowi przypisan danej jednostce czy strukturze zadaniowej warto dopuszczalnych wydatków w nadchodz cym okresie rozliczeniowym.
Plan bud etu wyra a w kategoriach ﬁnansowych planowany zakres zada przewidziany do realizacji w danej perspektywie czasowej (bud et zadaniowy).

5.3. Zarz dzanie ryzykiem ﬁnansowym
Zarz dzanie ryzykiem ﬁnansowym podmiotu to „podejmowanie decyzji i realizacja dziaa prowadz cych do osi gni cia przez ten podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka”23.
• Proces zarz dzania ryzykiem sk ada si z czterech etapów24:
• „identyﬁkacji ryzyka,
• pomiaru ryzyka,
• sterowania ryzykiem,
• monitorowania i kontroli ryzyka”.
Identyﬁkacja ryzyka polega na wyodr bnieniu mo liwych rodzajów ryzyka, na
które nara ony jest dany podmiot gospodarczy. Mo e to zosta zrealizowane w oparciu o analiz SWOT, a tak e w odniesieniu do teoretycznego katalogu ryzyka poprzez
dopasowanie wybranych jego rodzajów do sytuacji przedsi biorstwa. W katalogu tym
mo emy wyodr bni nast puj ce rodzaj ryzyka: rynkowe, kredytowe, operacyjne,
p ynno ci, prawne, biznesu oraz wydarze .
Pomiar ryzyka zale y od jego rodzaju, przy czym nie wszystkie rodzaje s atwe
do zmierzenia. Najcz ciej profesjonalny pomiar w odniesieniu do popularnego ryzyka rynkowego oparty jest o zaawansowane metody matematyczne i statystyczne
przy udziale nast puj cych rodzajów miar25:
23
24
25

Jajuga K. (red.), Zarz dzanie ryzykiem, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 15.
Ibidem.
Dziawgo E., Zarz dzanie ryzykiem rynkowym w przedsi biorstwie w warunkach kryzysu zaufania,
„Zarz dzanie i ﬁnanse” 2012/R.10, nr 4, cz. 1, s. 160.
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• „miary zmienno ci ilustruj ce zmiany cen lub (stóp zwrotu),
• miary wra liwo ci okre laj ce wp yw czynników ryzyka na zmian cen (lub
stóp zwrotu),
• miary zagro enia okre laj ce niekorzystne odchylenia od oczekiwanych warto ci cen (lub stóp zwrotu), które mog wyst pi w niekorzystnych warunkach rynkowych”.
W zale no ci od oceny wielko ci ryzyka, mo liwo ci ekspozycji przedsi biorstwa
na ryzyko oraz potencjalnego okresu ekspozycji na ryzyko wyró nia si nast puj ce
metody ograniczania ryzyka26:
1. „unikanie ryzyka – nie wdra a si dzia a , z którymi zwi zane jest zbyt
du e ryzyko;
2. akceptacja ryzyka – wiadome ponoszenie ryzyka przez przedsi biorstwo.
W tej metodzie istotne znaczenie ma okre lenie okresu akceptacji, w którym
przedsi biorstwo jest w stanie przyjmowa ewentualne straty za dopuszczalne;
3. kompensata ryzyka – opracowanie takiej struktury dzia alno ci, aby ewentualn strat powsta w wyniku realizacji jednych dzia a mo na by o pokry osi gni tym zyskiem z pozosta ych dzia a ;
4. redukcja ryzyka – wdra anie dzia a zaradczych, których efektem b dzie
mniejsze prawdopodobie stwo zrealizowania si danego ryzyka. Do takich
dzia a nale y mi dzy innymi: w a ciwy dobór partnerów biznesowych,
okre lenie koniecznych klauzul kontraktowych;
5. transfer ryzyka – przerzucenie ryzyka na inny podmiot”.
Relatywnie popularn metod jest transfer ryzyka, który polega na scedowaniu
ryzyka przez podmiot nieprzygotowany do zarz dzania nim na podmiot wyspecjalizowany. Jest to swoista transakcja sprzeda y ryzyka, za któr podmiot nabywaj cy
pobiera okre lone wynagrodzenie od podmiotu sprzedaj cego. Przyk adowe rodzaje to: transfer odpowiedzialno ci z tytu u strat (ubezpieczenia), transfer ryzykownej
cz ci dzia alno ci gospodarczej na ﬁrm wyspecjalizowan w jej wykonywaniu
oraz hedging (wykorzystanie derywatów).
Ryzyko rynkowe, które dotyka wi kszo przedsi biorstw przejawia si wysok
zmienno ci cen zarówno produktów ﬁnalnych, jak i wszystkich sk adników kosztów.
Niekontrolowane wahania cen powoduj niestabilno osi ganego zysku oraz przep ywów pieni nych. W skrajnym przypadku mo e to doprowadzi do powa nych
problemów zwi zanych ze sp at zobowi za , utrzymaniem ci g o ci produkcji czy
nawet pozycji konkurencyjnej.
Wykorzystanie instrumentów pochodnych (derywatów) stanowi ciekawe uzupe nienie dost pnych mo liwo ci sterowania ryzykiem ﬁnansowym. W g ównej mierze
opiera si na mechanizmie kompensaty strat przez dodatnie przep ywy powstaj ce
w wyniku zaj cia odpowiedniej pozycji w kontaktach terminowych lub opcjach.
W najprostszym uj ciu oznacza to osi gni cie zaplanowanej ceny.
26

