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Wprowadzenie

Problematyka rozwoju jest przedmiotem wielu rozważań teoretycznych w ra-
mach  nauk o zarządzaniu. Często podkreśla się, że rozwój jest warunkiem prze-
trwania organizacji w dobie wielkich przemian globalizacyjnych. Globalizacja
stanowi z jednej strony wielką szansę rozwojową, z drugiej zaś strony niedostrze-
żenie pojawiających się szans może być dla organizacji przyczyną wielu proble-
mów. Mogą one wynikać z braku dostosowania się i wykorzystania nadarzają-
cych się okazji.

W niniejszym opracowaniu problematykę rozwoju poruszono w odniesieniu
do przedsiębiorstw oraz regionów. W literaturze przedmiotu szeroko opisywane
są podstawy i warianty rozwojowe przedsiębiorstw. Cechą charakterystyczną jest
to, że wobec zjawisk globalizacyjnych ścieżki rozwojowe przedsiębiorstw uwzględ-
niają aktywność gospodarczą na rynkach o zasięgu światowym.

Rozwojowi regionalnemu i lokalnemu poświęca się także wiele uwagi. Mówi
się również o konkurencyjności regionów, analizuje się czynniki wpływające na
ich rozwój. Rozwój regionalny ma bardzo silne uwarunkowania lokalizacyjne,
związane z położeniem geograficznym (krajobraz, przyroda, zasoby naturalne),
ale także z możliwościami w zakresie posiadanego kapitału ludzkiego czy infra-
struktury. Często podkreśla się jednak występowanie zależności między zamierze-
niami strategicznymi przedsiębiorstw na danym terytorium a szansami rozwoju
regionalnego i lokalnego. Czynnikiem mającym wpływ nie tylko na strategiczne
zachowania przedsiębiorstw, ale także na strategie regionalne jest aspekt ekolo-
giczny. Powszechnie uznawana jest koncepcja rozwoju zrównoważonego, odno-
sząca się do równoważenia celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych.
Dotyczy ona zarówno przedsiębiorstw, jak i regionów. Rozwój ten jest też opisy-
wany przez trzy słowa kluczowe: ekonomia, ekologia i etyka. Rozważania ogólne
odnoszące się do problematyki rozwoju zrównoważonego zawarto w ostatniej
części niniejszego tomu. Ze względu na to, że aspekt ekologiczny zyskuje na
znaczeniu jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw i regionów, przewija się on
w szeregu artykułów w różnych częściach tego opracowania.
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Aspekty społeczne omawiane są w niniejszym tomie przede wszystkim z punktu
widzenia tworzenia potencjału związanego z wykorzystaniem w organizacjach
zasobów ludzkich. Jest to ważny fragment rozważań, nawiązuje bowiem do współ-
czesnych poglądów dotyczących uczenia się i zarządzania wiedzą, wykorzystania
kapitału intelektualnego i budowy kapitału społecznego w organizacjach.

Część pierwsza niniejszego opracowania nosi tytuł Z problematyki zarzą-
dzania przedsiębiorstwami i ich rozwojem. Zawiera ona rozważania o budowie
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw (autorzy: J. Rybicki i B. Pawłow-
ska) na tle zjawisk ograniczania konkurencji w gospodarce (L. Szczajuk).
Kolejny tekst analizuje zagadnienie zarządzania wynikami (M. Jabłoński,
A. Jabłoński). W pierwszym z tych rozważań punktem wyjścia uczyniono teo-
rie zasobowe przedsiębiorstw, wyznaczając tym samym sposób myślenia o roz-
woju organizacji. Realizacja celów strategicznych przez zarządzanie wynikami
wiąże się z szeroką dyskusją związaną z budową wartości przedsiębiorstw. Stra-
tegiczne aspekty rozwojowe przedsiębiorstw powinny uwzględniać również pro-
blematykę ekologiczną. A. Chodyński, A. Jabłoński i M. Jabłoński podnieśli
temat bezpieczeństwa ekologicznego, proponując zarówno budowę strategii tego
bezpieczeństwa, jak i system zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym
z uwzględnieniem podejścia procesowego. Budowa tego typu strategii jest jed-
nym z elementów odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw. Problematyce
wyceny aktywów jednostek postawionych w stan likwidacji swoje rozważania
poświęca D. Sitek. E. Biertosz porusza z kolei zagadnienie zarządzania kosztami
w przedsiębiorstwie. Na rolę dokumentów elektronicznych w działalności orga-
nizacji zwraca uwagę E. Prałat-Kubiszewska.

Druga część tomu nosi tytuł Czynnik ludzki w tworzeniu potencjału organizacji.
Problematyce roli ludzi w organizacjach poświęcono w literaturze przedmiotu
bardzo wiele uwagi. W szczególności wiele miejsca zajmują rozważania dotyczą-
ce kapitału ludzkiego i różnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Kapi-
tał ludzki traktowany jest jako część kapitału intelektualnego organizacji, który
stanowi niewidzialny zasób, mający zasadniczy wpływ na budowę pozycji kon-
kurencyjnej przedsiębiorstwa. Problematyka ta jest rozpatrywana z kilku punk-
tów widzenia. M. Tyrańska analizuje znaczenie rozwoju potencjału pracy, opiera-
jąc się na wynikach badań własnych, dotyczących kluczowych form inwestycji
na rzecz wzbogacenia potencjału kwalifikacyjnego pracowników. J. Dzieńdziora
omawia, w świetle badań własnych, rolę ocen pracowniczych w kształtowaniu
potencjału społecznego organizacji. Ważnym instrumentem budującym poten-
cjał organizacji jest uczenie się. B. Maj wskazuje na rolę e-learningu, a W. Husz-
lak i M. Woźniak pokazują szanse tkwiące w aktywności studentów i absolwen-
tów przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i systemów informatycznych na
rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.
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Wywody oparto na doświadczeniach Krakowskiej Szkoły Wyższej im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego związanych z wykorzystaniem środków Unii Euro-
pejskiej. Prezentując badania własne, I. Figurska podnosi znaczenie rozwoju wie-
dzy zbiorowej w organizacjach. Wiedzę tę zdobywa się, przynajmniej na etapie
wstępnym, w procesie uczenia się pracowników. Na różne role życiowe człowieka
zwracają uwagę M. Makowiec i T. Bober. Autorzy prezentują pogląd, że równowa-
gę między pracą a różnymi formami życiowej aktywności może zapewnić telepraca.

Z zagadnień rozwoju regionalnego i lokalnego to tytuł trzeciej części opracowania.
Rozpoczyna ją artykuł A. Kożucha, który omawia instrumenty wspierania roz-
woju lokalnego przez samorząd terytorialny. Wagę aspektów ekologicznych
w rozwoju regionalnym podnosi w swym opracowaniu A. Chodyński. Autor
zwraca uwagę na uwarunkowania regionalnej i globalnej odpowiedzialności eko-
logicznej z uwzględnieniem roli korporacji. M. Huczek określa rolę czynnika eko-
logicznego w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Autor omawia znaczenie myśle-
nia strategicznego i systemowego przy budowie konkurencyjności na tle rozwoju
regionalnego i lokalnego opartego m.in. na przedsiębiorczości. S. Matusik propo-
nuje metodę umożliwiającą efektywne modelowanie poziomu rozwoju społecz-
no-gospodarczego gmin. Autor wskazuje przy tym na znaczne zróżnicowanie
rozwoju gmin małopolskich. Szanse rozwoju gmin stwarza agroturystyka.
A. Łysak, P. Kiełb, S. Urlik i M. Woźniak dokonują analizy internetowych ofert
agroturystycznych województwa małopolskiego.

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego, analizując szersze uwa-
runkowania, zaprezentowali autorzy z Węgier, Białorusi i Ukrainy: Z. Balogh
przedstawił problematykę podatków na Węgrzech z perspektywy rozwoju regio-
nalnego; J. Płatonienko i G. Jazkowa odniosły się do opodatkowania zasobów
gruntowych na Białorusi; P. Janczuk i O. Szczodro z Ukrainy omówiły zagadnie-
nia związane z regulowaniem odcinków rzek; w prezentacji M. Płeskacz z Ukra-
iny zaprezentowano cechy zarządzania antykryzysowego w rolnictwie.

Ostatnia część tomu nosi tytuł Wybrane uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
i regionów. Zawiera ona treści istotne dla właściwego rozumienia wpływu wybra-
nych czynników na rozwój lokalny, regionalny i poszczególnych podmiotów
gospodarczych.

Rozważania na temat rozwoju zrównoważonego prezentują S. Galata i U. Pie-
trzyk. Pojęcie rozwoju zrównoważonego zostało powszechnie przyjęte przez spo-
łeczność międzynarodową i jego wpływ na dynamikę rozwoju na różnych pozio-
mach (globalny, poszczególnych państw, regionów, miast, gmin i przedsiębiorstw)
jest wyraźnie odczuwalny. Drugim czynnikiem rozwoju podnoszonym w niniej-
szym opracowaniu jest rola rynku pracy i związane z tym wybrane aspekty spo-
łeczne. M. Woźniak i W. Huszlak zwracają uwagę na problem kwalifikacji osób
poszukujących pracy. Wskazują na możliwości wykorzystania środków Unii
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Europejskiej w celu dostosowania tych kwalifikacji do zapotrzebowania rynku
pracy. Z kolei temat konkurencyjności kobiet na rynku pracy na przykładzie
Ukrainy prezentuje Ł. Kowal. Problem ochrony socjalnej społeczeństwa w wa-
runkach gospodarki rynkowej podnosi S. Hałaszko. Problematykę tworzenia struk-
tur władzy na Białorusi, również w ujęciu regionalnym, na tle historycznym
omawia I. Anczak w artykule kończącym niniejsze opracowanie.

Prezentowana w tym tomie tematyka dowodzi ciągłości zainteresowań na-
ukowo-badawczych zarówno pracowników Krakowskiej Szkoły Wyższej im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego, jak i osób wywodzących się z różnych ośrodków
krajowych i zagranicznych. Jest ona kontynuacją rozważań zawartych w pracy
zbiorowej pt. Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania wydanej przez Krakowską
Szkołę Wyższą (Oficyna Wydawnicza AFM) w 2007 roku.

Andrzej Chodyński
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KLUCZOWE KOMPETENCJE JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI...

Jacek Rybicki,  Beata Pawłowska

Kluczowe kompetencje jako źródło przewagi
konkurencyjnej i podstawa budowy strategii

rozwoju przedsiębiorstw

Streszczenie: Cele artykułu to: zaprezentowanie głównych kierunków we współ-
czesnej teorii przewagi konkurencyjnej, próba uporządkowania i systematyzacji
różnych podejść, jak również przedstawienie kluczowych kompetencji jako źró-
dła przewag konkurencyjnych na różnych poziomach strategicznych. Szczególnie
interesujące mogą być rozważania na temat sposobów tworzenia przewagi kon-
kurencyjnej na następujących poziomach: otoczenia konkurencyjnego, korpora-
cji, strategicznej jednostki biznesu i na poziomie produktu. Autorzy artykułu
pragną zasygnalizować również względność przewagi konkurencyjnej w zależ-
ności od kontekstu strategicznego. Ważnym zagadnieniem jest problem dopaso-
wania strategicznego. Ostatnim tematem poruszonym w artykule jest problem
analizy przewag konkurencyjnych w ujęciu dynamicznym.

Typologie przewag konkurencyjnych

Termin „przewaga konkurencyjna” jest typowy dla pozycyjnego kierunku w za-
rządzaniu strategicznym. Jednym z głównych założeń tego kierunku jest walka
z konkurencją na bazie osiągniętej przewagi konkurencyjnej. W latach osiem-
dziesiątych, głównie dzięki pracom M. Portera, zwrócono uwagę na problem kon-
kurencyjności przedsiębiorstw i sposoby wypracowania różnych typów przewag
konkurencyjnych, w celu osiągnięcia silnej pozycji na rynku. Stwierdzenie
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M. Portera, że istnieją dwie fundamentalne strategie prowadzące do sukcesu przed-
siębiorstwa, a mianowicie strategia lidera kosztowego oraz strategia wyróżnienia
się na rynku, implikowało dwa główne typy przewag konkurencyjnych, czyli:
przewagę kosztową i przewagę bazującą na unikalności.

Dzisiejsza teoria przewagi konkurencyjnej jest bardzo bogata, głównie dzięki
zasobowej szkole zarządzania strategicznego. Tłumaczy ona, że źródłem przewag
konkurencyjnych jest głównie konfiguracja zasobów strategicznych przedsiębior-
stwa, a właściwie kluczowych kompetencji, jakie ono posiada. Naturalnym efek-
tem tego typu podejścia są różnorodne klasyfikacje zasobów firmy. Poszukiwanie
względnie trwałych przewag konkurencyjnych, bazujących na zasobach przed-
siębiorstwa, stało się obsesją firmowych strategów i menedżerów. Paradoksalnie,
ani przedstawiciele kierunku zasobowego, ani przedstawiciele kierunku pozycyj-
nego nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: jak konfigurować zasoby,
aby osiągnąć relatywnie trwałą przewagę konkurencyjną?

Przewagę konkurencyjną można klasyfikować według różnych kryteriów.
W modelu K. Obłója [1] występuje podział przewagi konkurencyjnej ze wzglę-
du na stopień jej rozproszenia. Mamy zatem przewagę skoncentrowaną i roz-
proszoną.

Wielu badaczy używa terminu trwała przewaga konkurencyjna, co jedno-
znacznie sugeruje podział na przewagi względnie trwałe i nietrwałe (chwilowe).

Równie wielu badaczy używa terminu przewaga oparta na..., nie podając
kryterium podziału. Mamy zatem przewagę opartą na wiedzy, na stosowanej
technologii, na szybkości obsługi klienta, na relacjach z klientami, na jakości
produktów, na konkurencyjności cenowej, na pionierskim wejściu na rynek, na
innowacjach, na kluczowych kompetencjach, na umiejętnościach kadry kie-
rowniczej itd.

Warto zatem zdefiniować pojęcie przewagi konkurencyjnej i zaprezentować
jego typologię. Powszechnie uważa się, że przewaga konkurencyjna to dystans,
jaki dzieli dane przedsiębiorstwo od konkurencji pod jakimś względem, głównie
pod względem opanowania kluczowych czynników sukcesu, charakterystycznych
dla danego sektora. Definicja ta implikuje podział na dwa typy przewag, a mia-
nowicie na względną i bezwzględną przewagę konkurencyjną. Bezwzględną prze-
wagę konkurencyjną osiąga firma, która w najlepszym stopniu opanowała wszyst-
kie kluczowe czynniki sukcesu, natomiast względną przewagę konkurencyjną
osiąga firma, która w stopniu lepszym niż konkurencja opanowała przynajmniej
jeden z kluczowych czynników sukcesu. Typologię przewag konkurencyjnych
przedstawia rys. 1.

Przewaga totalna to typ przewagi, o jakim marzy każde przedsiębiorstwo.
Jest ona trudna do osiągnięcia ze względu na turbulencje otoczenia i w praktyce
gospodarczej prawie nie występuje. Cechuje ona nielicznych branżowych liderów
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Przewaga bezwzględna,
ale nietrwała

Przewaga względna
i nietrwała

Nietrwała

Stopień
opanowania
kluczowych
czynników

sukcesu

Całkowity

Względny

Przewaga totalna

Przewaga trwała,
ale względna

Trwała

Trwałość przewagi konkurencyjnej

w skali globalnej, np. Intel, którego konkurencja od wielu lat nie jest w stanie
pokonać. Większość przedsiębiorstw, jeśli już osiąga jakiś typ przewagi, to jest
ona względna i nietrwała. Przewaga bezwzględna, ale chwilowa jest charaktery-
styczna dla liderów tych branż, które znalazły się w fazie wzrostu. Przewaga
względnie trwała i jednocześnie relatywna dotyczy firm działających w niszach,
na stabilnych rynkach, które znajdują się w fazie dojrzałości.

Podstawowe typy przewag konkurencyjnych prezentuje K. Obłój [2], dzieląc
je na cztery kategorie:
1. Przewaga naturalna, w ramach której wyróżniono: dogodną z punktu prowa-

dzenia walki konkurencyjnej lokalizację, dostęp do zasobów i regulacje prawne.
2. Przewaga relacji ceny do jakości, w ramach której wyróżniono: przewagę ce-

nowo-kosztową, przewagę jakościową oraz maksymalny wskaźnik jakości do
ceny.

3. Przewaga sytemu obsługi, w ramach której wyszczególniono: unikalne relacje
z klientami oraz dostawcami (aktywny dostawca), unikalność produktu.

4. Przewaga barier wejścia i budowy standardów, która może przyjmować na-
stępujące postacie: osiągnięcie pozycji monopolisty (quasi-monopol), stworze-
nie i kontrola standardu rynkowego, współdziałanie w sieci.
M. Romanowska [3] za M. Christopherem wyróżnia czas jako wymiar prze-

wagi konkurencyjnej. Czynnik czasu może być analizowany w trzech aspektach:
1. Szybkość obsługi klienta na tle konkurencji – czas od złożenia zamówienia do

dostarczenia produktu lub usługi klientowi.

Rys. 1. Typologia przewag konkurencyjnych

Źródło: opracowanie własne.



20

Jacek Rybicki,  Beata Pawłowska

2. Czas reakcji, czyli czas, jaki mija od zmiany popytu do reakcji przedsiębior-
stwa na tę zmianę.

3. Czas wejścia na rynek z nowym produktem, czyli czas potrzebny na komercja-
lizację wynalazku.
Przedstawione typologie pokazują, że przewaga strategiczna jest wielowymia-

rowa. Nie określają one jednak, jakie rodzaje przewag konkurencyjnych są typo-
we dla poszczególnych poziomów strategicznych w korporacji. Poniżej podjęto
próbę systematyzacji typów przewag konkurencyjnych na tle poziomów strate-
gicznych.

Przewaga konkurencyjna na różnych poziomach strategicznych

Ciekawą perspektywą analizy przewagi konkurencyjnej wydaje się perspektywa
poziomów strategicznych. Głównym założeniem tego punktu widzenia jest stwier-
dzenie, że przewaga konkurencyjna powinna być budowana na wielu poziomach
strategicznych, zatem z definicji ma naturę wielopoziomową. Wyróżniliśmy czte-
ry poziomy strategiczne, na których możliwa jest budowa przewag strategicz-
nych. Należą do nich: poziom otoczenia konkurencyjnego (w literaturze angloję-
zycznej występuje pod pojęciem Network Level), poziom korporacji, poziom auto-
nomicznego biznesu oraz poziom produktu/usługi. Typy przewag w zależności od
poziomu strategicznego zostały przedstawione w tab. 1.

Konkludując, można stwierdzić, że przewaga konkurencyjna ma charakter
wielopoziomowy i wielowymiarowy, mamy zatem typy i formy przewag konku-
rencyjnych. Przewaga osiągnięta na wyższym poziomie strategicznym ma decy-
dujący wpływ na tworzenie przewag na poziomach niższych, gdyż decyduje o ich
trwałości.

Przewaga konkurencyjna w ujęciu dynamicznym

Sposób działania firmy na rynku w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób
firma „uczy się własnego biznesu” i dostosowuje produkty czy usługi do wymo-
gów obecnych i przyszłych klientów. Walka konkurencyjna i sposób jej prowa-
dzenia w dużym stopniu zdeterminowane są z jednej strony skłonnością firmy do
uczenia się, a z drugiej skłonnością do zmian w przedsiębiorstwie. Można się
pokusić o przedstawienie tego problemu w konwencji macierzy dwuwymiaro-
wej. Jednym z wymiarów macierzy jest skłonność firmy do organizacyjnego ucze-
nia się, natomiast drugim – skłonność do przeprowadzania zmian. Jeśli podzieli-
my każdy z wymiarów na dwa stany, czyli o silnym i słabym występowaniu
wymienionych cech, otrzymamy macierz czteropolową. Typologię przedsiębiorstw
w perspektywie uczenia się i zmian przedstawia rys. 2.



21

KLUCZOWE KOMPETENCJE JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI...

Poziom strategiczny

Otoczenie
konkurencyjne

Korporacja

Autonomiczny biznes

Obszar funkcjonalny

Forma przewagi konkurencyjnej

· współdziałanie w sieci
· współdziałanie w klastrze
· alians strategiczny
· dostęp do zasobów
· lokalizacja
· regulacje prawne
· pozycja monopolisty
· bariery wejścia do sektora
· system obsługi
· relacje z dostawcami
· relacje z klientami
· szybkość reakcji na zmiany rynkowe
· sposób wykorzystania zasobów
· sposób odnowy zasobów
· innowacje/patenty
· kosztowo-cenowa
· jakościowa
· wskaźnik jakości do ceny
· stworzenie standardu rynkowego i jego

kontrola
· bariery wejścia na rynek
· szybkość wejścia na rynek
· unikalność produktu/usługi
· poziom satysfakcji klienta
· bariery imitacji

Typ przewagi konkurencyjnej

Przewagi dostępu do zasobów

i rynków

Przewagi modelu
biznesowego

Przewagi rynkowe

Przewagi na poziomie
produktu/usługi

Pierwsza z analizowanych grup przedsiębiorstw to grupa firm dyktujących
reguły gry w branży. Zaliczane do niej firmy są zwykle pionierami, dzięki którym
branża powstała (IBM, CBS, UNIAirlines, Merrill Lynch, Sears, Coca-Cola). Stwo-
rzyły i jednocześnie narzuciły pozostałym konkurentom w branży reguły gry ryn-
kowej, gdyż osiągnęły względnie trwałą przewagę konkurencyjną. Zwykle są
one zainteresowane utrzymywaniem status quo. W polskich realiach firmy zali-
czane do tej grupy „odziedziczyły” silną pozycję rynkową po systemie gospodarki
planowanej centralnie (TP SA, PKN Orlen, Polskie Sieci Elektroenergetyczne).