Ibidem, s. 162.
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ﬁnansowa – analiza sprawozda

Sprawozdawczo ﬁnansowa to ﬁnalny „produkt” rachunkowo ci ﬁnansowej. Powstaje ona w oparciu o ewidencj operacji gospodarczych przeprowadzan na kontach ksi gowych. Jest to mo liwe dzi ki powi zaniu uk adu kont (zw aszcza syntetycznych) z odpowiednimi pozycjami sprawozda ﬁnansowych.
Sprawozdawczo ﬁnansowa jest wykorzystywana jako narz dzie rachunkowoci zarz dczej, gdy dane które zawiera s podstaw wielu procesów decyzyjnych.
Na bazie tych danych mo na dokona oceny zarz du, okre li stop zwrotu inwestycji czy przeprowadzi analiz fundamentaln spó ki gie dowej. Sprawozdawczo
ﬁnansowa jest tak e wykorzystywana w rachunkowo ci podatkowej do okre lania
podstawy opodatkowania.
ród em prawa w odniesieniu do sprawozdawczo ci ﬁnansowej jest Ustawa
o rachunkowo ci. Na podstawie jej zapisów podmioty zobligowane do sporz dzania
sprawozda ﬁnansowych to, w odniesieniu do spó ek prawa handlowego, ﬁrmy,
które w zakresie przychodów netto ze sprzeda y i operacji ﬁnansowych przekroczy y
kwot 1,2 mln euro w poprzedzaj cym roku obrotowym.
W sk ad sprawozda ﬁnansowych wchodz :
• bilans – zestawienie aktywów i róde ich ﬁnansowania (pasywów),
• rachunek zysków i strat – zestawienie przychodów i kosztów dzia alno ci w celu
wyznaczenia wyniku ﬁnansowego, w sposób narastaj cy,
• informacja dodatkowa okre laj ca pog bione dane na temat dzia alno ci,
rozwijaj ce zakres informacyjny w odniesieniu do pozycji zaprezentowanych
w bilansie oraz rachunku zysków i strat,
• rachunek przep ywów pieni nych – jako zestawienie przep ywów operacyjnych, inwestycyjnych i ﬁnansowych,
• zestawienie zmian w kapitale w asnym.
Dwie ostatnie pozycje sprawozda s niezb dne w przypadku jednostek gospodarczych og aszaj cych swoje sprawozdania i przeprowadzaj cych badanie sprawozda (audyt).
Dodatkowo spó ki dopuszczone do obrotu publicznego musz publikowa swoje
dane sprawozdawcze w interwa ach pó rocznych i kwartalnych.
Analiza sprawozda ﬁnansowych rozpoczyna si od ich wst pnej oceny. Na tej
podstawie zostaj sformu owane hipotezy odno nie dalszych kierunków analizy ﬁnansowej. Ich uzasadnienie zwi zane jest z okre leniem nietypowego kszta towania
si wybranych pozycji sprawozdawczych oraz proporcji pomi dzy nimi. Takie symptomy mog potencjalnie wiadczy o anomalnej sytuacji ﬁnansowej ﬁrmy lub potencjalnych zagro eniach.
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Wst pna analiza bilansu okre la dynamik poszczególnych pozycji (analiza pozioma), a tak e relacje zachodz ce w strukturze aktywów i pasywów (analiza pionowa) oraz proporcje struktury kapita owo-maj tkowej.
Wst pna analiza rachunku zysków i strat wi e si ze zidentyﬁkowaniem g ównych pozycji przychodowych i kosztowych odpowiedzialnych za kszta towanie si
poszczególnych poziomów wynikowych. Wyodr bnia si tak e struktur kosztów
oraz przychodów oraz ich dynamik .
Analiza wska nikowa w zale no ci od zakresu stosowanych wska ników mo e
stanowi bardzo rozbudowan metod analityczn . Stosowane wska niki odzwierciedlaj g ówne obszary charakteryzuj ce pozycj ﬁnansow przedsi biorstwa. Analiza
ta mo e mie charakter przyczynowo-skutkowy, co oznacza, e s u y do identyﬁkacji
przyczyn i skutków zwi zanych z okre lon sytuacj ﬁnansow (np. piramida DuPonta). W doborze wska ników pomaga analiza wst pna sprawozda .
WSKA NIK
•
•