Firmy te charakteryzują się silną skłonnością do organizacyjnego uczenia
w celu utrzymania silnej pozycji rynkowej, lecz słabą skłonnością do zmian. Ucze-
nie organizacyjne traktują jako konieczność w procesie dostosowania się do zmian

Tab. 1. Typy przewag konkurencyjnych w zależności od poziomu
strategicznego

Źródło: opracowanie własne.
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Firmy dyktujące
reguły gry w branży

(Rule Makers)

Firmy nierozumiejące
reguł gry

(Rule Mistakers)

Słaba

Skłonność do
uczenia się

Silna

Słaba

Firmy łamiące reguły gry
w branży

(Rule Breakers)

Firmy podejmujące
wyzwanie

(Rule Takers)

Silna

Skłonność do zmian

rynkowych, ale zmiany organizacyjne są dla nich ostatecznością. W ich opinii
zmiany mogą mieć tylko i wyłącznie charakter ewolucyjny i najlepiej, gdy są jak
najbardziej rozciągnięte w czasie.

Druga z analizowanych grup przedsiębiorstw to te, które „płacą haracz” bran-
żowym „lordom” (Fujitsu, ABC, U.S. Airways, Smith Barney, JCPenney). Zasad-
niczo są to firmy, które dążą do zajęcia pozycji lidera w danej branży. Przyjęły one
reguły gry dyktowane przez liderów i doskonale je rozumieją. W większości przy-
padków skłonność do zmian organizacyjnych jest bardzo silna, lecz skłonność do
organizacyjnego uczenia się relatywnie słaba. Codzienne problemy menedżerów
tych przedsiębiorstw to wyścig z konkurencją o zdobycie następnego procenta
udziału w rynku, wprowadzenie produktu na rynek kilka tygodni wcześniej,
niż uczyni to konkurencja, obniżenie kosztów o kilka centów itd. Stopniowe
doganianie konkurencji jest głównym celem strategicznym. Kadra kierowni-
cza tych firm, jak się wydaje, nie rozumie, że w dzisiejszym świecie gospodarki
globalnej inkrementalne dostosowywanie się do reguł gry nie przynosi spodzie-
wanych efektów.

Dobrze zrozumiały to natomiast firmy, które rewolucjonizują reguły gry
w branży. Charakteryzują się one silną skłonnością zarówno do organizacyjnego
uczenia się, jak i do zmian organizacyjnych. Starają się radykalnie przetasować
branżę, zmieniając obowiązujące w niej reguły gry (IKEA, Body Shop, Federal
Express, Wal-Mart, CNN, Southwest Airlines, 1-800-Flowers). Walczą one o opa-

Rys. 2. Typologia przedsiębiorstw w perspektywie skłonności
do uczenia się i skłonności do zmian

Źródło: opracowanie własne.
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nowanie nowych typów przewag na wielu poziomach, tworząc jednocześnie prze-
wagę bezwzględną.

Ostatnią grupę przedsiębiorstw stanowią te, które charakteryzują się słabą
skłonnością zarówno do organizacyjnego uczenia się, jak i do zmian. Firmy
tego typu zwykle kończą swoją działalność zniknięciem z rynku. Ich menedże-
rowie zwykle nie są świadomi zmiany reguł gry rynkowej, a osiągnięta przewa-
ga konkurencyjna ulega powolnej erozji. (J. Rybicki i B. Nogalski szerzej
omawiają problem budowy wielowymiarowej przewagi konkurencyjnej w ma-
teriałach konferencyjnych [4]).

Zaprezentowana perspektywa analizy firm w sektorze ma kluczowe znaczenie
dla kształtowania strategii przedsiębiorstwa i w efekcie decyduje o sukcesie albo
porażce firmy.

Przejdźmy teraz do problemu kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa i ich
znaczenia w budowaniu przewagi konkurencyjnej w branży.

Czteropolowa macierz kluczowych kompetencji w budowaniu rozproszonej
i skoncentrowanej przewagi konkurencyjnej przedstawiona została na rys. 3.

Rys. 3. Typologia działań strategicznych w perspektywie kluczowych
kompetencji i typu przewagi konkurencyjnej

Szukanie możliwości
wielokierunkowego rozwoju przy

udziale klientów
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relacji

z klientem
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Typ przewagi
konkurencyjnej

Rozproszona
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Budowanie
unikalnych

kompetencji

Koncentracja
na kluczowym

czynniku sukcesu

Obecne

Kluczowe kompetencje

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z modelem zaproponowanym przez K. Obłója [1], przewaga kon-
kurencyjna przedsiębiorstwa, w dwóch skrajnych przypadkach może przybie-
rać postać skoncentrowaną albo rozproszoną. W prezentowanej perspektywie
kluczowe kompetencje rozpatrywane są również w kategoriach teraźniejszości
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i przyszłości. Przez skrzyżowanie tych dwóch wymiarów powstają cztery bazo-
we działania strategiczne. Pierwsze z nich polega na koncentracji kluczowych
kompetencji na jednym z kluczowych czynników sukcesu charakterystycznych
dla danej branży w celu osiągnięcia relatywnej przewagi konkurencyjnej.
W najbliższej przyszłości, niezależnie od branży, kluczowe czynniki sukcesu
będą postrzegane w kategoriach utrzymania lojalności dotychczasowych klien-
tów oraz pozyskania nowych.

Wykorzystanie kluczowych kompetencji do budowy unikalnych relacji z klien-
tem jest charakterystyczne dla drugiego typu działań strategicznych. Przewaga
strategiczna w tym przypadku jest również skoncentrowana, czyli łatwo określić,
na czym polegają unikalne relacje firmy z klientami.

Trzecia kategoria działań strategicznych polega na budowaniu wielowymia-
rowej przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu kluczowych kompetencji,
czyli stanowi istotę koncepcji G. Hamela i C. K. Prahalada [5].

Ostatni omawiany typ działań polega na budowaniu wielowymiarowej prze-
wagi konkurencyjnej nie tylko przez wykorzystanie wspólnych zasobów strate-
gicznych przez całe przedsiębiorstwo, lecz także przez traktowanie klienta jako
strategicznego „kibica organizacji. W tym przypadku relacje z klientami muszą
być wielopłaszczyznowe i jednocześnie prowadzić do relacji, które są w zasadzie
niemożliwe do skopiowania przez konkurencję. Dodatkowo klienci wskazują kie-
runek rozwoju owych relacji.

Ważną formą przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa są innowacje. Po-
wstają one w firmie na skutek sygnałów rynkowych, procesu uczenia się oraz
wykorzystania kluczowych kompetencji. Można je analizować z punktu widze-
nia trwałości przewagi konkurencyjnej i rynkowego zakresu ich oddziaływania.
Trwałość przewagi konkurencyjnej może przyjmować dwa stany, a mianowicie
innowacje mogą przyczynić się do relatywnie długotrwałej lub krótkotrwałej prze-
wagi konkurencyjnej. Zakres ich wpływu na rynek może w skrajnych przypad-
kach dotyczyć wyodrębnionego segmentu lub całej branży. Typologię czterech
rodzajów innowacji przedstawia rys. 4.

Szczególnie ważne z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej są innowacje
rewolucjonizujące branżę. Koresponduje to z typem przedsiębiorstw zmieniają-
cych reguły gry w branży. Przedsiębiorstwa te charakteryzują się silną skłonno-
ścią do organizacyjnego uczenia się oraz zmian organizacyjnych. Zwykle te
dwa procesy są z sobą skorelowane, a wielkość rocznego budżetu przeznaczone-
go na prace badawcze w stosunku do wielkości zysków stanowi silny stymula-
tor rozwoju. Na tego typu innowacje mogą sobie pozwolić tylko firmy dyspo-
nujące dużymi budżetami badawczo-rozwojowymi, które jednocześnie są liderami
nowych technologii w swojej branży bądź pretendują do tego miana. Są to
głównie firmy globalne. Pozostałe typy innowacji mają mniejsze znaczenie
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Innowacje rewolucyjne
dla określonego segmentu rynku

(produktowe)

Innowacje ewolucyjne
dla określonego segmentu rynku

(produktowe)

Segment rynku

Trwałość
przewagi
konkuren-

cyjnej

Względnie
trwała

Względnie
nietrwała

Innowacje rewolucyjne
dla całej branży
(technologiczne)

Innowacje ewolucyjne
dla całej branży
(technologiczne)

Cała branża

Zakres oddziaływania

z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej i zakresu oddziaływania na oto-
czenie. Przejdźmy teraz do analizy zasobów relacyjnych w kontekście kluczo-
wych kompetencji.

Wymiar kluczowych kompetencji możemy rozpatrywać w kontekście obec-
nych zasobów oraz tych, które będą warunkować sukces firmy w przyszłości.
Podobnie relacje z klientami możemy rozważać w odniesieniu do obecnych pro-
duktów i usług oraz tych, które firma zamierza wprowadzić na rynek w przyszło-
ści. Powstałą macierz czteropolową przedstawia rys. 5.

Pierwszy rodzaj zachowań nazwaliśmy „wypełnianiem luk”. Jest to sytuacja,
w której firma musi sobie odpowiedzieć na pytanie: „W jaki sposób jesteśmy
w stanie wykorzystać nasze kluczowe kompetencje w relacjach z klientami na
obecnych rynkach w celu poprawy pozycji konkurencyjnej naszych produktów
czy usług?”.

Drugim rodzajem zachowań są zachowania polegające na rozwijaniu nowych
kluczowych kompetencji na podstawie istniejących relacji z klientami. Przedsię-
biorstwo musi odpowiedzieć sobie na pytanie, które z kluczowych kompetencji
należy szczególnie rozwijać, aby utrzymać dotychczasowych klientów.

Kolejny typ zachowań dotyczy kreowania nowych relacji z potencjalnymi klien-
tami na podstawie obecnych kluczowych kompetencji. Związane jest to ściśle
z modyfikowaniem istniejących produktów i wprowadzaniem ich na nowe rynki.

Rys. 4. Typologia innowacji w perspektywie trwałości przewagi
konkurencyjnej i zakresu oddziaływania

Źródło: opracowanie własne.
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Kreowanie nowych relacji
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kompetencje

Nowe

Obecne

Rozwijanie kompetencji
na bazie

obecnych relacji

Wypełnianie luk

Obecnie

Relacje z klientami

Ostatni typ zachowań sprowadza się do kreowania nowych produktów
i nowych rynków. W tym przypadku przedsiębiorstwo musi odpowiedzieć so-
bie na następujące pytanie: „Jakie nowe kluczowe kompetencje musimy rozwi-
jać, aby skutecznie konkurować na nowych rynkach, czyli tworzyć nowe relacje
z klientami?”.

Przewaga konkurencyjna a kontekst strategiczny

Osiągnięta przez firmę przewaga konkurencyjna występuje zwykle na kilku po-
ziomach i obejmuje wiele wymiarów, w szczególnych przypadkach jest ona jed-
nowymiarowa i występuje na jednym poziomie. Przewagę strategiczną można
rozpatrywać w ujęciu statycznym i dynamicznym. M. Bratnicki [6] przedstawił
proces tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w ujęciu dynamicz-
nym, poprzez wykorzystanie kapitału finansowego i kapitału intelektualnego.

Rozważając przewagę strategiczną w sposób dynamiczny, warto zadać sobie
pytanie, dlaczego jedne firmy potrafią ją długo utrzymywać, a inne nie są
w stanie tego dokonać? Od jakich zatem czynników zależy trwałość przewagi
konkurencyjnej?

Rys. 5. Typologia kluczowych kompetencji w kontekście relacji z klientami

Źródło: opracowanie własne.
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Poziom strategiczny

Otoczenie
konkurencyjne

Korporacja

Autonomiczny biznes

Obszar funkcjonalny

Główne przyczyny erozji przewagi
konkurencyjnej

· pokonanie barier dostępu do rynków
przez konkurencję

· powstanie konkurencyjnych sieci
· pokonanie barier dostępu do zasobów

przez konkurencję
· powstanie nowych atrakcyjnych lokali-

zacji
· zmiana regulacji prawnych
· utrata pozycji monopolisty
· pokonanie barier wejścia do sektora

przez konkurencję
· brak rozwoju systemu obsługi klienta
· brak rozwoju relacji z dostawcami
· brak rozwoju relacji z klientami
· inercja modelu biznesowego
· brak rozwoju kluczowych kompetencji
· złe wykorzystanie zasobów/chybione

inwestycje
· utrata uprzywilejowanej pozycji na krzy-

wej doświadczeń
· skuteczne strategie rynkowe konkurencji
· działanie na nieatrakcyjnych rynkach,

które kiedyś były atrakcyjne
· rewolucyjne zmiany rynkowe
· pokonanie barier wejścia na rynek przez

konkurencję
· nieprzewidywalne działania konkurencji
· zmiana gustów klientów
· nowe produkty konkurencji
· pokonanie barier imitacji przez konku-

rencję
· substytucja
· nieskuteczna strategia produktu

Typ przewagi konkurencyjnej

Przewagi dostępu do zasobów
i rynków

Przewagi modelu
biznesowego

Przewagi rynkowe

Przewagi na poziomie
produktu/usługi

Tab. 2. Przyczyny erozji przewagi konkurencyjnej – zmiana kontekstu
strategicznego

Jak wynika z powyższego zestawienia, erozja przewagi konkurencyjnej doko-
nuje się zarówno za pośrednictwem czynników endogenicznych (błędów mene-
dżerów), jak i czynników egzogenicznych (zmian w kontekście strategicznym).
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Typowe czynniki endogeniczne to: wolne tempo rozwoju kluczowych kompeten-
cji, wolne tempo zmian w sposobie działania, wolne tempo nabywania nowych
kompetencji oraz organizacyjnego uczenia się, inercja modelu biznesowego, nie-
efektywne wykorzystanie zasobów strategicznych, nieskuteczna strategia konku-
rencji, doskonalenie „schyłkowych” umiejętności. Typowe czynniki zmieniające
kontekst strategiczny to: zmiana upodobań klientów, migracja wartości, zmiana
kluczowych czynników sukcesu, pokonanie barier dostępu, barier wejścia i barier
imitacji, innowacje i rewolucyjne zmiany w sektorze, często na granicy kilku
sektorów.

Przewaga konkurencyjna a strategia konkurencji

Samo osiągniecie przewagi konkurencyjnej nie jest równoznaczne z sukcesem ryn-
kowym. Musi ona być wykorzystana w postaci odpowiedniej strategii na pozio-
mie rynku czy produktu. Strategia rynkowa ma zatem wpływ na trwałość prze-
wagi konkurencyjnej. Warunkiem sukcesu rynkowego jest w tym przypadku
dopasowanie typu i rodzaju przewagi do działań w ramach strategii konkurencji.

Dopasowanie strategii do typu przewagi musi występować na różnych pozio-
mach strategicznych.

Podstawowym warunkiem tego dopasowania jest informacja strategiczna na
temat działań konkurencji i upodobań oraz poziomu satysfakcji klientów. Roz-
proszona przewaga strategiczna musi jednocześnie stanowić podstawę spójnego
wzorca działania w ramach aktualnego modelu biznesowego. Dopasowanie
strategiczne polega w tym przypadku na spójności typu przewagi, zajmowanej
pozycji konkurencyjnej na rynku oraz typu stosowanej strategii. Nowa konfi-
guracja przewag konkurencyjnych powinna za sobą pociągać nową sytuację
na polu walki biznesowej, a ta z kolei powinna implikować nowy rodzaj zacho-
wań strategicznych.

Cztery różne jakościowo sytuacje obrazujące naturę problemu dopasowania
strategicznego przedstawiono na rys. 6. Dominujący typ przewagi określa konfi-
gurację przewagi na różnych poziomach i jednocześnie wielowymiarową, osią-
ganą na różnych polach działania.

Kolejnymi ważnymi tematami rozważań mogłyby być wykorzystanie zaso-
bów strategicznych, tworzenie kluczowych kompetencji oraz przewagi konku-
rencyjnej w kontekście stricte zasobowej perspektywy analizy. Wykraczają one
jednak poza ramy niniejszego artykułu.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na pewną tendencję w dyskusjach na
temat możliwości tworzenia przewagi konkurencyjnej. Polega ona na tym, że
wielu autorów utożsamia typ i rodzaj przewagi konkurencyjnej z kluczowymi
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Zmiana dotychczasowej
strategii na skutek nowej

konfiguracji przewag
konkurencyjnych

Nowa strategia na bazie
dotychczasowej konfiguracji
przewag konkurencyjnych

Przyszła

Dominujący
typ

przewagi
konkuren-

cyjnej

W przyszłości

Obecnie

Utrzymanie dotychczasowej
strategii pomimo zmiany

konfiguracji przewag
konkurencyjnych

Strategia na bazie aktualnej
konfiguracji przewag

konkurencyjnych

Obecna

Strategia przedsiębiorstwa

czynnikami sukcesu [7]. Naszym zdaniem są to jedynie obszary możliwości
w budowaniu przewag konkurencyjnych. Typowe obszary na poziomie pro-
duktu to:
1. Serwis.
2. Szkolenia.
3. Silna marka.
4. Innowacyjność.
5. Cena.
6. Funkcjonalność.
7. Niezawodność.
8. Dostęp do produktu.
9. Opakowanie.

Wymienione obszary mogą prowadzić do trzech postaci przewagi konkuren-
cyjnej, czyli wymienionych przez nas wcześniej: bariery imitacji (silna marka),
unikalności produktu (szkolenia, funkcjonalność, innowacyjność) czy satysfakcji
klienta (cena, opakowanie, dostęp do produktu, serwis).

Rys. 6. Dynamika strategii a dynamika przewagi

Źródło: opracowanie własne.
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Key competences as the source of competitive advantage
and the foundation for enterprise development strategy

In the article were presented core competences as a source of enterprises competitive
advantage.

Authors tried to show following kinds of classification:
1. Classification of competitive advantage.
2. Classification of companies according to willingness to learn and willingness to

change.
3. Classification of strategic movements according to core competences and type of

competitive advantage.
4. Classification of innovations according to durability of competitive advantage and

scope of influence.
5. Classification of core competences in customer relations context.

At the end authors showed strategy dynamics versus dynamics of competitive
advantage.
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ÄÅÉÑÒÂÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ, ÎÃÐÀÍÈ×ÈÂÀÞÙÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÞ

Ëþäìèëà Ùàþê

Äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâ,
îãðàíè÷èâàþùèå êîíêóðåíöèþ

Êîíêóðåíöèÿ íà ðûíêå ìîæåò áûòü íàðóøåíà â ðåçóëüòàòå íå òîëüêî îãðà-
íè÷èòåëüíîé ïðàêòèêè ïðåäïðèÿòèé (êàðòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ, çëîóïî-
òðåáëåíèå äîìèíèðóþùèì ïîëîæåíèåì íà ðûíêå, ìîíîïîëèçàöèÿ ðûíêîâ
ïîñðåäñòâîì ñëèÿíèé è ïîãëîùåíèé), íî è â ðåçóëüòàòå îïðåäåëåííûõ
äåéñòâèé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ.

Äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâà, îãðàíè÷èâàþùèå êîíêóðåíöèþ ìîãóò áûòü ñëå-
äóþùèå:
1. „Âíåøíèå” äåéñòâèÿ

· ïðîòåêöèîíèñòñêîãî õàðàêòåðà (òàðèôíûå, íåòàðèôíûå),
· ïîîùðèòåëüíîãî õàðàêòåðà (ñåëåêòèâíûå, óíèâåðñàëüíûå),

2. „Âíóòðåííèå” äåéñòâèÿ: óíèâåðñàëüíûå, ñåëåêòèâíûå.
„Âíåøíèå” äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâ, íàðóøàþùèå êîíêóðåíöèþ, âêëþ÷àþò

äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ èíîñòðàííîé êîíêóðåíöèåé. Ýòî ìîãóò áûòü ìåðû
ïðîòåêöèîíèñòñêîãî èëè, íàîáîðîò, ïîîùðèòåëüíîãî õàðàêòåðà.

Ïðîòåêöèîíèñòñêèå ìåðû íàïðàâëåíû íà îãðàíè÷åíèå èíîñòðàííîé
êîíêóðåíöèè, íà ñîçäàíèå áîëåå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
íà ðûíêå äëÿ îòå÷åñòâåííûõ êîìïàíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ çàðóáåæíûìè.