METODA LICZENIA

Wska niki p ynno ci
mierz zdolno przedsi biorstwa do sp aty krótkoterminowych zobowi za – oceniaj
jego bezpiecze stwo ﬁnansowe
p ynno przedsi biorstwa (zdolno do bie cego regulowania zobowi za ) zale y od
odpowiedniej synchronizacji mi dzy wp ywami a wydatkami, od rytmicznego wp ywu
nale no ci oraz od systematyczno ci w regulowaniu zobowi za

Wska nik bie cej p ynno ci
(bezpieczna warto wska nika: 1,2-2,0)

Aktywa obrotowe
Zobowi zania krótkoterminowe

Wska nik podwy szonej p ynno ci
(bezpieczna warto wska nika: 0,8-1,5)

Aktywa obrotowe – zapasy
Zobowi zania krótkoterminowe

Wska nik p ynno ci rodków pieni nych
(bezpieczna warto wska nika: 0,1-0,2)

rodki pieni ne
Zobowi zania krótkoterminowe

•
•

Wska niki sprawno ci dzia ania
s u do pomiaru efektywno ci wykorzystywanych zasobów;
opisuj szybko z jak przedsi biorstwo obraca poszczególnymi sk adnikami aktywów oraz czas realizacji swoich zobowi za

Cykl regulowania nale no ci w dniach

Przeci tny stan nale no ci x 365
Przychody ze sprzeda y netto

Cykl obrotu zapasami w dniach

Przeci tny stan zapasów x 365
Przychody ze sprzeda y netto

Cykl regulowania zobowi za w dniach

Przeci tny stan zobowi za x 365
Przychody ze sprzeda y netto

Cykl operacyjny

cykl rotacji zapasów + cykl inkasa nale no ci

Cykl konwersacji gotówki

cykl operacyjny – cykl rotacji zobowi za
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Wska niki zad u enia
okre laj stopie uzale nienia przedsi biorstwa od kapita ów obcych, tzn. czy jest
w stanie uregulowa zobowi zania w okre lonym terminie i wymaganej kwocie

Zobowi zania ogó em
Wska nik ogólnego zad u enia
Aktywa
trwa e
(bezpieczna warto wska nika: 0,57-0,67)
Wska nik zad u enia kapita u w asnego
(bezpieczna warto wska nika: 1,0-3,0)

Zobowi zania ogó em
Kapita y w asne

Wska nik zad u enia d ugoterminowego
(bezpieczna warto wska nika 0,5-1,0)

Zobowi zania d ugoterminowe
Kapita y w asne

•

Wska niki rentowno ci (zyskowno ci)
s miar zdolno ci przedsi biorstwa – jako ca o ci lub te jego cz ci sk adników
maj tkowych lub kapita ów – do generowania zysku

Rentowno

kapita u w asnego (ROE)

Zysk netto
Kapita w asny

Rentowno

maj tku ogó em (ROA)

Zysk netto
Aktywa razem

Rentowno

sprzeda y netto (ROS)

Zysk netto
Przychody netto ze sprzeda y

W prawid owo funkcjonuj cym przedsi biorstwie powinna by zachowana nast puj ca zale no : wska nik rentowno ci kapita u w asnego wi kszy od wska nika rentowno ci aktywów, który powinien by wi kszy od wska nika rentowno ci
sprzeda y, tj.: ROE > ROA > ROS.
ród o: Antczak J., Sprawozdawczo ﬁnansowa ród em informacji dla controlingu,
„Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2014/35, Warszawa 2014, s. 31.