Ìîòèâàöèåé òàêîãî ðîäà ïðàâèòåëüñòâåííûõ äåéñòâèé ìîãóò âûñòóïàòü
çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ ðàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, ïîääåðæêè îòå÷åñòâåííûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ, çàùèòû èíòåðåñîâ ïîòðå-
áèòåëåé è ïðî÷åå. Â ïåðåõîäíûõ è ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ âðåìåííûå
îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû â îòíîøåíèè èíîñòðàííûõ êîìïàíèé ìîãóò áûòü
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âïîëíå îïðàâäàíû ñ òî÷êè çðåíèÿ íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî
ïîòåíöèàëà è èõ ïîñëåäóþùåãî ýôôåêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíîé
êîíêóðåíöèè.

Õîòÿ îãðàíè÷åíèå äîñòóïà íà ðûíîê ìîæåò îáóñëàâëèâàòüñÿ âïîëíå
îáúåêòèâíûìè óñëîâèÿìè, îïðåäåëèòü îáùèå êðèòåðèè, íà îñíîâå êîòîðûõ
ìîæíî áûëî áû óñòàíàâëèâàòü òàêèå ïðåäåëû, êðàéíå òðóäíî. Â ëþáîì
ñëó÷àå ãëàâíûé àêöåíò äîëæåí ïî-ïðåæíåìó äåëàòüñÿ íà îáåñïå÷åíèå
âîçìîæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíêà. Ïðè ââåäåíèè óïîìÿíóòûõ îãðà-
íè÷åíèé íåîáõîäèìî íàõîäèòü âåðíîå ñîîòíîøåíèå öåëåé îáåñïå÷åíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè è èíûõ, ïðàãìàòè÷íûõ, öåëåé â äèíàìè÷íîì êîíòåêñòå.

Â öåëîì ïðîòåêöèîíèñòñêèå ìåðû îêàçûâàþò íåãàòèâíûé ýôôåêò äëÿ
ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè è èñêàæàþò óñëîâèÿ ýôôåêòèâíîé êîíêóðåíöèè
íà ìåæäóíàðîäíûõ ðûíêàõ. Òàêèå ìåðû â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðîãî ðåãëà-
ìåíòèðóþòñÿ â ðàìêàõ Âñåìèðíîé Òîðãîâîé Îðãàíèçàöèè (ÂÒÎ).

Èìïîðòíûå òàðèôû ÿâëÿþòñÿ òðàäèöèîííûì è øèðîêî èñïîëüçóåìûì
ñðåäñòâîì çàùèòû íàöèîíàëüíîé ïðîìûøëåííîñòè îò èíîñòðàííîé êîíêó-
ðåíöèè. Õîòÿ òàðèôíûå ìåðû è èñêàæàþò âçàèìîäåéñòâèå ñïðîñà è ïðåä-
ëîæåíèÿ íà êîíêóðåíòíîì ðûíêå, ïðàâèëà ÂÒÎ íå çàïðåùàþò ïðèìåíåíèå
òàêèõ ìåð, íî ïðåäïîëàãàþò, ÷òî òàêàÿ çàùèòà äîëæíà â ìèíèìàëüíîé
ñòåïåíè ïðèâîäèòü ê èñêàæåíèÿì ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè. Â ýòèõ öåëÿõ
â ðàìêàõ ÂÒÎ â òå÷åíèå ðÿäà äåñÿòèëåòèé, â ðàìêàõ ìíîãîñòîðîííèõ
òîðãîâûõ ïåðåãîâîðîâ ïðîâîäèòñÿ ïîëèòèêà ïî ñíèæåíèþ èìïîðòíûõ
òàðèôîâ. Â ïåðèîä ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ ÃÀÒÒ â 1947 ãîäó äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè óðîâåíü òàðèôíîé çàùèòû â öåëîì çàìåòíî ñíèçèëñÿ, îäíàêî
îòäåëüíûå îòðàñëè âñå åùå íàõîäÿòñÿ ïîä çàùèòîé âûñîêèõ èìïîðòíûõ
ïîøëèí. Ñîõðàíåíèå èìïîðòíûõ ïîøëèí â ðÿäå ñëó÷àåâ áûâàåò âïîëíå
îïðàâäàíî è ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ñâîåãî ðîäà „èçúÿòèÿ” èç îáùèõ
ïðàâèë êîíêóðåíöèè, íàïðèìåð, â ñëó÷àå ïîääåðæêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
èëè çàùèòû ìîëîäûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè. Îäíàêî â öåëîì íåëüçÿ çàáëóæ-
äàòüñÿ íà òîò ñ÷åò, ÷òî ëþáûå îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû âî âíåøíåé òîðãîâëå
ïðèâîäÿò ê èñêàæåíèþ óñëîâèé êîíêóðåíöèè íà ðûíêå.

Àìåðèêàíñêèé ýêîíîìèñò Ï. Õ. Ëèíäåðò ïðèâîäèò ñëåäóþùèå íåãàòèâíûå
ïîñëåäñòâèÿ èìïîðòíîé òàðèôíîé çàùèòû:
1. Òàìîæåííûå òàðèôû (áóäó÷è âñåãäà âûãîäíû ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,

êîíêóðèðóþùèõ ñ èìïîðòîì), ïî÷òè âñåãäà ñíèæàþò óðîâåíü áëàãîñî-
ñòîÿíèÿ â òîðãóþùèõ ñòðàíàõ, â òîì ÷èñëå â òîé, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ èõ
èíèöèàòîðîì.

2. Êàê ïðàâèëî, ê öåëè, äîñòèãíóòîé ñ ïîìîùüþ ó÷ðåæäåíèÿ òàðèôîâ,
ìîæíî ïðèéòè äðóãèì ïóòåì, ïðè÷åì ñ ëó÷øèìè ðåçóëüòàòàìè.
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3. Ïîòåðè ïîòðåáèòåëåé ïðåâûøàþò ÷èñòûå íàöèîíàëüíûå ïîòåðè.
4. Êàæäûé òîðãîâûé áàðüåð èìååò ñâîþ àäìèíèñòðàòèâíóþ ñòîèìîñòü.
5. Ïðîòåêöèîíèçì ñäåðæèâàåò íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ.
6. Âëèÿíèå òàðèôà íà èçìåíåíèå îáúåìîâ èìïîðòà ìîæåò íåäîîöåíèâàòüñÿ

(÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê äåôèöèòó è ðîñòó öåí íà âíóòðåííåì ðûíêå).
Ãîñóäàðñòâà, íàðÿäó ñ òàìîæåííî-òàðèôíûìè ìåðàìè, èñïîëüçóþò òàêæå

íåòàðèôíûå ìåðû çàùèòû. Ýôôåêò íåòàðèôíûõ ìåð äëÿ êîíêóðåíöèè
ÿâëÿåòñÿ åùå áîëåå íåãàòèâíûì íåæåëè ýôôåêò òàðèôíûõ ìåð, ïîñêîëüêó
â îñíîâíîì ñâÿçàí ñ âûäà÷åé âñåâîçìîæíûõ ðàçðåøåíèé ãîñóäàðñòâåííûìè
îðãàíàìè çàèíòåðåñîâàííûì êîìïàíèÿì. ×àñòî òàêîé „ðàçðåøèòåëüíûé”
ïðîöåññ ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íî òðàíñïàðåíòíûì è ñïðàâåäëèâûì, ñîçäà-
âàÿ óñëîâèÿ íåðàâíîé êîíêóðåíöèè, ñ îäíîé ñòîðîíû, ìåæäó èíîñòðàííûìè
è îòå÷åñòâåííûìè êîìïàíèÿìè (ïðåäïðèÿòèÿìè), à ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìåæäó
ñàìèìè îòå÷åñòâåííûìè êîìïàíèÿìè.

Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ ñóùåñòâóåò îêîëî 50 ñïîñîáîâ íåòàðèôíîãî
îãðàíè÷åíèÿ âíåøíåé òîðãîâëè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ââåäåíèå êâîò, àíòèäåì-
ïèíãîâûå è êîìïåíñàöèîííûå ìåðû, òåõíè÷åñêèå áàðüåðû íà ïóòè òîðãîâëè,
ñàíèòàðíûå è ôèòîñàíèòàðíûå ìåðû, ïðîöåäóðû ëèöåíçèðîâàíèÿ èìïîðòà,
ïðîöåäóðû ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê, ïðîöåäóðû òàìîæåííîé îöåíêè, ïðå-
äîòãðóçî÷íîé èíñïåêöèè è ïð. Îñîáîå ðàñïðîñòðàíåíèå íåòàðèôíûå ìåðû
çàùèòû ïîëó÷èëè ïîñëå âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.

Îäíèì èç ñïîñîáîâ íåòàðèôíîé çàùèòû, îêàçûâàþùåãî íàèáîëåå íåãà-
òèâíîå âîçäåéñòâèå íà êîíêóðåíöèþ, ÿâëÿþòñÿ èìïîðòíûå êâîòû (êîëè-
÷åñòâåííîå îãðàíè÷åíèå èìïîðòà). Ïðè ââåäåíèè êâîò ãîñóäàðñòâî âûäàåò
îãðàíè÷åííîå ÷èñëî ëèöåíçèé, ðàçðåøàþùèõ ââîç, è çàïðåùàåò íåëèöåí-
çèðîâàííûé èìïîðò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðàâèëà ÂÒÎ çàïðåùàþò â öåëîì
ïðèìåíåíèå èìïîðòíûõ êâîò, çà èñêëþ÷åíèåì îñîáî îãîâîðåííûõ ñëó÷àåâ.
Òåì íå ìåíåå, êâîòû ïðîäîëæàþò èñïîëüçîâàòüñÿ (íà ëåãàëüíîé îñíîâå)
ãîñóäàðñòâàìè, â òîì ÷èñëå ïðè ðåàëèçàöèè ìåæãîñóäàðñòâåííûõ òîðãîâî-
ýêîíîìè÷åñêèõ äîãîâîðîâ ïî îòäåëüíûì (êàê ïðàâèëî „÷óâñòâèòåëüíûì”)
òîâàðàì. Âîçäåéñòâèå êâîò íà êîíêóðåíöèþ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòî åùå áîëåå
íåãàòèâíûì, ÷åì âîçäåéñòâèå òàðèôîâ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè ïðèìåíåíèè êâîò. Íàïðèìåð, èìïîðòíûå
ëèöåíçèè ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ íà îñíîâå ñèñòåìû ÿâíûõ ïðåäïî÷òåíèé, êîãäà
ãîñóäàðñòâî çàêðåïëÿåò èìïîðòíûå ëèöåíçèè çà îïðåäåëåííûìè ôèðìàìè.
Êâîòà îãðàíè÷èâàåò èìïîðò æåñòêèìè ðàìêàìè, ÷òî âñåãäà ÷ðåâàòî âîç-
íèêíîâåíèåì òîâàðíîãî äåôèöèòà è ïîâûøåíèåì öåí íà ðûíêå, îñîáåííî
êîãäà êîíêóðèðóþùàÿ îòå÷åñòâåííàÿ îòðàñëü íå ñïîñîáíà ñàìîñòîÿòåëüíî
óäîâëåòâîðèòü èìåþùèéñÿ ñïðîñ. Êîëè÷åñòâåííûå îãðàíè÷åíèÿ, â êàêîé
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áû ôîðìå îíè íå ïðèíèìàëèñü, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñïîñîá íåïîñðåäñòâåí-
íîãî ðåãëàìåíòèðîâàíèÿ óñëîâèé âûõîäà ïðåäïðèÿòèé íà ðûíîê è ïî-
ýòîìó ñóùåñòâåííî èñêàæàþò óñëîâèÿ ìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíöèè.

Â ïîñëåäíèå ãîäû îñîáî øèðîêîå ïðèìåíåíèå ïîëó÷èëè òàêèå íåòà-
ðèôíûå ñïîñîáû çàùèòû êàê àíòèäåìïèíãîâûå è êîìïåíñàöèîííûå ìåðû.
Ýòè ìåðû ôîðìàëüíî íàïðàâëåíû íà áîðüáó ñ òàêèìè ïðîÿâëåíèÿìè „íå-
äîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåíöèè” êàê äåìïèíã è ñóáñèäèè, ñàìè âñå ÷àùå
èñïîëüçóþòñÿ ãîñóäàðñòâàìè êàê ñðåäñòâî ïðîòåêöèîíèçìà. Ãîñóäàðñòâà-
èìïîðòåðû ÷àñòî âîçáóæäàþò àíòèäåìïèíãîâûå ïðîöåäóðû ïîä íàæèìîì
íàöèîíàëüíîãî ïðîìûøëåííîãî ëîááè (èíîãäà â ëèöå êîìïàíèé, çàíèìàþùèõ
äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå íà âíóòðåííåì ðûíêå) äëÿ çàùèòû íàöèîíàëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè îò êîíêóðèðóþùåãî èìïîðòà. Â ïîñëåäíèå ãîäû îò àíòè-
äåìïèíãîâûõ ìåð îñîáåííî ñòðàäàþò ñòðàíû Þãî-âîñòî÷íîé Àçèè è ñòðàíû
ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé, ÷òî çàñòàâëÿåò èõ ïîäíèìàòü âîïðîñ î ïåðå-
ñìîòðå äåéñòâóþùèõ â ðàìêàõ ÂÒÎ ïðàâèë ïðèìåíåíèÿ àíòèäåìïèíãî-
âûõ ìåð.

Ïðîòåêöèîíèñòñêàÿ ïîëèòèêà (â ôîðìå òàðèôíûõ è íåòàðèôíûõ ìåð)
ÿâëÿåòñÿ â áîëüøèíñòâå ñòðàí ìèðà ÷àñòüþ âíåøíåòîðãîâîé ïîëèòèêè
è ðåàëèçóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñëóæáàìè. Êîíêóðåíòíûå âåäîìñòâà, êàê
ïðàâèëî, íå èìåþò âîçìîæíîñòè âìåøèâàòüñÿ â ïðîâåäåíèå ýòîé ïîëè-
òèêè, è ïîýòîìó îíà ÷àñòî îòðàæàåò èíòåðåñû ëèøü îïðåäåëåííîé ÷àñòè
îáùåñòâà è íàðóøàåò óñëîâèÿ íîðìàëüíîé êîíêóðåíöèè íà âíóòðåííåì
è ìåæäóíàðîäíîì ðûíêàõ. Áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ ó÷åíûõ-ýêîíîìèñòîâ,
îñíîâûâàÿñü íà ðåçóëüòàòàõ ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà, âûñòóïàþò çà ëèáåðàëè-
çàöèþ âíåøíåé òîðãîâëè, ñíèæåíèå òàðèôîâ è äðóãèõ òîðãîâûõ áàðüåðîâ.

Äðóãèì ñïîñîáîì „âíåøíèõ” äåéñòâèé ãîñóäàðñòâ, îãðàíè÷èâàþùèõ êîí-
êóðåíöèþ, ÿâëÿþòñÿ ïîîùðèòåëüíûå ìåðû. Òàêèå ìåðû ìîãóò íîñèòü êàê
îáùèé (óíèâåðñàëüíûé) õàðàêòåð (íàïðèìåð, â èäåå ýêñïîðòíûõ ñóáñèäèé)
òàê è ñåëåêòèâíûé õàðàêòåð (íàïðèìåð, â ôîðìå ïðàâèòåëüñòâåííûõ ãà-
ðàíòèé ïî êîíêðåòíûì ñäåëêàì).

„Âíåøíèå” äåéñòâèÿ îáùåãî õàðàêòåðà çàïðåùåíû ïðàâèëàìè ÂÒÎ,
â ÷àñòíîñòè, Ñîãëàøåíèåì î ñóáñèäèÿõ è êîìïåíñàöèîííûõ ìåðàõ, ãäå
ýêñïîðòíûå ñóáñèäèè ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê „íå÷åñòíàÿ êîíêóðåíöèÿ”. Ñó-
ùåñòâóåò, îäíàêî, ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ
ýêñïîðòà â îáõîä ïðàâèë ÂÒÎ. Ãîñóäàðñòâî ìîæåò, ê ïðèìåðó, ïðåäîñòàâëÿòü
íèçêîïðîöåíòíûå çàéìû ýêñïîðòåðàì èëè èõ èíîñòðàííûì êëèåíòàì, îñó-
ùåñòâëÿòü çàòðàòû ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ñáûòà ýêñïîðòíîé ïðîäóêöèè çà
ðóáåæîì, ïðåäîñòàâëÿòü íàëîãîâûå è ïðî÷èå ëüãîòû ýêñïîðòåðàì Áîëü-
øèíñòâî ïîäîáíûõ ìåð îñóùåñòâëÿåòñÿ îòêðûòî â ðàìêàõ îôèöèàëüíîé
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ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïîðòíîé ïîëèòèêè. Äàííûå ìåðû, øèðîêî ïðèìåíÿåìûå
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãèìè ñòðàíàìè, íàðóøàþò óñëîâèÿ íîðìàëüíîé êîí-
êóðåíöèè, îãðàíè÷èâàÿ âîçäåéñòâèå ðûíî÷íûõ ñèë è òîðìîçÿ ïåðåëèâ
êàïèòàëà â íàèáîëåå ïðèáûëüíûå îòðàñëè. Ïàðàäîêñàëüíî, íî èòîãè ýêñ-
ïîðòíîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà ìîãóò îêàçàòüñÿ ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûìè
îæèäàåìûì öåëÿì: èñêóññòâåííî ïîääåðæèâàÿ îïðåäåëåííûå íàöèîíàëüíûå
ïðîèçâîäñòâà, ãîñóäàðñòâà òåì ñàìûì äåëàþò èõ íåýôôåêòèâíûìè è ñíè-
æàþò â ïåðñïåêòèâå èõ ìåæäóíàðîäíóþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýêñïîðòíàÿ ïîëèòèêà ÿâëÿåòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè â áîëü-
øèíñòâå ñòðàí ìèðà, íàäî ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü, ÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñ-
ïîðòíàÿ ïîääåðæêà, êàê ïðàâèëî, íàðóøàåò óñëîâèÿ êîíêóðåíöèè, ñîçäàâàÿ
èñêóññòâåííûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà îïðåäåëåííîé ãðóïïå îòðàñëåé
çà ñ÷åò äðóãèõ.

Äðóãèì ñïîñîáîì „âíåøíèõ” äåéñòâèé ãîñóäàðñòâ, íàðóøàþùèõ êîíêó-
ðåíöèþ, ÿâëÿþòñÿ ïîîùðèòåëüíûå ñåëåêòèâíûå ìåðû, ÷àñòî îñóùåñòâëÿ-
åìûå â ôîðìå ãîñóäàðñòâåííîãî ïàòðîíèðîâàíèÿ îïðåäåëåííûõ ñäåëîê
èëè êîìïàíèé, ó÷àñòâóþùèõ âî âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ.

Ïðèìåðû òîãî, êàê ïðàâèòåëüñòâà áåðóò íà ñåáÿ ïðèíÿòèå ðåøåíèé îò
èìåíè êîðïîðàöèé, ìîæíî âñòðåòèòü â ÑØÀ, ßïîíèè, Êîðåå, Ôðàíöèè,
ðÿäå ñòðàí ÑÍÃ è ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàí. Ïðàâèòåëüñòâà ÷àñòî ïðåäîñòàâëÿþò
ãàðàíòèè ïî êîíêðåòíûì ñäåëêàì, âñòóïàþò â ïðÿìûå äîãîâîðíûå îòíî-
øåíèÿ ñ èíîñòðàííûìè êîìïàíèÿìè, ïîäïèñûâàþò ñîãëàøåíèÿ î çàêóïêàõ
êîíêðåòíîãî âèäà ïðîäóêöèè â óñòàíîâëåííûõ îáúåìàõ ñ îïðåäåëåííûìè
êîìïàíèÿìè.

Ãîñóäàðñòâà ÷àñòî áåðóò íà ñåáÿ ðîëü çàùèòíèêà è ïðîâîäíèêà ãëî-
áàëüíûõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ. Íà äåëå, îäíàêî, çà ýòèì íåðåäêî ñòîèò
ìîùíîå ëîááèðîâàíèå, îñóùåñòâëÿåìîå êðóïíûìè êîìïàíèÿìè èëè òðàíñ-
íàöèîíàëüíûìè êîðïîðàöèÿìè. Â ðåçóëüòàòå íàðóøàþòñÿ óñëîâèÿ íîðìàëü-
íîé êîíêóðåíöèè, â õóäøèõ êîíêóðåíòíûõ óñëîâèÿõ îêàçûâàþòñÿ íå òîëüêî
èíîñòðàííûå, íî è îòå÷åñòâåííûå êîìïàíèè-êîíêóðåíòû. Ìåæäó òåì, óñïåõ
ïðèíîñèò òàêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà, êîòîðàÿ ñîçäàåò îáùèå áëàãî-
ïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, à íå âîâëåêàåò
ïðàâèòåëüñòâî íåïîñðåäñòâåííî â ýòîò ïðîöåññ.