6. Upad o

ﬁrmy

6.1. Przyczyny kryzysów w przedsi biorstwie
Kryzys w przedsi biorstwie jest zagro eniem organizacyjnym. Jego bezpo redni
przyczyn jest z regu y sytuacja nierównowagi zasobów, konﬂiktów pracowniczych
czy trudno ci zwi zanych z otoczeniem lub niekompetentnym zarz dzaniem. W wyniku kryzysu mo e doj do ogranicze w realizacji lub zapa ci podstawowych funkcji przedsi biorstwa.
Kryzys przedsi biorstwa to zjawisko, nad którym trudno przej kontrol , a jeeli ma cechy zorganizowanego procesu (istnienie okre lonych faz, które wp ywaj
jedna na drug ), to stanowi powa ne zagro enie dla egzystencji ﬁrmy.
Konsekwencje kryzysów prawie zawsze maj negatywny wp yw na ekonomiczne
efekty dzia alno ci przedsi biorstwa, co mo e doprowadzi do upad o ci. Czasami
jest postrzegany, jako pretekst do g bokich zmian organizacyjnych, a tak e etap k opotliwy etap rozwoju.
Z punktu widzenia przedsi biorcy, kluczowe znaczenie ma wczesne dostrze enie symptomów wyró niaj cych sytuacj kryzysow lub jej pocz tek. Do podstawowych nale 27:
• „rynkowe i spo eczne – spadek popytu na wyroby przedsi biorstwa na rynkach
krajowych, zagranicznych, rozwój sieci hipermarketów, agresywna konkurencja, coraz wy sze wymagania konsumenckie, silna konkurencja zagraniczna,
• kapita owe – ograniczony dost p do zewn trznych róde , ﬁnansowanie tylko
z w asnych rodków, wahania kursów walut, wysoki stopie formalizacji i biurokratyzacji procedur uzyskania zewn trznego doﬁnansowania, wysoki koszt
kapita u, brak doﬁnansowania poprzez zamówienia publiczne,
• wynikaj ce z polityki gospodarczej – niekorzystne regulacje na rynku pracy
i w sferze ubezpiecze spo ecznych, zmniejszenie ulg podatkowych, zwi kszenie
obci e podatkami po rednimi, skomplikowany i niejasny system podatkowy,
liberalizacja importu w ramach UE, liberalizacja importu z obszaru spoza UE,
• wewn trzne w sferze operacyjnej – s abo ci w zarz dzaniu, b dna strategia,
niedokonywanie zmian w technologii wytwarzania produktów, niedostosowanie jako ci wyrobów do jako ci wyrobów konkurencyjnych, niepodj cie produkcji nowych produktów, niewykorzystanie przez przedsi biorstwo
potencjalnych mo liwo ci, jakie stwarza zwi kszenie skali produkcji, brak
dost pu do ta szej si y roboczej, przestarza y oraz zaniedbany park maszy27

Szczerbak M., Przyczyny upad o ci przedsi biorstw w wietle opinii syndyków i nadzorców s dowych, [w:] Kuci ski K., M czy ska E., Zagro enie upad o ci , Wyd. SGH, Warszawa 2005.
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nowy, niedostateczne dzia ania marketingowe, brak reklamy, z a organizacja
dystrybucji i obs ugi posprzeda owej, trudno ci w zdobyciu odpowiednich
materia ów i surowców,
• wewn trzne o charakterze ﬁnansowym – brak odpowiedniej kontroli ﬁnansowej, wysoki wska nik d wigni ﬁnansowej, zachowawcza polityka ﬁnansowa,
inwestowanie w d ugoterminowe projekty, wysokie zad u enie przedsi biorstwa, zobowi zania przeterminowane, u omno ci w zarz dzaniu nale no ciami, rodkami pieni nymi, trudno ci w pozyskiwaniu kredytów i po yczek,
ujemny wynik ﬁnansowy, kreatywna (agresywna) rachunkowo ,
• wewn trzne o charakterze wewn trzorganizacyjnym – niska wydajno
pracowników, niedokonywanie redukcji pracowników w stosownym czasie,
nadmiar pracowników w komórkach administracyjnych, konﬂikty interpersonalne, brak szkole pracowników,
• nieudane przej cia/fuzje,
• niew a ciwe przeprowadzona prywatyzacja przedsi biorstwa”.
W ród przyczyn tkwi cych w otoczeniu najwi kszy wp yw na wykszta cenie si
sytuacji kryzysowej maj : nadmierne koszty pracy, zatory p atnicze, wzrost stopnia
konkurencyjno ci, pog biona recesja gospodarcza w kraju i na wiecie czy represyjna polityka ﬁskalna pa stwa.
Sytuacje kryzysowe mog równie powodowa czynniki tkwi ce w samym
przedsi biorstwie (wewn trzne): b dna lub niekompletna strategia, nieefektywne procesy gospodarowania, b dy w zarz dzaniu, braki w kluczowych zasobach
przedsi biorstwa zarówno w materialnych, jak i niematerialnych.

6.2. Restrukturyzacja przedsi biorstwa
Restrukturyzacja przedsi biorstwa stanowi zorganizowany proces zmierzaj cy do
wdro enia okre lonych zmian o charakterze naprawczym lub rozwojowym we wszystkich jego obszarach. Jej g ównym celem jest stosunkowo szybka poprawa wyników
ekonomicznych poprzez eliminacj elementów ograniczaj cych efektywno .
Restrukturyzacja naprawcza dotyczy ograniczenia wp ywu niekorzystnych tendencji ekonomicznych, które pogarszaj sytuacj ﬁnansow (zw aszcza w zakresie
p ynno ci). Celem tych dzia a , maj cych skoncentrowany i selektywny charakter
jest zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka upad o ci. Koncentruje si ona utrzymaniu niepogorszonych parametrów efektywno ciowych dotychczasowej produkcji
poprzez wykorzystanie tzw. rezerw prostych (redukcja zatrudnienia, ograniczanie
kosztów remontów, zmiany organizacji pracy).
Restrukturyzacja rozwojowa dotyczy okresów wieloletnich i polega na dokonywaniu g bokich zmian strukturalnych w zakresie zasobów. Opiera si na procesach
innowacyjnych i towarzyszy jej podwy szone ryzyko. W toku jej wdro enia pojawia si szereg nietypowych, trudnych do rozpoznania problemów.
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Ze wzgl du na obszar, w którym skoncentrowane s dzia ania restrukturyzacyjne wyró nia si restrukturyzacj operacyjn , ﬁnansow i w asno ciow . Pierwsza
dotyczy zmian odnosz cych si do sfery operacyjnej i koncentruje si na procesach
produkcji, zaopatrzenia, magazynowania, sprzeda y, w tym dzia a marketingowych oraz zatrudnieniu.
Restrukturyzacja ﬁnansowa odnosi si do sfery ﬁnansowej i obejmuje dzia ania
w zakresie zmian struktury kapita owej i kosztowej. Restrukturyzacja w asno ciowa opiera si natomiast na przeprowadzeniu procesów zmian w a cicielskich, np.
poprzez prywatyzacj podmiotów pa stwowych.
Bior c pod uwag restrukturyzacj ﬁnansow nale y stwierdzi , e stanowi ona
g ówny element w wi kszo ci procesów restrukturyzacyjnych przeprowadzanych
w praktyce. Wymaga szczególnej koncentracji ze wzgl du na to, e jest skomplikowana i ma kluczowy wp yw na przedsi biorstwo. Jej g ównym celem mo e by
odzyskanie wyp acalno ci (p ynno ci), a tak e rentowno ci na poziomie ogólnym.
Dzia ania restrukturyzacyjne w pierwszej kolejno ci skupiaj si na ograniczeniu wydatków poprzez28:
• selekcj i eliminacj nierentownej sprzeda y,
• ograniczenie kosztów zatrudnienia poprzez zamro enie p ac,
• restrukturyzacj czasu pracy poprzez ograniczenie nadgodzin i (w sytuacjach
skrajnych) zastosowanie przymusowych urlopów,
• ograniczenie zb dnych wydatków nie wp ywaj cych bezpo rednio na produkcj (np. wydatki socjalne),
• cis kontrol wydatkow (raportowanie i uzasadnianie),
• zmniejszenie lub eliminacj wydatków kapita owych, zw aszcza zwi zanych
z wyp at dochodów z kapita u,
• selekcj dostawców i materia ów (substytucja),
• wprowadzanie oszcz dno ci na us ugach obcych,
• wykorzystanie optymalizacji podatkowej.
Bardziej zaawansowane formy restrukturyzacji ﬁnansowej dotycz stosowania
kompleksowych grup dzia a obejmuj cych29:
• „techniki oparte na aktywach bilansu przedsi biorstwa:
sprzeda kosztoch onnych aktywów,
leasing aktywów (nieruchomo ci, maszyn),
utworzenie ﬁrmy córki oraz przekazanie ﬁrmie aktywów w celu wydzielenia aktywów od tych posiadanych przez ﬁrm matk (asset drop-down),
sprzeda ﬁrmy córki za gotówk lub za gotówk i kredyt,
podzia przedsi biorstwa (split-up) – podzielone ﬁrmy mog skoncentrowa si na swoich core-businessach;
28

29

Mozalewski M., Rodzaje i metody restrukturyzacji przedsi biorstw, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” Rok 2010, Zeszyt 2, Pozna 2010, s. 231.
Suszy ski C., Restrukturyzacja przedsi biorstw. Proces zarz dzania zmianami, PWE, Warszawa
1999, s. 170.
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• techniki oparte na pasywach i kapitale w asnym:
zamiana wierzytelno ci na udzia y akcje (debt-to-equity swap),
zamiana wierzytelno ci na instrumenty hybrydowe (debt-to-hybrid conversion),
zamiana udzia ów na hybrydy (equity-to-hybrid conversion),
zamiana wierzytelno ci na wierzytelno ci (debt-to-debt conversion),
zamiana hybrydy na hybryd (hybrid-to-hybrid conversion),
zamiana udzia ów na udzia y (equity-to-equity conversion),
podwy szenie zad u enia,
sprzeda nowych udzia ów,
zaci gni cie nowych po yczek lub zakup nowych aktywów na kredyt w celu
zabezpieczenia operacji bie cych”.