Äðóãîé ãðóïïîé äåéñòâèé ãîñóäàðñòâ, íàðóøàþùèõ êîíêóðåíöèþ, ÿâ-
ëÿþòñÿ „âíóòðåííèå” äåéñòâèÿ, òî åñòü äåéñòâèÿ, íå ñâÿçàííûå íàïðÿìóþ
ñ èíîñòðàííîé êîíêóðåíöèåé. Îíè ìîãóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â ôîðìå áþä-
æåòíûõ ñóáñèäèé, ìåð ïðîìûøëåííîé èëè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè,
ïîääåðæêè îòäåëüíûõ îòðàñëåé, ðåãèîíîâ, ïðîèçâîäñòâ, ñîçäàíèÿ ëüãîòíûõ,
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èëè íàîáîðîò, äèñêðèìèíàöèîííûõ óñëîâèé äåÿòåëüíîñòè äëÿ îòäåëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé. „Âíóòðåííèå” äåéñòâèÿ òàêæå êàê è „âíåøíèå” ìîãóò èìåòü
îáùèé è ñåëåêòèâíûé õàðàêòåð.

Â îòëè÷èå îò „âíåøíèõ” ìåð, â öåëîì ðåãóëèðóåìûõ ìåæäóíàðîäíûìè
ïðàâèëàìè (íàïðèìåð, ïðàâèëàìè ÂÒÎ), „âíóòðåííèå” îãðàíè÷èòåëüíûå
ìåðû îñòàþòñÿ ïðåðîãàòèâîé ãîñóäàðñòâà.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñòðàí ìèðà ïðàâèòåëüñòâà ïðèáå-
ãàþò ê ïîääåðæêå îïðåäåëåííûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. ×àñòî ïîëüçóþòñÿ ïðàâèòåëüñòâåííîé ïîääåðæêîé
îáîðîííûé êîìïëåêñ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ðàçðàáîòêè. Çàêîíîäàòåëüñòâî
ìíîãèõ ñòðàí âïîëíå îáîñíîâàííî äîïóñêàåò ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó
çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû, èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàçðàáîòîê, ðàçâèòèÿ íîâûõ
îòðàñëåé ýêîíîìèêè, ðåñòðóêòóðèçàöèþ êðèçèñíûõ îòðàñëåé.

Âìåñòå ñ òåì íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû íåîïðàâ-
äàííî îãðàíè÷èâàþò êîíêóðåíöèþ íà âíóòðåííåì ðûíêå. Ìåðû îáùåãî
õàðàêòåðà ïðåäïðèíèìàþòñÿ çäåñü ãëàâíûì îáðàçîì â ðàìêàõ ïðîìûø-
ëåííîé èëè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè, êîãäà ñàìè ïðàâèòåëüñòâà âû-
áèðàþò îòðàñëè èëè ïðîèçâîäñòâà, äîñòîéíûå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè,
è îñóùåñòâëÿþò èì âñÿ÷åñêîå ñîäåéñòâèå. Ìîòèâàöèåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
òàêèõ ìåð ìîãóò âûñòóïàòü êàê îïðåäåëåííûå ýêîíîìè÷åñêèå âçãëÿäû
ëèäåðîâ ãîñóäàðñòâà, òàê è ïîëèòèêà, ôîðìèðóåìàÿ ïîä âîçäåéñòâèåì îïðå-
äåëåííîãî ïðîìûøëåííîãî ëîááè. Â ëþáîì ñëó÷àå åå ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåò-
ñÿ íåýôôåêòèâíîå ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ è íàðóøåíèå íîðìàëüíîé
êîíêóðåíöèè.

Â ðàìêàõ ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà èíîãäà äåëàþò ñòàâêó
íà âûäåëåíèå îäíîé èëè äâóõ ôèðì, ñ òåì, ÷òîáû ñäåëàòü èõ „íàöèîíàëüíûìè
÷åìïèîíàìè”, óñïåøíî êîíêóðèðóþùèìè íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå. Îäíàêî
ýêîíîìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñòàâÿò ïîä ñîìíåíèå óñïåõ òàêèõ äåéñòâèé.
Â ñòðàíàõ, äîñòèãøèõ âåäóùèõ ìèðîâûõ ïîçèöèé â îïðåäåëåííîé îòðàñëè,
÷àñòî èìååòñÿ íå îäèí, à öåëûé ðÿä ñèëüíûõ êîíêóðåíòîâ. Áåç êîíêóðåíöèè
çàùèùåííàÿ îòðàñëü íèêîãäà íå ìîæåò ñòàòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîé íà
ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå. Êàê îòìå÷àåò Ì. Ïîðòåð, ðîëü ïðàâèòåëüñòâà
äîëæíà ñäâèíóòüñÿ â ñòîðîíó ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî êîñâåííîãî âîçäåéñòâèÿ.
Âðåìåííûé ïðîòåêöèîíèçì ïî îòíîøåíèÿì ê ôèðìàì, êîòîðûå óæå ïðî÷íî
óòâåðäèëèñü, ìîæåò ïîîùðèòü çàâèñèìîñòü è ñòàòü ïîñòîÿííûì, à ýòî ïî÷òè
ãàðàíòèÿ òîãî, ÷òî ïðîãðåññ â ýêîíîìèêå çàñòîïîðèòñÿ.

Åùå áîëåå îïàñíûìè äëÿ êîíêóðåíöèè ÿâëÿþòñÿ âíóòðåííèå äåéñòâèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, íîñÿùèå ñåëåêòèâíûé õàðàêòåð. Îðãàíû ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ìîãóò íàíîñèòü ñåðüåçíûé óùåðá êîíêóðåíöèè, ñîçäàâàÿ
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äëÿ îïðåäåëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ðàçëè÷íûå áàðüåðû äîñòóïà íà ðûíîê,
äèñêðèìèíàöèîííûå èëè, íàîáîðîò, ëüãîòíûå óñëîâèÿ äåÿòåëüíîñòè êîì-
ïàíèé, ïðåäîñòàâëÿÿ íåîáîñíîâàííûå ýêñêëþçèâíûå ïðàâà èëè ïîääåðæè-
âàÿ íåýôôåêòèâíûå ïðåäïðèÿòèÿ.

Àíòèêîíêóðåíòíûå äåéñòâèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå êàê êîìïàíèÿìè, òàê
è ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îêàçûâàþò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå, ïðèâîäÿ ê íàðóøåíèþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíî÷íûõ
ìåõàíèçìîâ. Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ïîäîáíûõ äåéñòâèé
ãîñóäàðñòâà îñóùåñòâëÿþò ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå íà áàçå ñïåöèàëüíî
ïðèíÿòûõ çàêîíîâ â ðàìêàõ àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêè. Ïðè ýòîì ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî â ñôåðó àíòèìîíîïîëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïîïàäàþò, êàê
ïðàâèëî, àíòèêîíêóðåíòíûå äåéñòâèÿ êîìïàíèé (è â ðÿäå ñòðàí – „âíó-
òðåííèå” äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ), â òî âðåìÿ êàê „âíåøíèå”
äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâ, íàðóøàþùèå êîíêóðåíöèþ, ðåãóëèðóþòñÿ íà áàçå
ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ, ãëàâíûì îáðàçîì, íà áàçå ñîãëàøåíèé ÂÒÎ.
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ZARZĄDZANIE WYNIKAMI (PERFORMANCE MANAGEMENT)...

Marek Jabłoński,  Adam Jabłoński

Zarządzanie wynikami (Performance Management)
z wykorzystaniem kluczowych wskaźników
strategicznych (Key Performance Indicators)

Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane aspekty zarządzania wartością przed-
siębiorstwa. Autorzy podjęli próbę wyznaczenia poziomów definiowania mierni-
ków wartości przedsiębiorstwa. Zdefiniowano poziom I jako globalne mierniki
wartości, poziom II opisujący tzw. nośniki wartości (Value Drivers) oraz poziom III
obejmujący operacyjne mierniki realizacji strategii firmy. Rozwiązania ujęto
w kontekście cyklu życia organizacji oraz zasad formułowania strategii finanso-
wych. Ważne jest także zastosowanie marketingowych nośników wartości w no-
woczesnym zarządzaniu.

Wstęp

Standardowe rozwiązania w obszarze budowy potencjałów konkurowania w ostat-
nich latach są niewystarczające. Menedżerowie szukają takich rozwiązań, które
dość szybko umożliwią wykrycie tych zasobów, które nie tylko zwiększą przewa-
gę konkurencyjną, lecz także znacznie podniosą wartość rynkową firmy. Jeśli bo-
wiem nie wiemy, gdzie jest najsłabsze ogniwo naszego modelu biznesowego, to
z pewnością go nie udoskonalimy. Dzisiejsi menedżerowie nie mają czasu na eks-
perymenty. Muszą stosować wyszukane systemy zarządzania wynikami (ang. Per-
formance Management). Do tego celu wykorzystują szereg nowoczesnych metod
i narzędzi zarządzania. Wyłaniającą się spośród wielu obecnie lansowanych na
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świecie koncepcją zarządzania jest Strategiczne Zarządzanie Wynikami (Strate-
gic Performance Management). Opiera się ona na założeniu, że wszelkie działania
organizacji powinny być skoncentrowane nie na realizacji zadań, lecz na pro-
gnozowaniu i monitorowaniu wyników. Wyniki te należy oceniać na wszyst-
kich poziomach zarządzania, wykorzystując system kaskadowania celów i ich
bieżącej oceny. Punktem wyjścia tej metody jest definiowanie krytycznych
czynników sukcesu organizacji (ang. Critical Success Factors) oraz kluczowych
wskaźników wyników (ang. Key Performance Indicators – KPIs). Menedżerowie
przedsiębiorstw w ostatnich latach zauważyli zatem, że zarządzanie w dobie
hiperkonkurencji wymaga szczególnego zaangażowania i koncentracji. Szu-
kają przy tym metod i takich koncepcji zarządzania, które w dość krótkim
czasie przyczynią się do osiągnięcia założonych celów biznesowych. Stąd też
rośnie zainteresowanie wdrażaniem koncepcji zarządzania wartością przedsię-
biorstwa (ang. Value Based Management). Zgodnie z tą koncepcją zarządzanie
polega głównie na takim podejmowaniu decyzji zarządczych w obszarze inwe-
stycji, marketingu, procesów produkcyjnych bądź świadczeniu usług i finan-
sów, aby w możliwie akceptowanym interwale czasowym powiększyć wartość
rynkową spółki.

Osiągnięcie tego celu wymaga więc intensywnych poszukiwań innowacyj-
nych rozwiązań, które pomogą organizacji zbudować tzw. efektywny model biz-
nesu. Model ten, stanowiący kombinację aktywów materialnych i kapitału inte-
lektualnego, służy realizacji odpowiedniej dla oceny sytuacji rynkowej strategii
sukcesu1. Głównym zagadnieniem jest przy tym monitorowanie wyników osią-
ganych przez organizację w aspekcie zastosowanego modelu biznesowego.
W tym celu istotne jest użycie odpowiednich do tego miar osiągnięć. W artykule
spróbowano w sposób logiczny przedstawić poziomy definiowanych miar warto-
ści firmy.

Nośniki wartości

Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na wzrost wartości przedsiębior-
stwa, a odnoszącymi się bezpośrednio do efektywności modelu biznesowego są
tzw. nośniki wartości przedsiębiorstwa (ang. Value Drivers). Ponieważ stosowany
przez organizację model biznesu stale ewaluuje i jest mocno związany z cyklem
jej życia, także poszczególne nośniki wartości przedsiębiorstwa powinny być
w tym kontekście dobrze rozpoznane.

1 M. Jabłoński, A. Jabłoński, Efektywne modele biznesu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humani-
tas w Sosnowcu” 2006, z. 2, s. 67.
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W tab. 1 przedstawiono wybrane nośniki wartości przedsiębiorstwa ujęte
w aspekcie cyklu życia organizacji.

Tab. 1. Nośniki wartości w cyklu życia organizacji

Nośniki wartości

Wzrost przychodów ze sprzedaży
Marża operacyjna (zysk operacyjny)
Stopa podatku dochodowego
płatnego w gotówce
Inwestycje w kapitał pracujący
(aktywa  obrotowe  netto)
Inwestycje w aktywa trwałe

Koszt kapitału związany z pozio-
mem ryzyka biznesowego
Okres planowania
Wartość rezydialna

Lp.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Początek
wysoki
niska/wysoka
niski

wysokie

wysokie
>>
amortyzacja
bardzo wysoki

krótki
duża

Wzrost
wysoki
wysoka
niski

wysokie

wysokie
>>
amortyzacja
wysoki

średni/długi
duża

Dojrzałość
brak
średnia
normalny

niskie

niskie/średnie
= lub <
amortyzacja
średni

długi
średnia

Spadek
ujemny
niska
niestabilny

malejące

niskie/malejące
<<
amortyzacja
niski

krótki/średni
średnia

Etapy cyklu życia

Źródło: R. W. Mills, Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców, zasady i praktyka analizy
wartości strategicznej, Wydawnictwa ODiDK, Gdańsk 2005, s. 44.

Oprócz wyżej wymienionych nośników warto byłoby jeszcze dodatkowo
wskazać nośniki dotyczące okresu trwałości przewagi konkurencyjnej firmy mie-
rzony okresem, w którym organizacja poprzez swoją aktywność osiągnie zwrot
z kapitału wyższy od kosztu kapitału w kontekście realizowanej strategii roz-
woju i wzrostu.

Jak widać wymienione wyżej nośniki wartości przedsiębiorstwa osiągają od-
powiednie wyniki zależnie od cyklu życia organizacji. Sterując nimi, należy brać
to pod uwagę, szczególnie podczas praktycznego wdrażania koncepcji Value Ba-
sed Management. Wdrożenie zarządzania przez wartość jest procesem wymagają-
cym zastosowania narzędzi analitycznych, które łączą elementy zarządzania stra-
tegicznego, operacyjnego i finansowego2. Według jednej z propozycji wdrożenia
tego modelu zarządzania, proces jego implementacji może się składać z 6 etapów:
1. Wybór specyficznych wewnętrznych celów, które będą prowadzić do uwypu-

klenia roli budowy wartości w organizacji.

2 M. Siudak, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2001, s. 48.
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2. Selekcja strategii i projektowania takiej struktury organizacji, która umożliwi
osiągnięcie wybranych celów.

3. Identyfikacja specyficznych nośników wartości (Value Drivers), które obecnie
kreują wartość firmy w aspekcie bieżącej strategii, ale także nowo projekto-
wanych przyszłych rozwiązań strategicznych.

4. Rozwijanie planów działań, budowa efektywnego systemu pomiaru wyników,
wyznaczenie targetów (wartości docelowych, celów bazujących na zidentyfi-
kowanych wcześniej priorytetach i analizie nośników wartości).

5. Ocena bieżąca realizacji planów działań, zachowań organizacji i osiąganych
wyników.

6. Ocena i walidacja celów, strategii, planów i systemu kontroli w świetle bieżą-
cych rezultatów i wymaganych modyfikacji strategii3.
Taki schemat postępowania pozwala stale monitorować efekty działalności

biznesowej firmy związanej z celem długotrwałej budowy jej wartości. W tym
aspekcie należy poddać monitorowaniu wszystkie krótkoterminowe i wszystkie
długoterminowe projekty strategiczne, które powinny się charakteryzować do-
datnią stopą zwrotu z kapitału zaangażowanego na potrzeby ich realizacji.

Należy także zwrócić uwagę na to, że na całościowe wyniki organizacji mają
wpływ wyniki poszczególnych komórek organizacyjnych, które także powinny
być poddawane kompleksowej ocenie.

Ze względu na to, że w literaturze przedmiotu wymienia się wiele mierników
wartości firmy, a ich formy i sposoby obliczania podlegają ciągłym modyfika-
cjom, organizacja sama powinna podjąć decyzję, jaki miernik wykorzystać. Wy-
bierając miernik główny oceny realizacji strategii zarządzania wartością, należy
zdecydować się na jeden z dwóch możliwych wariantów postępowania:
1. Budujemy wskaźnik, który może być realnie odnoszony do innych obliczo-

nych lub wykorzystywanych w analizie przez konkurencję.
2. Opracowujemy taki wskaźnik, który wprawdzie nie może być porównywany

z miernikami konkurencyjnych firm, ale za to doskonale charakteryzuje pro-
cesy ekonomiczne zachodzące w przedsiębiorstwie i w sektorze jego działalno-
ści gospodarczej4.
Najbardziej znanymi miernikami wartości firmy są:

1. Zysk ekonomiczny (ekonomiczna wartość dodana EVATM).
2. Rynkowa wartość dodana (MVA).

3 T. Malmi, S. Ikäheimo, Value Based Management practices – some evidence from the field, „Management
Accounting Research” 2003, 14, s. 236–237.

4 G. Gołębiowski, P. Szczepankowski, Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007,
s. 21.
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3. Gotówkowy zwrot z inwestycji (CFROI).
4. Gotówkowa wartość dodana (CVA).
5. Całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR).
6. Wartość dodana dla właścicieli (SVA).

W ostatnich latach mierniki te uzupełniane są o indywidualne i specjalnie
dedykowane systemy oceny kapitału intelektualnego, takie jak: indeks tworze-
nia wartości (VCI) lub miernik wartości dodanej kapitału intelektualnego (VAIC).
Rozważając problem tworzenia wartości na poziomie całej organizacji, należy
zwrócić uwagę na tworzenie wartości w poszczególnych jednostkach bizneso-
wych. Jednym z rozwiązań służących ocenie tej wartości jest mapa wartości,
w której dzieli się daną spółkę na tzw. centra wartości (jednostki biznesowe,
rodzaje działalności)5. Założeniem tej metody jest ustalenie, czy zwrot z zaanga-
żowanego kapitału (ROIC – Return on Invested Capital) wytworzony w danej jed-
nostce biznesowej jest większy od średnio ważnego kosztu kapitału (WACC
– Weighted Average Cost of Capital), co oznacza, że wartość jest tworzona, czy też
ROIC jest mniejszy od WACC (wartość jest niszczona).

Jeżeli więc ROIC < WACC, to przedsiębiorstwo lub samodzielna jednostka
biznesu wypracowuje zysk operacyjny netto po opodatkowaniu, który nie tylko
pokrywa koszt całkowitego kapitału zainwestowanego, lecz także umożliwia two-
rzenie nadwyżki, nazywanej zyskiem rezydualnym lub zyskiem ekonomicznym.
Nadwyżka ta jest źródłem tworzenia dodatkowej wartości przedsiębiorstwa i zwięk-
szenia wartości kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie6.

Macierz strategii finansowej

Spójną konstrukcją opisującą zasady tworzenia budowy wartości przedsiębior-
stwa jest przywoływana w literaturze przedmiotu macierz strategii finansowej
(rys. 1).

Osi pionowej tej macierzy odpowiada zdolność wybranej jednostki organiza-
cyjnej do tworzenia wartości. Oś pozioma natomiast odpowiada zdolności firmy
do sfinansowania wzrostu jej sprzedaży.

Strategia finansowa przedsiębiorstwa tak pojmowana uzależniona jest z jed-
nej strony od atrakcyjności firmy w kontekście lokowania w niej kapitału, z dru-
giej strony od możliwości wzrostu sprzedaży. Przedstawiona na rysunku stopa
wzrostu zrównoważonego jest definiowana jako relacja zysku zatrzymanego do
zysku netto przedsiębiorstwa.

5 Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, red. C. Szuszyński, PWE, Warszawa 2007, s. 124.
6 A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 63.
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Rys. 1. Macierz strategii finansowej
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nego,
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Źródło: G. Hawawini, C. Viallet, Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007, s. 596.

Mierniki wartości firmy

Mierniki ROIC, WACC oraz EVA są nadrzędne do miar operacyjnych realizacji
strategii firmy. Można zatem podzielić te miary na 3 poziomy w aspekcie koncep-
cji Value Based Management:
1. Poziom I – generalne miary wartości firmy, do których należą ROIC, WACC,

EVA i inne podobnej struktury.
2. Poziom II – nośniki wartości (Value Drivers), np. wzrost przychodów ze sprze-

daży, zysk operacyjny, stopa podatku, inwestycje w kapitał obrotowy netto,
inwestycje w aktywa trwałe, koszt kapitału i inne.

3. Poziom III – pozostałe mierniki realizacji strategii firmy, np. mierniki skutecz-
ności i efektywności procesów, zarządzanie zasobami ludzkimi, miary lojalno-
ści i zadowolenia klientów, ogólnie miary kapitału intelektualnego.
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Przykładowe mierniki poziomu III w ujęciu perspektywy finansowej modelu
Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) przedstawiono  w tab. 2
z uwzględnieniem cyklu życia organizacji oraz opisanych wyżej nośników war-
tości.