6.3. Prawne aspekty upad o ci
Od 1 stycznia 2016 roku obowi zuje nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz
zmieniona ustawa Prawo upad o ciowe.
Przepisy Prawa restrukturyzacyjnego okre laj cztery procedury prawne, przeznaczone dla przedsi biorstw niewyp acalnych i b d cych w sytuacji zbli onej do
niewyp acalno ci:
• post powanie o zatwierdzenie uk adu,
• przyspieszone post powanie uk adowe,
• post powanie uk adowe,
• post powanie sanacyjne.
Ró nice w poszczególnych post powaniach odnosz si g ównie do zakresu i trybu negocjacji uk adowych oraz kontroli s du i podmiotów wspomagaj cych proces
restrukturyzacyjny. Wyodr bnienie takiej gamy procedur umo liwia ich cis e dopasowanie do sytuacji kryzysowej danego przedsi biorstwa i wymaga wierzycieli.
Oprócz pe nego uk adu ze wszystkimi wierzycielami, dopuszczalny jest równie
uk ad cz ciowy. Praktyka obrotu gospodarczego wskazuje, e nie zawsze potrzebne jest zawarcie uk adu ze wszystkimi wierzycielami, by restrukturyzacja by a skuteczna. Odnosi si to g ównie do du ych ﬁrm.
Prawo restrukturyzacyjne wprowadza zasad pierwsze stwa restrukturyzacji
przed likwidacj . Oznacza to, e w momencie z o enia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o og oszenie upad o ci s d w pierwszej kolejno ci rozpozna wniosek
restrukturyzacyjny.
Upad o odnosi si do stanu niewyp acalno ci d u nika. Brak wyp acalno ci
oznacza niemo no sp aty przez d u nika przyj tych zobowi za . Stan taki rodzi
konieczno , w której d u nik jest obowi zany w ci gu 2 tygodni od wyst pienia
tej okoliczno ci z o y w s dzie rejonowym wniosek o og oszenie upad o ci. Taki
wniosek mo e by z o ony tak e przez ka dego z wierzycieli. Wniosek o og oszenie
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upad o ci rozpoczyna post powanie s dowe, którego efektem mo e by og oszenie postanowienia o upad o ci. S d zazwyczaj umarza post powanie upad o ciowe
w przypadku, gdy warto maj tku d u nika nie pokrywa kosztów post powania
i przedmiotowych roszcze wierzycieli.
S d wydaj c postanowienie o upad o ci, okre la sposoby zaspokojenia wierzycieli.
W tym celu wyznaczony zostaje s dzia komisarz, syndyk lub nadzorca s dowy. Wydawane jest równie wezwanie wierzycieli do sk adania swoich roszcze . Po og oszeniu upad o ci d u nik (upad y) zobowi zany jest odda do dyspozycji syndykowi ca y
maj tek wraz z udzieleniem niezb dnej pomocy. Skomasowany maj tek staje si mas
upad o ciow , z której w toku dalszego post powania b d zaspokajani kolejni wierzyciele. Czynno ci tego post powania s przeprowadzane przez s dziego-komisarza.
Je eli celem jest likwidacja maj tku d u nika, syndyk po dokonaniu spisu inwentaryzacyjnego dokonuje oszacowania warto ci i przeprowadza zaplanowan sprzeda .
Nast pnym krokiem jest sporz dzenie planu podzia u pozyskanych funduszy, który
okre la kwot zbiorcz oraz kwoty przypadaj ce poszczególnym wierzycielom. Po realizacji tego planu, zako czeniu ulega proces zaspokajania roszcze wierzycieli. Przy
czym jest to og oszone postanowieniem s du zamykaj cym post powanie likwidacyjne.
Kluczowym aspektem ustawy Prawo upad o ciowe jest okre lenie stanu niewyp acalno ci d u nika. Jest to g ówna przes anka rozpocz cia post powania. Wed ug
poprzednich przepisów d u nika uwa a o si za niewyp acalnego wówczas, gdy nie
wykonywa swoich wymagalnych zobowi za . Mog o to oznacza , e nawet wobec
braku sp aty dwóch faktur powstawa a konieczno wszcz cia procedury upad ociowej. Prowadzi to mog o do wielu absurdalnych sytuacji.
W nowej ustawie wprowadzono zmodyﬁkowan deﬁnicj niewyp acalno ci.
W odniesieniu do p ynno ci d u nika ustalono, e d u nik jest niewyp acalny, je eli
utraci zdolno do wykonywania swoich wymagalnych zobowi za pieni nych.
Ustawodawca wprowadza przy tym domniemanie, „ e d u nik jest niewyp acalny,
je eli opó nienie w wykonaniu zobowi za pieni nych przekracza trzy miesi ce”30. Ci ar dowodu przeniesiony zostaje na d u nika w przypadku, gdy opó nienie trwa d u ej ni trzy miesi ce.
Dla u atwienia rozstrzygania sporów wprowadzono dodatkow przes ank niewyp acalno ci (nadmiernego obci enia d ugiem) dotycz c osób prawnych. D u nik jest
niewyp acalny równie w sytuacji, „gdy jego zobowi zania pieni ne przekraczaj
warto jego maj tku, a stan ten utrzymuje si przez okres przekraczaj cy dwadzie cia
cztery miesi ce31”. Istotne jest równie to, e warto maj tku uwzgl dniana w badaniu
ww. przes anki powinna bra pod uwag rzeczywist (zbywcz ) warto maj tku.
Procedura upad o ciowa przewiduje równie mo liwo zawarcia tzw. uk adu
w upad o ci. Jest to wyj tkowa sytuacja oznaczaj ca wstrzymanie procesu upad o ciowego wówczas, gdy dynamicznie zmieniaj ce si okoliczno ci, umo liwiaj
30
31

Art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad o ciowe, Dz. U. 2003 nr 60 poz. 535.
Ibidem, art. 11 ust. 2.
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uratowanie przedsi biorstwa. Jest to jednak uzale nione od spe nienia rygorystycznych warunków, do których nale y zaistnienie przes anek umo liwiaj cych wyznaczenie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia uk adu. Decyzja taka nie mo e
by wymierzona w prawa wierzycieli znajduj cych si poza uk adem.
Istnieje równie mniej destrukcyjna procedura likwidacyjna zwi zana z procesem restrukturyzacyjnym. Je eli dzia ania zainicjowane przez d u nika w toku tego
procesu nie s wystarczaj ce, wierzyciele uzyskuj mo liwo zawarcia – ale ju
w ramach post powania upad o ciowego – uk adu, który uznaj za najbardziej
optymalny (a przy tym korzystniejszy ni sama likwidacja maj tku upad ego przez
syndyka).
Procedura taka okre lana mianem przygotowanej likwidacji (pre-pack) doprowadza do sprzeda y ca o ci lub cz ci zad u onego podmiotu na warunkach uzgodnionych pomi dzy inwestorem a niewyp acalnym d u nikiem. Warunki te – okrelone we wniosku sk adanym wraz z wnioskiem o og oszenie upad o ci – podlegaj
zatwierdzeniu przez s d.
Procedura pre-packów powoduje ustalenia warunków sprzeda y przedsi biorstwa d u nika jeszcze przed og oszeniem upad o ci. W tym celu poszukuje si inwestora, który b dzie zdecydowany na dokonanie przej cia przedsi biorstwa d u nika wraz z d ugami.

6.4. Przyk ady upad o ci przedsi biorstw
Upad o przedsi biorstw jest wpisana w realia rynkowe gospodarki. Jest to swego
rodzaju naturalna selekcja pomys ów i weryﬁkacja za o e . Proces upad o ciowy
w swej naturze dotyczy nie tylko d u nika, a jego oddzia ywanie mo e obejmowa
bardzo szeroki zakres uczestników.
Charakter upad o ci mo e wynika z pewnej przypadkowo ci zdarze , która doprowadzi a do destrukcyjnych efektów, ale mog mu towarzyszy zjawiska
wykraczaj ce poza losowe niepowodzenia. Chodzi w g ównej mierze o trudne do
zweryﬁkowania przest pstwa gospodarcze, których skutki wi
si z upad o ci
podmiotów ich dotycz cych.
W ka dym przypadku poszkodowanym podmiotem pozostaje wierzyciel lub inwestor, którzy ulokowali cz
w asnego maj tku w dzia alno bankruta. Problem
ochrony praw wierzycieli jest motywem przewodnim prawa upad o ciowego, przy
czym jego niedoskona o ci mog w niektórych przypadkach przeszkadza w satysfakcjonuj cym doprowadzeniu spraw do ko ca.
Przedstawione przyk ady upad o ci odzwierciedlaj takie przypadki, które dodatkowo stanowi y medialne kazusy, zmieniaj ce regulacje i zwyczaje rynkowe.

Delikatesy BOMI

Nazwa
przedsi biorstwa

•

•

•

•

•

straty z lat 2010
i 2011,
szybko pogarszaj ca si sytuacja
ﬁnansowa,
z o enie wniosku
o upad o przez
wierzycieli (wywieranie presji),
zaprzestanie kredytowania przez
banki,
z o enie wniosku
o upad o uk adow przez d u nika,
zaakceptowane
przez s d

Przyczyny upad o ci

•

•

•

•

•

•

•

•

akceptacja propozycji
uk adowych (wyp ata
pe nych kwot wierzycielom drobnym,
redukcja i roz o enie
sp at wobec du ych
wierzycieli)
upad o likwidacyjna
spó ki prowadz cej
sklep internetowy A.pl
Internet S.A.
upad o spó ek zale nych Rabat Service
S.A. oraz Grupy Kapita owej BOMI Centrala Sp. z o.o.
spadki notowa spó ki
BOMI na rynku NewConnect
redukcja zatrudnienia
i brak szybkich wyp at
zaleg ych wynagrodze
próby dokapitalizowania spó ki
przekazanie do post powania dodatkowych
kwot wierzytelno ci
przez inwestorów
opracowanie strategii
kontynuacji dzia alnoci w oparciu o strategi franczyzow

Skutki

Dnia 1 sierpnia 2012 roku Zarz d Spó ki przedstawi opinii
publicznej zgod s du na upad o uk adow . Propozycje uk adowe usta-nawia y, i BOMI S.A. w pe nej kwocie wyp aci zad u enie drobnym wierzycielom, wzgl dem których zad u enie
nie przekracza kwoty 15 tys. z otych. Natomiast w przypadku
pozosta ych wierzycieli, Zarz d Spó ki proponowa cz ciow redukcj zad u enia oraz regulacj zobowi za roz o on
w czasie, zale nie od typu dostawcy: redukcja o 50% zobowi za
wobec banków i ﬁrm leasingowych, a tak e ich sp at w okresie
odpowiednio – 10 i 5 lat, redukcja zobowi za o 30% i ich sp ata
w ci gu 8 lat – w stosunku do wierzycieli dostarczaj cych Spó ce
wie e produkty, redukcja o 40% zobowi za wobec dostawców
produktów suchych.