Tab. 2. Mierniki finansowe w cyklu życia

Wzrost i struktura
przychodów

· stopa wzrostu sprzedaży
w poszczególnych segmen-
tach

· udział przychodów z nowych
produktów, usług
i klientów

· udział sprzedaży docelowym
klientom

· udział przychodów z nowych
zastosowań

· rentowność klientów
i produktów

· rentowność klientów
i produktów

· odsetek nierentownych
klientów

Redukcja kosztów/
wzrost wydajności

· przychody w relacji do
liczby zatrudnionych

· koszty w porównaniu
z konkurentami

· stopa redukcji kosztów
· koszty pośrednie
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Źródło: R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna Karta Wyników, PWN, Warszawa 2006, s. 62.

Marketing w budowie wartości przedsiębiorstwa

Realizując założenia długoterminowej wartości przedsiębiorstwa, należy zwrócić
uwagę na bardzo ważny aspekt, jakim jest rosnąca rola skutecznych i efektyw-
nych działań marketingowych. Według autorów niniejszego artykułu są trzy czyn-
niki, które można uznać za napędzające organizacje do wzmacniania ich warto-
ści. Należą do nich: innowacje produktowe wraz z odpowiednią szybkością ich
wprowadzania na rynek, efektywne działania marketingowe służące wzrostowi
sprzedaży oraz efektywne zarządzanie ograniczonymi zasobami finansowymi przed-
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siębiorstwa. Wykorzystując pełne instrumentarium zarządzania w tych obsza-
rach, organizacja powinna zbudować system oceny osiągnięć w każdym z nich.
W sferze działalności marketingowej można wyodrębnić trzy istotne nośniki war-
tości. Należą do nich:
1. Marża netto marketingu (ang. Net Marketing Contribution – NMC), czyli różni-

ca między zyskiem brutto (Gross Profit) a kosztami marketingu i sprzedaży
(Marketing & Sales Expenses).

2. Stopy zwrotu z inwestycji marketingowych (Marketing Return on Investment)
rozumiane jako relacje marży netto marketingu (NMC) do kosztów marketin-
gu i sprzedaży w odniesieniu do każdego produktu, biznesu lub firmy jako
całości.

Wskaźniki wartości przedsiębiorstwa
EVA: Economic Value Added
MVA: Market Value Added

SVA: Shareholder Value Added
CFROI (Cash Flow Return on Invested):

gotówkowy zwrot z inwestycji
TSR
Inne

Przewaga konkurencyjna

Marketingowe nośniki wartości
Marża netto marketingu (Net Marketing Contribution)

Marketing ROI (Return on Investment)
Marketing ROS (Return on Sales)

Kapitał intelektualny
Kapitał ludzki      Kapitał organizacyjny      Kapitał relacyjny      Kapitał innowacyjny

Finansowe nośniki wartości
Stopa wzrostu przychodów netto ze sprzedaży

Gotówkowa marża zysku operacyjnego ze sprzedaży
Gotówkowa stopa podatku dochodowego

Inwestycje w kapitał obrotowy netto
Inwestycje w aktywa trwałe

Struktura i koszt kapitału

Rys. 2. Ogólny opis modelu wartości przedsiębiorstwa wykorzystujący
marketingowe nośniki wartości

Źródło: opracowanie własne.
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3. Marketingowa stopa zwrotu ze sprzedaży (Marketing Return on Sales) pojmo-
wana jako relacja między marżą netto marketingu (NMC) a przychodami ze
sprzedaży produktów, biznesu lub całej firmy7.
Nośniki te stanowią rozwinięcie ogólnych nośników wartości firmy dotyczące

obszaru działalności marketingowej. Na rys. 2 przedstawiono model budowy
wartości przedsiębiorstwa uwzględniający system pomiaru wyników, gdzie zna-
lazły swoje miejsce marketingowe nośniki wartości.

Zakończenie

Zarządzanie zorientowane na wyniki wymaga precyzyjnego doboru odpowied-
nio dedykowanych mierników osiągnięć. Najtrudniejsze jest wyspecyfikowanie
takich wskaźników, które umożliwią nawigację strategii organizacji. W związku
z założeniami ogólnej strategii rozwoju organizacji oraz przyjęciem za główny cel
jej istnienia wzrostu długoterminowej wartości zasadne wydaje się określenie ce-
lów obejmujących osiągnięcie zaplanowanych wartości miar sukcesu organizacji
z uwzględnieniem globalnego wskaźnika wartości (np. EVA). Kolejnym etapem
będzie zidentyfikowanie i pomiar kluczowych nośników wartości (Value Drivers),
a w końcu zdefiniowanie miar realizacji operacyjnej strategii firmy z uwzględnie-
niem kluczowej roli miar kapitału intelektualnego. Istotną częścią ogólnej strate-
gii rozwoju w tym ujęciu stanie się macierz strategii finansowej, która w swojej
strukturze będzie opisywać informację o tworzeniu lub utracie wartości w aspek-
cie wykorzystywanego kapitału.

Na podstawie relacji pomiędzy wartością firmy a zastosowanym kapitałem
i jego kosztem wyznaczone będą kierunki rozwoju organizacji. Podstawą będzie
system miar osiągnięć wzajemnie ze sobą powiązanych, obejmujących zarówno
finansowe, jak i niefinansowe nośniki wartości przedsiębiorstwa.
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Performance Management Using Key Performance Indicators (KPI)

The following article presents selected aspects of the Value Based Management. The
authors estimated three levels of the indicators for Value Based Management. To be
defined the level I as main value indicators, the level II descripted value driver’s and
the level III contained core indicators of the strategy companies. This solutions con-
sidered in range of the life’s cycle analysis and implementation of the finance’s strat-
egy in companies. Important is also using of marketing value drivers in modern
management.
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Strategia bezpieczeństwa
ekologicznego przedsiębiorstwa

Streszczenie: Artykuł przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia
strategii bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa. Odnosi się do optymal-
nego modelu bezpieczeństwa ekologicznego, obejmującego pojęcia zarówno
bezpieczeństwa, jak i ryzyka ekologicznego, a stanowiącego źródło skutecznej
i efektywnej strategii przedsiębiorstwa. Zawiera praktyczne zalecenia związane
z implementacją i budową strategii bezpieczeństwa ekologicznego w powiązaniu
z mapą ryzyka ekologicznego. Zwraca uwagę na wielowymiarowy wpływ strate-
gicznych kryteriów ekologicznych na przyjęty model strategii bezpieczeństwa eko-
logicznego przedsiębiorstwa.

Wstęp

Obecne funkcjonowanie przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniających się wa-
runkach biznesowych stawia ogromne wyzwania przed zarządzającymi nimi
menedżerami. Dynamika niepewności kreuje ponadto rozmaite sytuacje rynko-
we, często naładowane zbyt dużym ryzykiem biznesowym. Zapewnienie ciągło-
ści prowadzenia biznesu (Business Continuity Management) staje się zatem dzisiaj
najbardziej istotnym czynnikiem długoterminowego sukcesu mądrze zarządza-
nych organizacji. Nie można tego osiągnąć bez opanowania odpowiedniego
i akceptowalnego poziomu ryzyka zarządzanego w ujęciu strategicznym i tak-
tyczno-operacyjnym. Ryzyko to związane jest także z otoczeniem wewnętrznym
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i zewnętrznym przedsiębiorstwa oraz posiadanymi zasobami i umiejętnością ich
wykorzystania. Coraz istotniejszą rolę dla zapewnienia właściwych mechanizmów
gwarantujących ciągłość prowadzenia biznesu odgrywają w tym układzie wy-
mogi ekologiczne, których spełnienie staje się gwarantem osiągania możliwego
do opanowania poziomu bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa.

Strategia bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa

Wymiar strategiczny prowadzenia biznesu obecnie jest nieco odmienny niż kilka-
naście lat temu. Ataki terrorystyczne silnie nasilające się na początku XXI wieku,
w tym atak na World Trade Center, wywołały lawinę działań zabezpieczających
i kontrolnych w wielu obszarach życia, nie tylko gospodarczego. Prawdę mó-
wiąc, wykreowały nową dekadę, dekadę bezpieczeństwa i ryzyka. Działania te
nie ominęły również szeroko pojętej ekologii, rozpatrywanej na poziomie przed-
siębiorstwa poprzez spełnienie na jego odpowiednich poziomach i w wielu jego
funkcjach wyznaczonych i monitorowanych kryteriów ekologicznych, w tym rów-
nież kryteriów bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa. Kryteria te stały
się podstawą budowy skutecznej i efektywnej strategii bezpieczeństwa ekologicz-
nego przedsiębiorstwa.

Strategia ta związana jest przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa
ekologicznego, które jest najczęściej kojarzone z ograniczaniem i eliminacją za-
grożeń ekologicznych. Rozpatruje się je, biorąc pod uwagę, że w skali globalnej
występuje jedność i ograniczoność środowiska naturalnego1.

Jest ponadto silnie związana z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstwa
ukierunkowaną na koncepcję strategiczną budowy wartości firmy opartej na kry-
teriach ekologicznych, zwaną Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR).
Podstawami metodologicznymi tej koncepcji w kontekście bezpieczeństwa
ekologicznego przedsiębiorstwa są między innymi następujące założenia:
1. ECSR stanowi źródło obniżenia ryzyka biznesowego firmy (poprawa zdolno-

ści kredytowej, poprawa wiarygodności biznesowej, obniżenie ryzyka proce-
sowego strategicznych zasobów firmy).

2. ECSR stanowi źródło kreowania innowacji ekologicznej na potrzeby długo-
trwałego rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa oraz jego bezpieczeństwa
ekologicznego.

3. ECSR kreuje działania związane z dążeniem do równowagi potrzeb bizneso-
wych między akcjonariuszami a interesariuszami, w których płaszczyzna

1 A. Chodyński, Bezpieczeństwo ekologiczne, kompetencje a zaufanie międzyorganizacyjne. Aspekty strate-
giczne, [w:] Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania, red. A. Chodyński, Wydawnictwo Krakow-
skiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2007, s. 193.
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dialogu związana jest z traktowaniem ekologii jako kluczowego czynnika suk-
cesu, rozpatrywaniem procesów krytycznych w odniesieniu do ich ekologiza-
cji oraz rozwojem produktów z punktu widzenia ich ekologiczności2.
Strategia bezpieczeństwa ekologicznego odnosi się także do likwidacji luki

kompetencyjnej przedsiębiorstwa w obszarze opanowania ryzyka ekologicznego.
Może do tego służyć strategiczny benchmarking ekologiczny, który oparty na

kryteriach ekologicznych może stanowić istotny element zmniejszania luki kom-
petencyjnej przedsiębiorstwa w obszarze ekologii3.

W tym przypadku stopień ryzyka rozpatrywany według kryteriów ekologicz-
nych może się odnosić między innymi do wielkości składki ubezpieczeniowej od
prowadzonej działalności gospodarczej czy do wyników prowadzonego ratingu
bankowego rozumianego jako syntetyczny wskaźnik określający stopień zaufa-
nia do danego przedsiębiorstwa4.

Strategia ta może wreszcie uwzględniać łańcuch wartości ekologicznych
w kontekście klasycznego łańcucha wartości. Ekologizacja procesów biznesowych
może polegać na szukaniu rozwiązań dążących do ograniczenia czy likwidowa-
nia nadmiernej uciążliwości procesu dla środowiska naturalnego oraz stanowić
źródło działań innowacyjnych w firmie5.

Strategia bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa
– implementacja rozwiązań

Strategia bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa stanowi obecnie klu-
czowe wyzwanie dla zarządzających, którzy muszą z jednej strony zarządzać noś-
nikami wartości przedsiębiorstwa, takimi jak wzrost sprzedaży, zysku, kapitału,
a z drugiej tak nawigować przedsiębiorstwem, aby panować nad ryzykiem biz-
nesowym (w tym ekologicznym) w celu zarządzania ciągłością jego zarządzania.

2 A. Chodyński, A. Jabłoński, M. Jabłoński, ECSR (Environmental Corporate Social Responsibility)
– Koncepcja strategiczna budowy wartości firmy w oparciu o kryteria ekologiczne, „Przegląd Organizacji”
2008, nr 3, s. 31–32.

3 A. Chodyński, A. Jabłoński, M. Jabłoński, Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie
zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie procesami rynkowymi, red. D. Fa-
tuła, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków
2005,  s. 102.

4 S. Solarz, Rating – nowe słowo i nowe zjawisko w bankowości i finansach, „Bank i Kredyt” 1996, nr 7–
–8, s. 44.

5 A. S. Jabłoński, A. Chodyński, Ekologizacja procesów biznesowych w ramach działań projakościowych
w firmie, „Problemy Jakości” 2004, nr 1, s. 24.
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Według autorów niniejszego artykułu strategia ta powinna uwzględniać na-
stępujące obszary:
1. Rozpatrywanie strategii bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa

z uwzględnieniem podejścia systemowego, tj. jakości infrastruktury przedsię-
biorstwa, poziomu jej wadliwości, stopnia oddziaływania ekologicznego pro-
cesów, kompetencji ekologicznych personelu oraz zakłóceń, które nie obniżają
akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa.
Schemat takiego podejścia przedstawia rys. 1.

· jakość infrastruktury przedsię-
biorstwa,

· poziom wadliwości infrastruk-
tury przedsiębiorstwa,

· stopień oddziaływania ekolo-
gicznego procesów,

· kompetencje ekologiczne per-
sonelu.

WEJŚCIE

SYSTEM
BEZPIECZEŃSTWA
EKOLOGICZNEGO

PRZEDSIĘBIORSTWA
WYJŚCIE

· poziom bezpieczeństwa eko-
logicznego przedsiębiorstwa

Z
A
K
Ł
Ó
C
E
N
I
A

Rys. 1. Podejście systemowe w kreowaniu strategii bezpieczeństwa
ekologicznego przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.

Czynnik ekologiczny powinien być rozpatrywany jako KCS i opomiarowany
czynnikami bezpieczeństwa ekologicznego KPI (Key Performance Indicators) za-
mieszczonymi w strategii w formie drzewa. Należy opracować przebieg procesu
zarządzania tymi czynnikami z uwzględnieniem następujących kroków:
· podział działalności na obszary i procesy,
· wyznaczenie osób odpowiedzialnych za identyfikację czynników związa-

nych z bezpieczeństwem ekologicznym przedsiębiorstwa,
· identyfikacja czynników związanych z bezpieczeństwem ekologicznym,
· analiza, wstępna ocena zidentyfikowanych czynników,
· sporządzenie listy rankingowej znaczących czynników związanych z bez-

pieczeństwem ekologicznym,
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Rys. 2. Algorytm zarządzania czynnikami bezpieczeństwa ekologicznego
przedsiębiorstwa

TAK

Źródło: opracowanie własne.

Podział działalności
na obszary i procesy

Wyznaczenie osób odpowiedzial-
nych za identyfikację czynników
związanych z bezpieczeństwem
ekologicznym przedsiębiorstwa

Identyfikacja czynników
związanych z bezpieczeństwem

ekologicznym

Analiza, wstępna ocena
zidentyfikowanych czynników

Sporządzenie listy rankingowej
znaczących czynników związanych
z bezpieczeństwem ekologicznym

Realizacja działań strategicznych
przedsiębiorstwa

Monitorowanie i pomiar
czynników związanych z bezpie-

czeństwem ekologicznym

Czy
stwierdzono niezgodności?

Realizacja procesu działań
korygujących i/lub
zapobiegawczych

NIE

Polityka bezpieczeń-
stwa ekologicznego,
wymagania prawne

Kryteria oceny czynni-
ków związanych
z bezpieczeństwem
ekologicznym

Identyfikacja czynników
związanych z bezpieczeń-
stwem ekologicznym

Wstępna
ocena czynników

Podział na obszary
i procesy

Identyfikacja czynni-
ków związanych
z bezpieczeństwem
ekologicznym

Wstępna
ocena czynników

Lista znaczących
czynników

· monitorowanie i pomiar czynników związanych z bezpieczeństwem eko-
logicznym.
Na rys. 2 przedstawiono algorytm zarządzania czynnikami bezpieczeństwa

ekologicznego przedsiębiorstwa.
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Określa strategię
bezpieczeństwa ekologicz-

nego, politykę, cele
i wartości liczbowe

Dokumentacja dotycząca
bezpieczeństwa ekologicz-

nego (polityka bezpie-
czeństwa ekologicznego,
procedury, formularze,
oświadczenia dotyczące

bezpieczeństwa
ekologicznego)

Realizuje strategię bez-
pieczeństwa ekologicz-

nego, politykę, cele
i wartości liczbowe

Ocenia awarie środowiskowe,
incydenty, niedoszłe awarie

i niebezpieczne zdarzenia, odpo-
wiada za ich raportowanie

Raportuje o awariach środowisko-
wych, incydentach, niedoszłych

awariach i niebezpiecznych
zdarzeniach

Raportowanie i zarządzanie awa-
riami środowiskowymi, incydenta-
mi, niedoszłymi awariami, niebez-

piecznymi zdarzeniami

Wdrożenie, uprawnienia,
kompetencje ekologiczne,

odpowiedzialność

Działalność operacyjna

Kierownik ds. bezpieczeństwa ekologicznego

Kierownictwo/Zarząd

Departamenty operacyjne

ZASADY ORGANIZACJI
STRUKTUR

BEZPIECZEŃSTWA
EKOLOGICZNEGO

2. Wyznaczenie drzew celów bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa
adekwatnych do przeprowadzonej wyceny ryzyka technicznego, w tym ekolo-
gicznego.

3. Utworzenie mapy wartości ekologicznych jako platformy do uzyskania odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa.

4. Skaskadowanie strategii bezpieczeństwa ekologicznego na niższe szczeble za-
rządzania z wykorzystaniem karty SBSC (Sustainability Balanced Scorecard), która
w swoim podstawowym układzie metodologicznym bazuje na założeniach
klasycznej, opracowanej w 1992 roku przez R. S. Kaplana i D. P. Nortona
Strategicznej Karcie Wyników (Balanced Scorecard). SBSC rozszerza tę koncep-
cję o strategiczne czynniki ekologiczne oraz czynniki społeczne, co umożliwia
wykreowanie pożądanego, efektywnego modelu biznesowego bezpieczeństwa
ekologicznego przedsiębiorstwa. Rys. 3 przedstawia kaskadę wyznaczonej stra-
tegii bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa.

Rys. 3. Kaskada wyznaczonej strategii bezpieczeństwa ekologicznego
przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.
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5. Opracowanie optymalnego modelu zarządzania bezpieczeństwem ekologicz-
nym przedsiębiorstwa, obejmującego między innymi następujące obszary te-
matyczne:

· sformalizowany system zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym przedsię-
biorstwa,

· wycenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
· zarządzanie ryzykiem ekologicznym przedsiębiorstwa,
· powiązanie z innymi systemami zarządzania,
· ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym przed-

siębiorstwa.
Rys. 4 przedstawia wyżej opisany model.

6. Strategia zawierająca wycenę ryzyka technicznego w odniesieniu do realizo-
wanych procesów i posiadanych zasobów na podstawie zdefiniowanych, moż-
liwych do wystąpienia zakłóceń w systemie zarządzania przedsiębiorstwem.
Powinna powstać mapa procesów zarządzania ryzykiem ekologicznym przed-
siębiorstwa zgodna z kreowanym łańcuchem wartości ekologicznych uwzględ-
niającym bezpieczeństwo ekologiczne.
Procesy te powinny być podzielone na:
· procesy krytyczne, związane z analizą ryzyka i sterowaniem ryzykiem eko-

logicznym,
· procesy pomocnicze, związane między innymi z zarządzaniem kompeten-

cjami ekologicznymi personelu oraz zarządzaniem dokumentacją i wyma-
ganiami prawnymi w zakresie czynników ekologicznych występujących
w przedsiębiorstwie,

· procesy główne, związane z realizacją łańcucha wartości ekologicznych,
· procesy koordynujące, związane z realizacją między innymi: audytów bez-

pieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa, zarządzania programami bez-
pieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa oraz monitorowania i rapor-
towania wskaźników bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa.
Mapę procesów systemu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym przed-

siębiorstwa przedstawia rys. 5.
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druk poziom
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Prezentowane rozwiązania stanowią jedynie wybrane, według autorów arty-
kułu istotne elementy implementacji i budowy efektywnej strategii bezpieczeń-
stwa ekologicznego przedsiębiorstwa. Nie zamykają one drogi jej ciągłego do-
skonalenia. Wydają się jednak ważne z punktu widzenia ograniczania ryzyka
ekologicznego przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo ekologiczne przedsiębiorstwa odgrywa obecnie znaczącą rolę
w zapewnieniu optymalnego poziomu zarządzania jego ciągłością działania. Roz-
patrywanie bezpieczeństwa ekologicznego powinno być zatem prowadzone
z punktu widzenia przyjętej do realizacji strategii. Ważne byłoby zbudowanie
specjalnie dedykowanej strategii dla przedsiębiorstwa, zwanej strategią bezpie-
czeństwa ekologicznego. Jej implementacje powinny gwarantować w pełni opa-
nowanie ryzyka ekologicznego występującego wobec ciągle oddziałujących na
firmę zakłóceń. Zatem skutecznym i efektywnym narzędziem eliminacji tych za-
kłóceń i panowania nad nimi jest właściwie wdrożona i doskonalona strategia
bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa.
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Environmental security strategy in businesses

This article presents theoretical and practical aspects of the implementation ecologi-
cal strategy of safety in companies. Reference to optimal ecological safety model,
which contains safety and ecological risk assessment in management. Also presents
conditions of the efficiency implementation of ecological strategy by using ecological
risk maps. Introduce influences of ecological strategy for general of the management
in companies.
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Rys. 4. Praktyczny model budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym przedsiębiorstwa
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Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 5. Mapa procesów systemu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym przedsiębiorstwa
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Źródło: opracowanie własne.
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Problematyka sprawozdawczości i wyceny
aktywów jednostek gospodarczych postawionych

w stan likwidacji

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, w większości przypad-
ków zakłada się nieograniczony czas funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.
Udziałowcy, akcjonariusze czy – najogólniej mówiąc – właściciele inwestują
aktywa w celu ich pomnażania, osiągania z nich korzyści. Przy rozpoczynaniu
działalności gospodarczej nie określają jednak czasu, na jaki inwestują swoje
aktywa. Wiąże się to z tym, że działając, przedsiębiorstwo się rozwija. Oprócz
corocznych wypłat z zysku rośnie wartość aktywów firmy, a więc i wartość
zainwestowanych środków.