Historia ﬁrmy si ga 1995 roku, kiedy w Gdyni powsta pierwszy
sklep tej marki. Pr nie rozwijaj ce si przedsi biorstwo w 2007
roku traﬁ o na Gie d Papierów Warto ciowych. Rok pó niej powsta a Grupa Kapita owa BOMI S.A. dzi ki przej ciu 95% akcji
w spó ce Rabat Pomorze S.A. oraz po czeniu si z przedsi biorstwem RAST S.A.
W pierwszym okresie dzia alno ci, po konsolidacji odnotowano bardzo dynamiczny wzrost, objawiaj cy si znacznym
przyrostem liczby placówek i obrotów.

Uwagi
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•

•

•

brak zezwolenia
ze strony Komisji
Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynno ci
bankowych
umiejscowienie
przez KNF na czarnej li cie podmio•
tów ryzykownych,
wszcz cie post •
powania przez
UOKiK w listopadzie 2011 r.,
którego celem by o
sprawdzenie, czy
spó ka nie naru•
szy a zbiorowych
interesów konsumentów, przedstawiaj c w reklamach
nieprawdziwe
informacje, które
mog yby wprowadzi w b d,
model biznesowy
oparty na zasadach
piramidy ﬁnansowej,
du a wra liwo na
efekty paniki rynkowej,
utrata p ynno ci
ﬁnansowej
wieloletni proces upad o ci likwidacyjnej
brak mo liwo ci odzyskania wierzytelno ci przez wi kszo
wierzycieli, zw aszcza
indywidualnych inwestorów
post powanie karne
dotycz ce w a cicieli
odnosz ce si do zarzutu spowodowania
niekorzystne rozporz dzenia mieniem
znacznej warto ci
przez osoby poszkodowane

Spó ka przede wszystkim przyci ga a inwestorów indywidualnych szerok ofert lokat – od 1 do 60 miesi cy depozytu, minimalnym wk adem na poziomie co najmniej 1 000 z , a tak e
mo liwo ci osi gni cia ponadprzeci tnych zysków z inwestycji
w platyn , z oto b d srebro. Niestety, poza brakiem zezwolenia ze
strony Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynno ci
bankowych (a szczególnie na przyjmowanie wk adów pieni nych
w celu obci ania ich ryzykiem) lokaty kapita u inwestowanego w Spó ce nie by y obj te gwarancjami ze strony Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych (KDPW)
czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Tym
samym Amber Gold Sp. z o.o. znalaz a si na d ugiej li cie podmiotów, które nie posiadaj zezwolenia KNF na wykonywanie
czynno ci bankowych.
Bardzo trudna jest sytuacja poszkodowanych inwestorów, których oszcz dno ci zosta y ulokowane w produktach inwestycyjnych Amber Gold Sp. z o.o. Po upad o ci Spó ki, depozyty te sta y
si wierzytelno ciami, które nie maj szans na ca kowity zwrot.
Proces upad o ciowy Amber Gold Sp. z o.o., b dzie trwa latami. Jest to podyktowane bardzo du skal dzia alno ci przedsi biorstwa, a tak e szerokim kr giem wierzycieli. Zabezpieczony
maj tek Spó ki na pewno nie wystarczy na sp at wszystkich
zg oszonych wierzytelno ci, a czas jaki up ynie do momentu wyp aty wierzycielom ich rodków, dodatkowo zdeprecjonuje ich
si nabywcz .

Niespe na cztery lata po rejestracji dzia alno ci gospodarczej, która mia a miejsce w dniu 27.01.2009 r., zosta a og oszona upad o
Amber Gold Sp. z o.o. – instytucji zyskuj cej w niezwykle szybkim tempie coraz wi ksze spo eczne zaufanie. S dowe og oszenie
upad o ci mia o miejsce w dniu 20.09.2012 r.

ród o: Antonowicz P., Szreder P., Spektakularne upad o ci przedsi biorstw FMCG w Polsce w 2012 r. na przyk adzie wybranych podmiotów Grupy Kapita owej BOMI S.A., http://www.zif.wzr.pl/pim/2013_1_3_1.pdf (dost p 10.06.2016).
Antonowicz P., Szarmach ., Teoria i praktyka funkcjonowania piramidy ﬁnansowej versus studium przypadku upad o ci Amber Gold sp. z o.o., http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_1.pdf (dost p 10.06.2016).
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