Bywa jednak i tak, że z góry zakłada się określony czas funkcjonowania pod-
miotu. Tak się dzieje w przypadku powoływania spółek celowych, które po reali-
zacji określonego przedsięwzięcia są likwidowane.

W życiu gospodarczym zdarzają się sytuacje, gdy pomimo chęci prowadze-
nia działalności nie może być ona kontynuowana. Spowodowane jest to czyn-
nikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Do czynników zewnętrznych możemy
zaliczyć np.:
1. Sytuację rynkową (brak popytu, silna konkurencja, a więc czynniki, które

powodują zmniejszanie wielkości produkcji a często jej zakończenie).
2. Przepisy prawa (wprowadzanie koncesji, pozwoleń, limitów, norm środowi-

skowych, jakościowych – takie zmiany prawa, które uniemożliwiają dalszą
produkcję bez nakładów inwestycyjnych lub wręcz jej zabraniają).
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Do czynników wewnętrznych zaliczamy m.in.:
1. Sytuację finansową firmy.
2. Brak możliwości dalszego współdziałania pomiędzy wspólnikami.

Spośród tych czynników najczęstszą przyczyną likwidacji działalności jest kon-
dycja finansowa firmy. Dotyczy to szczególnie podmiotów prowadzących działal-
ność w większym rozmiarze, zobowiązanych do zakładania ksiąg handlowych.

W prawie mamy do czynienia z dwoma sposobami likwidacji podmiotów.
Pierwszy to likwidacja prowadzona na podstawie uchwały wspólników lub ak-
cjonariuszy bądź właścicieli, np. w przypadku spółek jawnych. Drugi to upa-
dłość ogłoszona na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.
Narzuca ono wręcz konieczność ogłoszenia upadłości w przypadku stwierdzenia
niewypłacalności przedsiębiorstwa. W prawie upadłościowym niewypłacalność
oznacza zaprzestanie wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań. W przy-
padku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobo-
wości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest ogłasza-
na wówczas, gdy ich zobowiązania przekroczą wartość majątku, nawet jeśli na
bieżąco te zobowiązania wykonują1.

W każdym z tych dwóch przypadków likwidacji istnieje konieczność sporzą-
dzania sprawozdań finansowych, co wymagane jest zarówno przepisami ustawy
o rachunkowości, jak i kodeksem spółek handlowych2.

Ustawa o rachunkowości (URACH) nakłada zgodnie z art. 12, ust. 2 obowią-
zek zamknięcia ksiąg rachunkowych:
1. Na dzień kończący rok obrotowy.
2. Na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży,

zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło
jego umorzenie.

3. Na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej.
4. W jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jed-

nostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia.
5. Na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wy-

niku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień po-
przedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału.

6. Na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub
ogłoszenia upadłości.

7. Na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.
8. Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

1 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.,
art. 11.

2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 1037.
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Na podstawie art. 12, ust. 2 URACH otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upa-
dłości przerywa więc bieg roku obrotowego ustalonego dla przedsiębiorstwa.

Rok obrotowy to rok kalendarzowy albo inny okres trwający 12 kolejnych
pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również dla celów podatku docho-
dowego od osób prawnych. Rok obrotowy określa bądź ustawa jako rok kalen-
darzowy (przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, jednostki badawczo-rozwo-
jowe), bądź statut (umowa spółki) w przypadku spółek handlowych3.

Na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji należy więc zamknąć księgi han-
dlowe, a na dzień otwarcia likwidacji – ponownie je otworzyć. Księgi handlowe
należy również zamknąć, zgodnie z punktem 2 art. 12, ust. 2 URACH, na dzień
zakończenia likwidacji.

W rezultacie takich unormowań w roku kalendarzowym mogą wystąpić na-
wet cztery lata obrotowe. Może się to zdarzyć w sytuacji postawienia przedsię-
biorstwa w stan likwidacji (pierwszy rok obrotowy do dnia poprzedzającego li-
kwidację), następnie gdy likwidacja zmienia się w upadłość (drugi rok obrotowy
– od początku likwidacji do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości), następ-
nie gdy dochodzi do umorzenia upadłości (trzeci rok od ogłoszenia upadłości do
umorzenia i czwarty do końca roku obrotowego – zazwyczaj kalendarzowego).
Jest to oczywiście przykład teoretyczny, ale zdarza się w praktyce występowanie
3 lat obrotowych (bez umorzenia upadłości).

Szczególnym przypadkiem są spółdzielnie, w przypadku których ma zastoso-
wanie art. 113, par. 1, pkt 3 ustawy o prawie spółdzielczym4. Tu do otwarcia
likwidacji konieczne są dwie kolejne uchwały walnego zgromadzenia członków,
a datą zamknięcia ksiąg jest dzień poprzedzający podjęcie drugiej uchwały.

Postawienie jednostki w stan likwidacji lub upadłości oznacza, że działalność
gospodarcza nie będzie kontynuowana, nie może więc być stosowana jedna
z podstawowych zasad rachunkowości – zasada kontynuacji działania. Przekła-
da się to bezpośrednio zarówno na sposób wyceny aktywów, jak i na obowiązki
sprawozdawcze.

W związku z uznaniem jednostki za niekontynuującą działalności jej spra-
wozdania nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta oraz składania tylko
następujących sprawozdań:
1. Wprowadzenia.
2. Bilansu.
3. Rachunku zysków i strat.
4. Informacji dodatkowych i objaśnień.

3 W. Missala, Likwidacja osób prawnych – organizacja, księgowość i podatki, Difin, Warszawa 2005.
4 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 228 z późn. zm.
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Przygotowując te sprawozdania, należy zamieścić w nich informację, iż zosta-
ły sporządzone przy braku zasady kontynuacji działania oraz że wyceny akty-
wów i pasywów dokonano według zasad określonych w art. 29 URACH.

Ważną zasadą, na którą należy zwrócić uwagę, jest zapis art. 36, ust. 3
URACH, głoszący, że: „Składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek posta-
wionych w stan likwidacji lub upadłości należy, na dzień rozpoczęcia likwidacji
lub postępowania upadłościowego, połączyć w jeden kapitał (fundusz) podsta-
wowy, zmniejszając go w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i towarzy-
stwach ubezpieczeń wzajemnych – o udziały własne, a w spółkach akcyjnych
– o należne wkłady na poczet kapitału, o ile nie wezwano zainteresowanych do
ich wniesienia, oraz o akcje własne”.

Konieczność właściwej wyceny aktywów i pasywów jednostek postawionych
w stan likwidacji nakłada obowiązek dokonania inwentaryzacji majątku przed-
siębiorstwa. Artykuł 26, ust. 4. URACH mówi, że inwentaryzację przeprowadza
się na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji.

Sama inwentaryzacja jest formą kontroli wewnętrznej jednostki, mającą na
celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych pozostających
w dyspozycji tej jednostki5.

Każda inwentaryzacja powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami kom-
pletności (ma objąć wszystkie składniki majątku) oraz rzeczywistości (należy ustalić
faktyczną liczbę i użyteczność składników majątku na dzień inwentaryzacji).

Inwentaryzacji w drodze spisu z natury podlegają środki trwałe, zapasy, pa-
piery wartościowe, środki pieniężne, maszyny i urządzenia wchodzące w skład
środków trwałych w budowie oraz niezakończone usługi, gdy okres ich wykona-
nia jest krótszy niż 6 miesięcy, a udział przychodów jest nieznaczny w przycho-
dach jednostki. Taki sposób inwentaryzacji można zastosować również dla nieza-
kończonych usług, w tym budowlanych, gdy okres ich wykonania przekracza
6 miesięcy, a ustalenie przychodu z tych robót odbywa się na podstawie art. 34a,
ust. 2, pkt 3 URACH, a mianowicie na podstawie obmiaru wykonanych prac.

Część składników majątkowych podlega inwentaryzacji w drodze potwier-
dzenia. Taką metodą weryfikuje się m.in.: wartości niematerialne i prawne, in-
westycje długoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, należności.

Pozostałe składniki inwentaryzuje się metodą weryfikacji.
Artykuł 26, ust. 2 URACH doprecyzowuje sposób sporządzania inwentaryza-

cji w stosunku do skalników, które nie są własnością jednostki:
„Inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się

w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone

5 W. Missala, op. cit.
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jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te
jednostki o wynikach spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących
usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania”.

Jest to o tyle istotne, że składniki te muszą zostać ujęte w bilansie likwidacyj-
nym z uwagi na różne skutki prawne wynikające z przekazania tych składników.
Część z nich może stanowić zabezpieczenie dla wierzytelności jednostki, a część
przysparzać dalszych korzyści ekonomicznych6.

W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji zasady wyceny akty-
wów formułuje art. 29 URACH, który mówi:

„Jeżeli założenie kontynuacji działalności, o którym mowa w art. 5, ust. 2, nie
jest zasadne to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto
możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytwo-
rzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzenio-
we, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednost-
ka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty
i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania
działalności”.

Przepis ten w sposób jednoznaczny wskazuje na sposób wyceny aktywów. Cena
sprzedaży netto to możliwa do uzyskania cena danego składnika w dniu wyceny,
bez VAT, ale skorygowana o rabaty, opusty. Dzięki takiej wycenie otrzymuje się
realną wartość bilansową składników, które mają być sprzedane lub podzielone
pomiędzy właścicieli.

Podczas postępowania likwidacyjnego wartości te są nieraz wielokrotnie
korygowane. Wpływ na to mają przede wszystkim możliwości zbycia danego
aktywu (ewentualnie za cenę niższą od ustalonej na początku likwidacji z zasto-
sowaniem art. 29 URACH).

Ten sposób wyceny aktywów stosuje się na każdy dzień bilansowy od począt-
ku likwidacji.

Szczególną kwestią jest wycena należności przysługujących jednostce. Na
tym tle często powstają wątpliwości i rozbieżności, szczególnie w postępowa-
niach organów podatkowych. Dokonując wyceny należności, należy uwzględ-
niać zasadę ostrożnej wyceny, która zawarta jest w art. 28, ust. 1, pkt 7 URACH.
Szczegółowo sposób wyceny należności omawia art. 35b URACH.

Wyceniając należności, należy więc wziąć pod uwagę stopień prawdopodo-
bieństwa ich zapłaty przez dłużnika i stworzyć odpisy aktualizacyjne w odnie-
sieniu do:
„1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadło-

ści – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpiecze-

6 A. Piecko-Mazurek, Likwidacja spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2000.
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niem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w po-
stępowaniu upadłościowym,

2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie
upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,

3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik
zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata na-
leżności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepo-
krytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności,
w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wy-
sokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,

5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stop-
niu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych ro-
dzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wia-
rygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne
należności”.
Odpisy takie należy zaliczyć bądź to do pozostałych kosztów operacyjnych,

bądź do kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, której doty-
czy odpis.

Przy wycenie należności należy się posługiwać nie tylko subiektywną oceną
możliwości odzyskania danej należności, wynikającą z wiedzy o dłużniku, ale
również zasadami prawa, a szczególnie kodeksu cywilnego7. Chodzi mianowicie
o terminy przedawnienia wierzytelności, które w zależności od jej rodzaju mogą
wynosić od 2 do 10 lat.

Pomimo pewności, że można przedawnioną wierzytelność odzyskać, jej
przedawnienie powinno zaktualizować jej wartość. Nie oznacza to oczywiście, że
dana wierzytelność jest stracona i że dalsze próby jej odzyskania nie są możliwe.

Warto w tym przypadku zwrócić również uwagę na zapisy ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych8. Otóż prawo podatkowe zakłada, że do przy-
chodów z działalności gospodarczej zalicza się wymagalne wierzytelności, choćby
nieściągalne. Nie można natomiast do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne9.

7 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
8 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektó-

rych ustaw regulujących zasady opodatkowania, Dz.U. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.
9 K. Kłudkiewicz, Wierzytelności nieściągalne w podatku dochodowym od osób prawnych, http://

podatki.pl.
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Jednak istnieją od tej zasady pewne wyjątki. Możliwy jest odpis wierzytelno-
ści w ciężar kosztów podatkowych, gdy dana wierzytelność:
1. Nie jest przedawniona.
2. Była wcześniej uznana jako przychód.
3. Jej nieściągalność została udokumentowana.

O ile dwa pierwsze warunki nie wymagają wyjaśnień, o tyle trzeci, czyli wła-
ściwe udokumentowanie nieściągalności, już może sprawiać pewne trudności.

Właściwe udokumentowanie nieściągalności wierzytelności wymaga posia-
dania bądź to postanowienia o nieściągalności od komornika, bądź postanowie-
nia sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, lub
sporządzonego przez samego podatnika protokołu. Najtrudniejszą czynnością jest
właśnie sporządzenie takiego protokołu. Jego elementami powinny być:
1. Określenie kwoty dochodzonej wierzytelności.
2. Szczegółowe wyliczenie spodziewanych kosztów postępowania.
3. Oświadczenie, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane

z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od egzekwowanej
kwoty wierzytelności, co uzasadnia zaliczenie wierzytelności do kosztów uzy-
skania przychodów10.
Ważną kwestią zawartą w art. 29 URACH jest konieczność utworzenia

rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniecha-
niem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Wysokość tej rezer-
wy należy ocenić na podstawie szacunkowych kosztów związanych z likwi-
dacją. Wśród tych kosztów znajdują się m.in. koszty ogłoszeń, wycen, koszty
związane z rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami, koszty archiwizacji
dokumentów jednostki.

Ważnym elementem sporządzania bilansu w przypadku likwidacji jest prawi-
dłowa wycena zobowiązań. Dokonując jej, należy ocenić, czy nie uległy one
przedawnieniu. W takim przypadku odpisuje się je w pozostałe przychody ope-
racyjne. Samą wartość zobowiązań powinno się powiększyć o należne wierzycie-
lowi odsetki oraz, jeżeli występują, zasądzone koszty procesu.

Jak z powyższego wynika, sama problematyka sprawozdawczości jednostek
w stanie likwidacji i wyceny poszczególnych składników jest dosyć dobrze unor-
mowana w ustawie o rachunkowości. Unormowania te dotyczą stanu prawne-
go na marzec 2008 roku. Znowelizowana ustawa o rachunkowości wprowadza
od 2009 roku pewne zmiany. Mianowicie będzie można, oprócz przypadków
wymienionych w art. 12, ust. 3 URACH, odstąpić od zamykania i otwierania
ksiąg rachunkowych również w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością

10 S. Biliński,  Jak udokumentować nieściągalność wierzytelności, http://www.infor.pl.
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zawarcia układu. Będzie także możliwość odstąpienia w takiej sytuacji od in-
wentaryzacji.

Jednocześnie nastąpiło doprecyzowanie pewnych kwestii w stosunku do in-
wentaryzacji. Zakwalifikowanie do nieruchomości (spółdzielcze prawo do lokali,
prawo wieczystego użytkowania gruntów) będzie podlegać inwentaryzacji po-
przez porównanie danych z ksiąg z odpowiednimi dokumentami i poprzez wery-
fikację wartości tych praw. Zmiana będzie dotyczyć również papierów wartościo-
wych (będących w formie zdematerializowanej), które będą inwentaryzowane
w formie potwierdzenia sald.

Zmiany te pozwolą uniknąć ponoszenia części kosztów związanych z inwen-
taryzacją i sporządzaniem sprawozdań.
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Question of reporting and pricing of assets in business being liquidated

Companies activity always have some elements of fisk. In developed economies com-
pany liquidation is very common process. There’s many causes and ways of liquida-
tion. Some companies will go into liquidation, when the owners adopt a resolution to
dissolve their company, others are forced into compulsory liquidation by their
crediotors. Because liquidation process can run different ways, so it causes necessity
of assets valuing several times, when liquidation way is changed. Polish accounting
statut controls this issues very precisely. This article shows ways of assets valuing
accounting duties in reporting, under Polish law, taking future law changes into con-
sideration.
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ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÈÉ Ó×ÅÒ

Åëåíà Áåðòîø

Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò
(íà ïðèìåðå ìåòîäà äèðåêò-êîñòèíã)

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàçíûõ îò-
ðàñëÿõ ýêîíîìèêè è â ðàçíûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðìàõ. Íî íåçà-
âèñèìî îò ôîðìû è ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé áèçíåñà
òðåáóåò ïðèâëå÷åíèÿ êàïèòàëà äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ îïåðàöèé, îïðåäåëåíèÿ
îáúåêòîâ è îáúåìîâ èíâåñòèðîâàíèÿ ïîëó÷åííûõ ñðåäñòâ.

Óñïåõ áèçíåñà íåïîñðåäñòâåííî çàâèñèò îò ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ â ïðîöåññå õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé ðåñóðñîâ, êîòîðûå åñòü â íàëè÷èè.
Îòñþäà ëþáàÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîñòîèò èç òðåõ âçà-
èìîñâÿçàííûõ ýëåìåíòîâ: èíâåñòèöèîííîé, îïåðàöèîííîé è ôèíàíñîâîé
äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàçíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ñóùåñòâóåò
ñïåöèôè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ – óïðàâëåíèå. Óïðàâëåíèå îáåñïå÷èâàåò ïëàíè-
ðîâàíèå, îðãàíèçàöèþ, ìîòèâàöèþ, êîíòðîëü è ðåãóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè.
Ïëàíèðîâàíèå âêëþ÷àåò âûáîð öåëè äåÿòåëüíîñòè, îïðåäåëåíèå íåîáõî-
äèìûõ ðåñóðñîâ è ïóòåé äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè.

Äîñòèæåíèå ëþáîé öåëè âîçìîæíî òîëüêî â ñëó÷àå ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû
êîëëåêòèâà ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü äåÿòåëüíîñòü
ïåðñîíàëà, ñîãëàñîâàòü åãî óñèëèÿ è, ó÷òÿ èíòåðåñû ëþäåé, ñòèìóëèðîâàòü
èõ. Êîíòðîëü îáåñïå÷èâàåò ñðàâíåíèå äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ ñ çàïëà-
íèðîâàííûìè.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ çíà÷èòåëüíûõ ðàñõîæäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãó-
ëèðîâàíèå, ò.å. âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå êîððåêòèâû â îðãàíèçàöèþ èëè
â ïëàíû – â çàâèñèìîñòè îò ïðè÷èí îòêëîíåíèé.
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Äëÿ íîðìàëüíîãî âûïîëíåíèÿ ðàññìîòðåííûõ ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ íå-
îáõîäèìà èíôîðìàöèÿ. Òàêóþ èíôîðìàöèþ äîëæíà ïðåäñòàâèòü, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ñèñòåìà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, êîòîðàÿ âûÿâëÿåò è ñèñòåìàòèçèðóåò
äàííûå î õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Òó ÷àñòü ñèñòåìû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ïîòðåá-
íîñòü óïðàâëåíèÿ â èíôîðìàöèè, íàçûâàþò óïðàâëåí÷åñêèì ó÷åòîì.

Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò – ýòî ïðîöåññ âûÿâëåíèÿ, èçìåðåíèÿ, íàêàïëèâà-
íèÿ, àíàëèçà, ïîäãîòîâêè, èíòåðïðåòàöèè è ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ
èñïîëüçóåòñÿ óïðàâëåí÷åñêèì çâåíîì äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ, îöåíêè è êîíòðîëÿ
âíóòðè îðãàíèçàöèè è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîäîò÷åòíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ.

Èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óïðàâëåí÷åñêèì ó÷åòîì, îðè-
åíòèðîâàíà íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé êàê ñòðàòåãè÷åñêîãî, òàê
è òåêóùåãî óïðàâëåíèÿ, íà îïòèìèçàöèþ èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ, îáåñïå-
÷åíèå îáúåêòèâíîé îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé è îòäåëüíûõ ìå-
íåäæåðîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ
ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ è îáåñïå÷èâàåò èíôîðìàöèþ, âàæíóþ äëÿ:
1. Îïðåäåëåíèÿ ñòðàòåãèè è ïëàíèðîâàíèÿ áóäóùèõ îïåðàöèé îðãàíèçàöèè.
2. Êîíòðîëèðîâàíèÿ åå òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè.
3. Îïòèìèçàöèè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ.
4. Îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè.
5. Ñíèæåíèÿ ñóáúåêòèâíîñòè â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.

Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò òðàäèöèîííîãî áóõ-
ãàëòåðñêîãî ó÷åòà, îðèåíòèðîâàííîãî íà ñîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé (áóõ-
ãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè. Ãëàâíîå îòëè÷èå – ýòî ïîòðåáèòåëè èíôîðìàöèè.
Ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü ïðåäíàçíà÷åíà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äëÿ âíåøíèõ
ïîòðåáèòåëåé (áàíêîâ, àêöèîíåðîâ è ò.ä.), õîòÿ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà
è ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðèÿòèÿ [1, c. 11].

Íî äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì íåîáõîäèìà áîëåå äåòàëüíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ, êîòîðàÿ ó÷èòûâàåò òåõíîëîãèþ è îðãàíèçàöèþ èìåííî ýòîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Ïîýòîìó èíôîðìàöèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ôîðìèðóåòñÿ
è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé êîíêðåòíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ.

Â îòëè÷èå îò ôèíàíñîâîãî ó÷åòà, êîòîðûé âåäåòñÿ ñ ñîáëþäåíèåì îïðå-
äåëåííûõ îôèöèàëüíûõ ðåãëàìåíòîâ (èíñòðóêöèé, ñòàíäàðòîâ è ò.ä.), óñ-
òàíîâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè èëè ïðîôåññèîíàëüíûìè îðãàíè-
çàöèÿìè, óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò íå îãðàíè÷åí â âûáîðå ìåòîäîâ è ïðàâèë.

Îí ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñàìèì ïðåäïðèÿòèåì ñ ó÷åòîì ðàçíûõ ïàðàìåòðîâ,
ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðè ïîäãîòîâêå âàðèàíòîâ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
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êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè. Ýòî òàêæå îòëè÷àåò åãî îò ôèíàíñîâîãî ó÷åòà,
ãäå âñå îïåðàöèè îòðàæàþòñÿ íà ñ÷åòàõ è â îò÷åòíîñòè â åäèíîì äåíåæíîì
èçìåðåíèè.

Òàáë. 1. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ôèíàíñîâîãî
è óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò
Ìåíåäæåðû ðàçíûõ óðîâíåé
â êîìïàíèè
Ìåòîäû è ïðèíöèïû âûáèðàþò-
ñÿ ïðåäïðèÿòèåì ñàìîñòîÿòåëü-
íî
Ðàçíûå èçìåðèòåëè è êà÷åñòâåí-
íûå õàðàêòåðèñòèêè
Ñåãìåíòû äåÿòåëüíîñòè (ñòðóê-
òóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, öåíòðû,
äð.)
Ìåíÿþùèéñÿ èíòåðâàë, îïåðà-
òèâíàÿ èíôîðìàöèÿ

Íà áóäóùåå (ïðîãíîçèðîâàíèå)
Êîììåð÷åñêàÿ òàéíà

Ïðèçíàê
Ãëàâíûå
ïîòðåáèòåëè
Ðåãëàìåíòàöèÿ

Èñïîëüçîâàíèå
èçìåðèòåëåé
Îáúåêò àíàëèçà

Ïåðèîäè÷íîñòü
ñîñòàâëåíèÿ
îò÷åòîâ
Íàïðàâëåííîñòü
Îòêðûòîñòü
äàííûõ

Ôèíàíñîâûé ó÷åò
Ìåíåäæåðû è âíåøíèå ïî-
òðåáèòåëè
Îáùåïðèíÿòûå ïðèíöèïû
(ñòàíäàðòû) è íîðìàòèâíûå
àêòû
Åäèíûé äåíåæíûé èçìåðè-
òåëü
Õîçÿéñòâåííàÿ åäèíèöà
â öåëîì

Ðåãóëÿðíî, êàê ïðàâèëî, ãî-
äîâîé è êâàðòàëüíûé èíòåð-
âàëû
Îöåíêà ïðîøëîãî
Áîëüøèíñòâî äàííûõ äîñòóï-
íî âñåì

Èñòî÷íèê – [1, c. 15].

Ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü îòîáðàæàåò ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå è ðåçóëü-
òàòû äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ çà ãîä èëè çà êâàðòàë. Òàêàÿ îò÷åòíîñòü
íå äàåò âîçìîæíîñòè îöåíèâàòü è àíàëèçèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü îòäåëüíûõ
ïîäðàçäåëåíèé è îïåðàòèâíî âëèÿòü íà îòêëîíåíèÿ îò çàïëàíèðîâàííûõ
ïàðàìåòðîâ.

Ïîýòîìó â ñèñòåìå óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè
îòäåëüíûõ ñåãìåíòîâ (ïîäðàçäåëåíèé, ðàéîíîâ ñáûòà, ïðîèçâîäñòâåííûõ
ëèíèé è ò.ä.) ãîòîâèòñÿ è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìåíåäæåðàì â êðàò÷àéøèå îò-
ðåçêè âðåìåíè (ñóòêè, íåäåëÿ, ìåñÿö) èëè ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé.

Âàæíîé ÷åðòîé, êîòîðàÿ îòëè÷àåò ôèíàíñîâûé è óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò,
ÿâëÿåòñÿ íàöåëåííîñòü. Åñëè ôèíàíñîâûé ó÷åò îïèñûâàåò îïåðàöèè, êîòîðûå
óæå èìåëè ìåñòî, òî ãëàâíûì çàäàíèåì óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ÿâëÿåòñÿ
ïðåäâèäåíèå ïîñëåäñòâèé áóäóùèõ îïåðàöèé.
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Ñóùåñòâóåò äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïîñîáîâ, ñ ïîìîùüþ êî-
òîðûõ ïðåäïðèÿòèå ìîæåò çàðàáàòûâàòü ïðèáûëü è â ïîñëåäñòâèè ïðå-
âðàùàòü åå â äåíüãè. È äëÿ êàæäîãî ñïîñîáà íàèáîëåå âàæíûì ôàêòîðîì
ÿâëÿåòñÿ ôàêòîð èçäåðæåê, ò.å. òåõ ðåàëüíûõ ðàñõîäîâ, êîòîðûå äîëæíî
ïîíåñòè ïðåäïðèÿòèå â ïðîöåññå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà
ïîëó÷åíèå ïðèáûëè. Åñëè ïðåäïðèÿòèå íå óäåëÿåò äîëæíîãî âíèìàíèÿ
èçäåðæêàì, îíè íà÷èíàþò âåñòè ñåáÿ íå ïðåäñêàçóåìî, âñëåäñòâèå ÷åãî
âåëè÷èíà ïðèáûëè çàêîíîìåðíî óìåíüøàåòñÿ è çà÷àñòóþ ñòàíîâèòñÿ îòðè-
öàòåëüíîé, ò.å. äåÿòåëüíîñòü íà÷èíàåò ïðèíîñèòü óáûòêè.

Â ðåàëüíîé ïðàêòèêå ìåíåäæåðû ïðåäïðèÿòèÿ íå óäåëÿþò äîëæíîãî
âíèìàíèÿ èçäåðæêàì ïî òîé ïðîñòîé ïðè÷èíå, ÷òî íå ìîãóò äîñòàòî÷íî
äåòàëüíî èõ îïèñàòü. Çà÷àñòóþ èì ïðîñòî òðóäíî ðàçîáðàòüñÿ â çàïóòàííîé
ñòðóêòóðå èçäåðæåê, èõ âçàèìîçàâèñèìîñòè è çàâèñèìîñòè îò êëþ÷åâûõ
ôàêòîðîâ áèçíåñà. Â òî æå âðåìÿ îñîçíàíèå òîãî, ÷òî èçäåðæêè èãðàþò
íàèáîëåå ñóùåñòâåííóþ ðîëü â áèçíåñå, íà÷èíàåò îâëàäåâàòü ìåíåäæåðàìè
ïðåäïðèÿòèÿ. Íà ýòîé ñòàäèè ïðèíöèïèàëüíûì ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
î òîì, ÷òî ñëåäóåò ïîòðàòèòü âðåìÿ, ýíåðãèþ, à òàêæå äåíüãè äëÿ òîãî,
÷òîáû äåòàëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü îñíîâíûå èçäåðæêè è â äàëüíåéøåì
íàó÷èòüñÿ èìè óïðàâëÿòü [6].

Îïåðàòèâíàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ ïðåäåëüíûõ èçäåðæåê „äèðåêò-êîñòèíã”
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå øèðîêî èñïîëüçóåìûõ ñèñòåì âíóòðèïðîèç-
âîäñòâåííîãî óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Îíà ñêëàäûâàåòñÿ èç ýëåìåíòîâ ó÷åòà,
êîíòðîëÿ, àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.

Ìåòîä îñíîâûâàåòñÿ íà àíàëèçå îòíîøåíèÿ çàòðàò ê îáúåìó ïðîèçâîä-
ñòâà. Âñå çàòðàòû ïðåäïðèÿòèÿ ðàçäåëÿþòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê îáúåìó ïðî-
èçâîäñòâà íà ïîñòîÿííûå è ïåðåìåííûå. Ïðè ñèñòåìå „Äèðåêò-êîñò” ñå-
áåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè ïëàíèðóåòñÿ è ó÷èòûâàåòñÿ â ÷àñòè îäíèõ ëèøü
ïåðåìåííûõ çàòðàò. Ïî ñâîåìó õàðàêòåðó îíè ÿâëÿþòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè
è â ñòîèìîñòü ïðîäóêòà èõ âêëþ÷àþò ïðåèìóùåñòâåííî ïðÿìûì ïóòåì.
Èìåííî ïîýòîìó â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ïåðåìåííûå çàòðàòû èíîãäà
íàçûâàþò çàòðàòàìè ïðîäóêòà. Ïîñòîÿííûå æå çàòðàòû â ñåáåñòîèìîñòü
ïðîäóêöèè íå âêëþ÷àþò, à ñïèñûâàþò íà ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè òîãî
ïåðèîäà, êîãäà îíè âîçíèêëè.

Ïîñòîÿííûå çàòðàòû íå çàâèñÿò îò ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ äåÿòåëüíîñòè,
èõ ìîæíî ñïðîãíîçèðîâàòü âïåðåä, êàê ïðàâèëî, ê íèì îòíîñÿòñÿ óïðàâ-
ëåí÷åñêèå ðàñõîäû, çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîãëàñíî øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ, ðàñ-
õîäû íà àðåíäó ïîìåùåíèé, ðàñõîäû íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã
è ýëåêòðîýíåðãèè, àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ. Ïîñòîÿííûå ðàñõîäû
ñîáèðàþòñÿ â ñìåòû, êîòîðûå ñîñòàâëÿþòñÿ êàê â öåëîì ïî ïðåäïðèÿòèþ,
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òàê è ïî îòäåëüíûì ïîäðàçäåëåíèÿì. Ïîñòîÿííûå çàòðàòû ÿâëÿþòñÿ åäè-
íîâðåìåííûìè, íî ïîäëåæàò ñïèñàíèþ â ïåðèîä èõ âîçíèêíîâåíèÿ.

Ïåðåìåííûå çàòðàòû ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî çàâèñÿò îò îáúåìîâ äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, ýòî – ìàòåðèàëû, èñïîëüçóåìûå ïðè ïðîèçâîäñòâå,
çàðàáîòíàÿ ïëàòà, âûïëà÷èâàåìàÿ ñäåëüíî, ïðî÷èå ðàñõîäû. Ïåðåìåííûå
çàòðàòû êàëüêóëèðóþòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîé åäèíèöå ïðîäóêöèè èëè ïî
êàæäîìó êîìïîíåíòó, ôîðìèðóþùèì ïðÿìûå çàòðàòû çàêàçà. Ïåðåìåííûå
çàòðàòû ñ÷èòàþòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè, òî åñòü ïîäëåæàò ñïèñàíèþ íà
ñ÷åò ïðîäàæè òîëüêî ïîñëå ïðîäàæè ïðîäóêöèè, ñ êîòîðîé îíè ñâÿçàíû
[3, c. 145].

Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã îïðåäåëÿåòñÿ òîëüêî ïî ïåðå-
ìåííûì çàòðàòàì, êîòîðûå ìîãóò áûòü â çàâèñèìîñòè îò èõ îòíîøåíèÿ
ê ïðîöåññó ïðîèçâîäñòâà ïðÿìûìè èëè êîñâåííûìè.

Ïîñòîÿííûå ðàñõîäû ïî îòíîøåíèþ ê ïðîöåññó ïðîèçâîäñòâà âûñòóïàþò
êàê êîñâåííûå åäèíîâðåìåííûå ðàñõîäû.

Ðàçäåëåíèå çàòðàò íà ïîñòîÿííûå è ïåðåìåííûå ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî
óñëîâíîé âåùüþ è ïîýòîìó â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèé óñëîâèé äåÿòåëüíîñòè
èõ êëàññèôèêàöèÿ ìîæåò ìåíÿòüñÿ â ðàìêàõ îäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóþò ñìåøàííûå çàòðàòû, êîòîðûå ñîäåðæàò êàê
ïîñòîÿííûå, òàê è ïåðåìåííûå êîìïîíåíòû.

×àñòü ýòèõ çàòðàò èçìåíÿåòñÿ ïðè èçìåíåíèè îáúåìà ïðîèçâîäñòâà,
à äðóãàÿ – íå çàâèñèò îò îáúåìà ïðîèçâîäñòâà è îñòàåòñÿ ôèêñèðîâàííîé
â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà. Íàïðèìåð, ñóììà îïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå
òåëåôîíà ìîæåò âêëþ÷àòü ïîñòîÿííûå çàòðàòû – ñóììó àáîíåíòñêîé ïëàòû
è ïåðåìåííûå, êîòîðûå çàâèñÿò îò êîëè÷åñòâà è äëèòåëüíîñòè ìåæäóãî-
ðîäíûõ òåëåôîííûõ ðàçãîâîðîâ.

Èíîãäà ñìåøàííûå çàòðàòû òàêæå íàçûâàþò óñëîâíî ïîñòîÿííûìè
è óñëîâíî ïåðåìåííûìè.

Ñóììà ïåðåìåííûõ çàòðàò íà ïðîèçâåäåííóþ ïðîäóêöèþ è ïîñòîÿííûå
çàòðàòû çà ïåðèîä îáðàçóþò ñóììó ïîëíûõ çàòðàò ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðè ýòîì
ñóììà ïîëíûõ çàòðàò íà îäíó åäèíèöó ïðîäóêöèè ìîæåò áûòü ðàññ÷èòàíà
ïî ôîðìóëå:

Ïîëíûå çàòðàòû íà 1 åäèíèöó = (ïåðåìåííûå çàòðàòû íà 1 åä. õ îáúåì
âûïóñêà + ïîñòîÿííûå çàòðàòû) / îáúåì âûïóñêà [2, c. 84].

Ñëåäîâàòåëüíî ïðè îáùåì ðîñòå ñóììû ïîëíûõ çàòðàò â öåëîì ïî ïðåä-
ïðèÿòèþ ïðîèñõîäèò èõ ñíèæåíèå ïðè ðàñ÷åòå íà åäèíèöó ïðîäóêöèè.

Ïîñòîÿííûå çàòðàòû îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè òîëüêî â ïðåäåëàõ „îáëàñòè
ðåâàëåíòíîñòè”, òî åñòü â ïðåäåëàõ çàäàííûõ îáúåìîâ âûðó÷êè è ïðîèç-
âîäñòâà ïðè èçìåíåíèè îáúåìîâ âûøå îáëàñòè ðåâàëåíòíîñòè ïîñòîÿííûå



76

Åëåíà Áåðòîø

çàòðàòû ìîãóò ìåíÿòüñÿ. â ýòîì ñëó÷àå îíè áóäóò ñ÷èòàòüñÿ óñëîâíî-ïîñòî-
ÿííûìè [5, c. 17].

Ðàçíèöà ìåæäó ñóììîé ïåðåìåííûõ çàòðàò íà åäèíèöó ïðîäóêöèè è åå
ïðîäàæíîé ñòîèìîñòüþ íàçûâàåòñÿ ìàðæèíàëüíîé ïðèáûëüþ.

Ñóììà âûðó÷êè, ïîëó÷åííàÿ ïðåäïðèÿòèåì, çà ìèíóñîì ïåðåìåííûì
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îáúåìîì ïðîäàííîé ïðîäóêöèè, äàåò ñóììó âàëîâîé
ïðèáûëè, êîòîðàÿ îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ ìàðæèíàëüíîé ïðèáûëüþ. Åå
ñóììà äîëæíà ïîêðûòü ñóììó ïîñòîÿííûõ çàòðàò ïðåäïðèÿòèÿ çà ïåðèîä.
Â ýòîì ñëó÷àå ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷èò ïðèáûëü îò ïðîäàæè. Òàêàÿ ñèñòåìà
ïîëó÷èëà íàçâàíèå „ïðîñòîé äèðåêò-êîñòèíã”.

Òàáë. 2. Ïðèìåíåíèå ñèñòåìû „Ïðîñòîé äèðåêò-êîñòèíã”

Íàèìåíîâàíèå
Âûðó÷êà îò ïðîäàæè
Ïåðåìåííûå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîäàæåé
Ìàðæèíàëüíàÿ ïðèáûëü
Ïîñòîÿííûå çàòðàòû
Â òîì ÷èñëå îáùåöåõîâûå
Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûå
Ïðèáûëü îò ïðîäàæ

Ñóììà, ðóá.
450 000
320 000
130 000
100 000
40 000
60 000
30 000

Èñòî÷íèê – [2, c. 87].

Ìåòîä ïðîñòîãî äèðåêò-êîñòèíãà öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíÿòü ïðè íå-
áîëüøèõ îáúåìàõ ïðîèçâîäñòâà è íîìåíêëàòóðû ïðîäóêöèè.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ øèðîêî íà÷àëà èñïîëüçîâàòüñÿ ñèñòåìà „ðàçâèòîé
äèðåêò-êîñòèíã”. Â ðàçâèòîì äèðåêò-êîñòèíãå ïîÿâëÿåòñÿ ïîíÿòèå „ïîëó-
ìàðæè” (ðàçíîñòü ìàðæèíàëüíîé ïðèáûëè è êîñâåííûõ ïîñòîÿííûõ çàòðàò).
Êîñâåííûå ïîñòîÿííûå çàòðàòû ìîãóò áûòü ïðÿìî îòíåñåíû íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèå èçäåëèÿ. Ê êîñâåííûì ïîñòîÿííûì çàòðàòàì áóäóò îòíîñèòüñÿ
îáùåöåõîâûå ðàñõîäû, êîòîðûå ìîæíî ðàçíåñòè ïî âèäàì ïðîäóêöèè.

Â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî îöåíèòü âêëàä êàæäîãî âèäà ïðîäóêöèè â îáùóþ
ñóììó ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàçâèòîãî äèðåêò-êîñ-
òèíãà îòêëîíÿþòñÿ îò ãëàâíîãî ïðèíöèïà ýòîé ñèñòåìû êàëüêóëèðîâàíèÿ
ïåðåìåííûõ çàòðàò. Ôàêòè÷åñêè ïðîèçâîäèòñÿ ðàñ÷åò ñìåøàííîé ñåáåñ-
òîèìîñòè.

Åñëè ìû ñðàâíèì äâà ðàñ÷åòà ñóììû ïðèáûëè îò ïðîäàæè, òî âî âòîðîì
ñëó÷àå ôîðìà, ñîñòàâëåííàÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà ðàçâèòîãî äèðåêò-
êîñòèíãà, ïîçâîëÿåò áîëåå íàãëÿäíî îòîáðàçèòü âëèÿíèå ìàðæèíàëüíîé
ïðèáûëè ïî êàæäîìó ïðîäóêòó íà îáùóþ ñóììó ïðèáûëè îò ïðîäàæè,
ïîëó÷åííîé ïðåäïðèÿòèåì.
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Òàáë. 3. Ïðèìåíåíèå ñèñòåìû „Ðàçâèòîé äèðåêò-êîñòèíã”

Íàèìåíîâàíèå
Âûðó÷êà îò ïðîäàæè
Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäàæ
Ìàðæèíàëüíàÿ ïðèáûëü
Îáùåöåõîâûå ðàñõîäû
Ïîëóìàðæà
Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûå ðàñõîäû
Ïðèáûëü îò ïðîäàæ

Ïðîäóêò À
200 000
120 000
80 000
15 000
65 000

Ïðîäóåò Á
250 000
200 000
50 000
25 000
25 000

Èòîãî, ðóá.
450 000
320 000
130 000
40 000
90 000
60 000
30 000

Èñòî÷íèê – [2, c. 88].

Ðàçâèòîé äèðåêò-êîñòèíã òàêæå ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðàñ÷åòà ðåçóëüòàòà
äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé è ó÷àñòêîâ, öåíòðîâ îòâåòñòâåí-
íîñòè, ñåãìåíòîâ äåÿòåëüíîñòè.

Ñóùåñòâóåò ìíîãî ðàçëè÷èé â ôîðìèðîâàíèè ñåãìåíòîâ äåÿòåëüíîñòè
íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ÷òî òðåáóåò â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè èõ ñèñòåìàòèçà-
öèè è óâÿçêè ñ ïðèìåíåíèåì óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà â ïðîèçâîäñòâå. Ïðè
ýòîì íóæíî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ôóíêöèîíàëüíóþ ïðèíàäëåæíîñòü çàòðàò
ê îïðåäåëåííîìó ñåãìåíòó äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Êàæäûé ñåãìåíò
èìååò ñâîè óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ çàòðàò. Òàê, íàïðèìåð, â ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ êðèòåðèåì îòíåñåíèÿ çàòðàò ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâî-
äèìàÿ ïðîäóêöèÿ. Äëÿ ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè – ìåñòà õðàíåíèÿ, ó÷àñòîê
îòãðóçêè, òðàíñïîðòíàÿ äîñòàâêà ãðóçîâ â íàçíà÷åííûå ïóíêòû; à äëÿ ñáûòà
– îáúåì ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè.

Ñòåïåíü ïðèìåíåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ïî ñåãìåíòàì äåÿòåëüíîñòè
äëÿ êàæäîãî ïðåäïðèÿòèÿ èíäèâèäóàëüíà. Îïòèìàëüíûé âàðèàíò ïðèìåíåíèÿ
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà â òîì èëè èíîì ñåãìåíòå ìîæåò áûòü íàéäåí òîëüêî
ïîñëå äåòàëüíîãî àíàëèçà êîíêðåòíûõ óñëîâèé äåÿòåëüíîñòè è ïîòðåáíîñòåé
ïðåäïðèÿòèÿ. Âîçìîæíû äâà âàðèàíòà ðàñïðåäåëåíèÿ çàòðàò ïî ñåãìåíòàì
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ:
1. Âñå ïåðåìåííûå è ïîñòîÿííûå çàòðàòû ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî ñåãìåíòàì

äåÿòåëüíîñòè íåçàâèñèìî îò òîãî, ê êàêîé ïðîäóêöèè îíè îòíîñÿòñÿ.
2. Ïî ñåãìåíòàì äåÿòåëüíîñòè ðàñïðåäåëÿþòñÿ òîëüêî êîñâåííûå ïîñòî-

ÿííûå çàòðàòû, êîòîðûå íåëüçÿ îòíåñòè ïî ïðÿìîìó ïðèçíàêó íà êîí-
êðåòíûå âèäû ïðîäóêöèè. Ïåðåìåííûå çàòðàòû âêëþ÷àþòñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî â ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè, â ñîñòàâ çàòðàò îïðåäåëåííûõ
ñåãìåíòîâ îíè íå âõîäÿò.
Äåòàëèçàöèÿ êîììåð÷åñêèõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàñõîäîâ ïî ñåãìåíòàì

äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ òî÷íîñòè îïðå-
äåëåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè. Ïîâûøåíèå òî÷íîñòè
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îïðåäåëåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè îáåñïå÷èâàåòñÿ è çà ñ÷åò òîãî, ÷òî ãðóïïèðîâ-
êà çàòðàò ïî ñåãìåíòàì äåÿòåëüíîñòè ïîçâîëÿåò îòíîñèòü íà îòäåëüíûå
âèäû ïðîäóêöèè òå çàòðàòû, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò òåõíîëîãè÷åñêîìó
ïðîöåññó èõ ïðîèçâîäñòâà, òî åñòü ñòðîãî îïðåäåëåííîìó ïåðå÷íþ ðàñõîäîâ
ïî ñìåòå.

Òàêèì îáðàçîì, çàòðàòû äëÿ óëó÷øåíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà íèìè
è äëÿ ïîâûøåíèÿ òî÷íîñòè îïðåäåëåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè äîëæíû
ïî âîçìîæíîñòè ëîêàëèçîâàòüñÿ, òî åñòü ïðÿìî ðàñïðåäåëÿòüñÿ ïî ñåãìåíòàì
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå, åñëè çàòðàòû ñîâïàäàþò ñ îäíèì
âèäîì ïðîäóêöèè, òî îíè äîëæíû ðàñïðåäåëÿòüñÿ è ïî âèäàì ðàáîò.

Äëÿ âíåäðåíèÿ ðàçâèòîãî äèðåêò-êîñòèíãà íà ïðåäïðèÿòèè íåîáõîäèìî
ðàçðàáîòàòü ñèñòåìó ðàñ÷åòà ïîëóìàðæè ïî óðîâíÿì. Óðîâåíü ðàñ÷åòà
ïîëóìàðæè çàâèñèò îò ìàñøòàáîâ äåÿòåëüíîñòè – èçäåëèå, ãðóïïà èçäåëèé,
öåõ, çàâîä, êîìïàíèÿ. Ïîýòîìó, îñíîâíîé çàäà÷åé óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà
â ýòîì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåçóëüòàòà äåÿ-
òåëüíîñòè ïî êàæäîìó óðîâíþ.

Â ìàñøòàáàõ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþ-
ùèå óðîâíè:
1. Ïðîäóêöèÿ, ïåðåìåííûå çàòðàòû – ìàðæà.
2. Îáùåöåõîâûå ðàñõîäû – ïåðåìåííûå è êîñâåííûå ïîñòîÿííûå çàòðàòû

– ïîëóìàðæà 1.
3. Óïðàâëåí÷åñêèå ðàñõîäû – ïåðåìåííûå ðàñõîäû – ïîëóìàðæà 2.
4. Êîììåð÷åñêèå ðàñõîäû – ïåðåìåííûå ðàñõîäû – ïîëóìàðæà 3.
5. Óïðàâëåí÷åñêèå è êîììåð÷åñêèå ïîñòîÿííûå ðàñõîäû – ïðèáûëü îò

ïðîäàæ.

Òàáë. 4. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ïîëóìàðæè íà ïðåäïðèÿòèè

Íàèìåíîâàíèå
Âûðó÷êà îò ïðîäàæè
Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäàæ
Ìàðæèíàëüíàÿ ïðèáûëü
Îáùåöåõîâûå ðàñõîäû
Ïîëóìàðæà 1
Óïðàâëåí÷åñêèå ïåðåìåííûå ðàñõîäû
Ïîëóìàðæà 2
Óïðàâëåí÷åñêèå ïîñòîÿííûå ðàñõîäû
Ïðèáûëü îò ïðîäàæ

Ñóììà, ðóá.
450 000
320 000
130 000
40 000
90 000
20 000
70 000
40 000
30 000

Èñòî÷íèê – [2, c. 90].
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Âûäåëåíèå â ñòðóêòóðå ïðåäïðèÿòèÿ öåíòðîâ îòâåòñòâåííîñòè ïðèâîäèò
ê òîìó, ÷òî ïåðåìåííûå è ïðÿìûå ïî îòíîøåíèþ ê öåíòðó îòâåòñòâåííîñòè
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Ewa Prałat-Kubiszewska

Dokumenty elektroniczne – moda czy konieczność?

Mimo że mamy już XXI wiek konieczność załatwienia jakiejkolwiek sprawy urzę-
dowej wciąż kojarzy się nam z potrzebą odwiedzenia (często kilkukrotnego) od-
powiedniego urzędu (lub co gorsza nawet kilku), z każdorazowym czekaniem na
swoją kolej, odsyłaniem od okienka do okienka...

Czy może być inaczej? Szansą na to, żeby to powszechne wyobrażenie uległo
diametralnej zmianie, jest popularyzacja koncepcji dokumentów elektronicznych
w kontaktach pomiędzy petentami (zarówno osobami prywatnymi, jak i firma-
mi) a administracją publiczną (rządową i samorządową).

Co to są elektroniczne dokumenty?

Elektroniczny dokument jest (według jednej z wielu definicji) zbiorem danych
„wprowadzonych lub przechowywanych na dowolnym nośniku przez system in-
formatyczny lub podobny układ, które mogą być odczytane lub wyświetlone
przez osobę lub przez tego rodzaju system lub układ, a także wszelkiego rodzaju
prezentacja i wszelkiego rodzaju przedstawienie tych danych w formie drukowa-
nej lub innej”.

Dokument elektroniczny można zastosować praktycznie wszędzie tam, gdzie
istnieje konieczność wymiany informacji mającej skutki prawne, a gdzie obecnie
korzysta się z dokumentów papierowych. Mogą to więc być kontakty z urzędami
administracji publicznej, firmami ubezpieczeniowymi, bankami, zakładem ubez-
pieczeniowym, uczelniami, armią czy biurami maklerskimi. Dokumentami elek-
tronicznymi mogą się posługiwać zarówno firmy, jak i osoby prywatne.
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Podpis elektroniczny

Podstawą wykorzystywania wszelkich dokumentów elektronicznych jest posia-
danie tak zwanego podpisu cyfrowego (e-podpisu). W październiku 2008 roku
minie już siedem lat od chwili, gdy ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaś-
niewski podpisał ustawę o podpisie elektronicznym.

Podpis elektroniczny to ciąg danych w postaci elektronicznej, które wraz
z dokumentem, do którego zostały dołączone lub z którym są logicznie powiąza-
ne, służy do identyfikacji osoby składającej podpis pod dokumentem (może być
to na przykład zamówienie, faktura, zeznanie podatkowe czy umowa). Podpis
taki szyfruje się przy użyciu specjalnego oprogramowania zainstalowanego na
komputerze, z którego dokument jest wysyłany. Odbiorca weryfikuje podpis, ko-
rzystając z klucza publicznego, który potwierdza autentyczność podpisu i certyfi-
katu uwiarygodniającego tożsamość nadawcy. Zarówno klucz deszyfrujący, jak
i certyfikat mają postać programu komputerowego i podobnie jak klucz prywat-
ny (szyfrujący) działają automatycznie. W ustawie mowa jest o bezpiecznym pod-
pisie elektronicznym, czyli:
1. Przypisanym wyłącznie do osoby go składającej.
2. Tworzonym za pomocą bezpiecznych urządzeń (podlegających wyłącznej kon-

troli osoby składającej podpis).
3. Powiązanym z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jaka-

kolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.
Sygnatura taka musi być złożona za pomocą urządzeń bezpiecznych, czyli

spełniających wymogi ustawy i przepisów wykonawczych. Trzeba zaznaczyć, że
urządzenia te nie muszą być własnością osoby składającej podpis. W celu zapew-
nienia wszystkim obywatelom możliwości posługiwania się elektronicznymi do-
kumentami w wielu państwach powstają publiczne punkty dostępu do Internetu
(tak zwane PIAP-y). Posiadacze kart mikroprocesorowych z zaimplementowa-
nym podpisem mogą w tych miejscach korzystać z komputerów z dostępem do
Internetu i zaopatrzonych w czytniki tych kart oraz odpowiednie oprogramowa-
nie na przykład w celu złożenia podania.

Podpis złożony w postaci elektronicznej jest obecnie przez prawo uznawany za
równoważny z podpisem odręcznym. Do podstawowych możliwości jego wyko-
rzystania należą:
1. Wymiana dokumentów z zapewnieniem poufności.
2. Składanie zeznań podatkowych.
3. Składanie dokumentów i wniosków oraz rejestracja innego typu działań wy-

konywanych w urzędach publicznych.
4. Zawieranie umów na odległość.
5. Przeprowadzanie operacji bankowych.
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Podstawowym mankamentem korzystania z podpisu elektronicznego w Pol-
sce jest jednak jego cena. Za zestaw, którego przeciętny użytkownik Windows
potrzebuje, by składać kwalifikowany podpis elektroniczny (wystawiany na rok
lub dwa lata certyfikat kwalifikowany, karta elektroniczna będąca nośnikiem
certyfikatu, zewnętrzny czytnik kart, sterowniki do karty oraz czytnik dla syste-
mu Windows), należy zapłacić około 250–300 zł. Do tego dochodzi coroczny
koszt odnowienia certyfikatu (około 100 zł).

Dodatkowym problemem jest to, że według przepisów bezpieczny podpis elek-
troniczny jest powiązany z konkretną osobą fizyczną i niedopuszczalne jest korzy-
stanie z podpisów innych osób nawet za ich przyzwoleniem. Zapis ten, choć lo-
giczny z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacji, zwiększa jednak koszty
posługiwania się e-podpisem.

Elektroniczne dokumenty w Polsce

Elektroniczne faktury
Spośród wykorzystywanych w Polsce dokumentów elektronicznych najdłuższą
historię mają elektroniczne faktury. Rozporządzenie o warunkach i trybie ich sto-
sowania podpisano już w połowie 2005 roku. Fakturę można obecnie wysłać
drogą elektroniczną do odbiorcy, pod warunkiem że zaakceptuje on takie rozwią-
zanie. Autentyczność, integralność oraz oryginalność e-faktury należy zagwaran-
tować na jeden z poniższych sposobów:
1. Stosując bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego

kwalifikowanego certyfikatu.
2. Poprzez wymianę danych elektronicznych w standardzie EDI (ang. Electronic

Data Interchange), jeżeli umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie
procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia oraz integralność danych.
Rozporządzenie ustala także zasady wystawiania korekt i duplikatów faktur.

Powinny mieć one taką samą postać, w jakiej wystawiono pierwotną fakturę.
Faktury elektroniczne powinny być przechowywane przez wystawcę i odbiorcę
w formie elektronicznej w taki sposób, by organa podatkowe lub organa kon-
troli skarbowej miały do nich w razie potrzeby pełny i ciągły dostęp drogą
elektroniczną.

Deklaracje elektroniczne
Od 1 stycznia 2008 roku każdy przedsiębiorca, posiadający bezpieczny podpis
elektroniczny, może już złożyć deklaracje podatkowe przez Internet (e-deklara-
cje). Osoby fizyczne uzyskały taką możliwość 1 kwietnia 2008 roku (oczywiście
warunkiem jest posługiwanie się bezpiecznym e-podpisem).
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Cała procedura rozpoczyna się zazwyczaj od zalogowania się przez użytkow-
nika w portalu podatkowym przy wykorzystaniu wcześniej nadanego loginu
i hasła. Jeżeli użytkownik zamierza przesłać do systemu zeznanie podatkowe lub
inny dokument, musi najpierw określić jego typ, a następnie wypełnić formularz.
Często praktykowanym rozwiązaniem, bardzo przydatnym w przypadku zeznań
podatkowych, jest umożliwienie eksportu danych z systemów informatycznych
funkcjonujących w przedsiębiorstwach. Dokument taki jest podpisywany elek-
tronicznie i wysyłany do systemu, gdzie następuje sprawdzenie jego autentyczno-
ści, integralności, ważności podpisu, a dane nadawcy są porównywane z danymi
zawartymi w Krajowej Ewidencji Podatnika [5]. Jeśli autoryzacja kończy się
pomyślnie, to dokument zostaje przesłany do ogólnokrajowego rejestru doku-
mentów, a podatnik otrzymuje elektroniczne potwierdzenie zarejestrowania do-
kumentu wraz z informacją o nadanym mu unikalnym numerze. Numer ten
pozwoli w przyszłości sprawdzić stan zaawansowania prac nad sprawą, której
dotyczył dokument.

Inne dokumenty elektroniczne
Jednym z zastosowań Internetu jest tak zwany e-goverment, czyli zastosowanie
technologii komunikacji i informacji do planowania, realizowania i monitoro-
wania zadań administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Założono, że
urzędy otrzymają możliwość elektronicznej realizacji usług wymienionych
w tab. 1. Większość z tych usług wiąże się z koniecznością przepływu elektro-
nicznych dokumentów.

Tab. 1. Planowane usługi świadczone elektronicznie przez urzędy

               Osoby prywatne
· uzyskiwanie świadczeń socjalnych
· rozliczanie podatków
· poszukiwanie pracy
· rejestrowanie samochodu
· załatwianie formalności związanych ze

zmianą miejsca zameldowania
· wyrabianie dokumentów osobistych
· uzyskiwanie świadectw urodzenia i ślubu
· uzyskiwanie zezwoleń na budowę

Usługi administracyjne

                     Firmy
· rejestrowanie działalności gospodarczej
· rejestrowanie i ubezpieczanie pracowników
· uzyskiwanie zezwoleń różnego typu
· rozliczanie podatków przez firmę
· rozliczanie podatku VAT
· uczestniczenie w przetargach
· zgłaszanie danych do urzędu statystycznego
· składanie deklaracji celnych
· uzyskiwanie zezwoleń związanych z przepi-

sami ochrony środowiska

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4, 8].
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Korzyści wynikające ze stosowania e-dokumentów

Podstawowe korzyści płynące ze stosowania elektronicznych dokumentów to
sprawniejsza wymiana informacji pomiędzy petentem a urzędem oraz polep-
szenie jakości działań ze strony administracji. Dokumenty można wysyłać
o dowolnej porze, przez siedem dni w tygodniu. W przypadku e-deklaracji
proces składania zeznań przebiega szybciej, a podatek jest obliczany natych-
miast, co umożliwia przyspieszenie ewentualnej wypłaty jego zwrotu.

Można też mówić o oszczędnościach, które po stronie petentów oznaczają przede
wszystkim oszczędność czasu – nie traci się go na dojazdy do urzędów czy oczeki-
wanie w kolejkach w celu złożenia dokumentu. Istotnym udogodnieniem jest
także możliwość samodzielnego sprawdzenia stanu rozliczeń podatkowych czy
etapu, na jakim znajduje się sprawa, której dotyczył dokument. Ważną kwestią
jest również możliwość uzyskania bez konieczności wizyty w urzędzie zwrotnych
informacji o ewentualnych mankamentach złożonego zeznania podatkowego, po-
dania czy wniosku.

Po stronie urzędu rozwiązanie to pozwala na ograniczenie kosztów funkcjono-
wania administracji. Inną zaletą przedsięwzięcia, o której warto wspomnieć, jest
ograniczenie po obu stronach zużycia papieru (według krajowych obliczeń
w przypadku deklaracji podatkowych będzie to 50–100 ton w skali rocznej) [6].
Mogą one także przynieść wymierne korzyści materialne – zwiększyć ściągalność
podatków. Resort liczy bowiem, że system poprawi skuteczność organów podat-
kowych, między innymi pozwoli lepiej typować podatników do kontroli.

Również e-faktury oznaczają wygodę i oszczędności zarówno dla odbiorców,
jak i dostawców. Oszczędności związane są z kosztami papieru, druku, przesy-
łania pocztą i składowania. Zakładając, że każdą fakturę drukuje się w dwóch
egzemplarzach, kopię przechowuje się w księgowości, a oryginał wysyła pocztą
do klienta oszacowano, że wystawienie jednej faktury kosztuje około 5 zł. Na-
tomiast faktura wysłana drogą elektroniczną pozwala zmniejszyć te wydatki
nawet do kilkudziesięciu groszy. W Finlandii, która jest europejskim pionierem
fakturowania elektronicznego, w administracji oszczędności te dochodzą na-
wet do 80%. Warto zaznaczyć, że stosowanie faktur w postaci elektronicznej
gwarantuje także terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłki (znika ryzyko nie-
dostarczenia czy zgubienia dokumentu). Szybsze jest też ich przesyłanie
– w wersji elektronicznej docierają one do odbiorcy niemal natychmiast po wy-
słaniu, a nie po kilku dniach.
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Polska na tle innych krajów

Przygotowywane co dwa lata przez firmę Capgemini na zlecenie Komisji Euro-
pejskiej raporty [5] oceniają stan elektronicznego zaawansowania obsługi usług
publicznych w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii i Szwajca-
rii. Jest to zestaw 20 usług, z których większość została wymieniona powyżej
w tab. 1. Każda usługa w każdym kraju może zostać zakwalifikowana do jedne-
go z pięciu poziomów rozwoju:
1. Poziom 0 – brak usługi.
2. Poziom 1 – dostępna jest wyłącznie informacja potrzebna do rozpoczęcia tra-

dycyjnej procedury składania dokumentu.
3. Poziom 2 – dostępny jest wyłącznie formularz umożliwiający rozpoczęcie tra-

dycyjnej procedury składania dokumentu.
4. Poziom 3 – dostępny jest formularz umożliwiający rozpoczęcie elektronicznej

procedury składania dokumentu.
5. Poziom 4 – pełna obsługa złożonego elektronicznie dokumentu.

Kolejnym krokiem było przeliczenie uzyskanego rezultatu dla każdej z usług
na wynik procentowy oznaczający stopień podobieństwa do rozwiązania mode-
lowego, a następnie wyznaczenie średniego wyniku dla poszczególnych krajów.
Porównanie wyników uzyskanych przez poszczególne kraje w latach 2004 i 2006
zaprezentowano na rys. 1. Natomiast rys. 2 przedstawia odsetek usług w pełni
świadczonych elektronicznie (poziom 4) w krajach biorących udział w badaniu
w tych samych latach.
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Rys. 1. Stan zaawansowania usług publicznych online w UE
w latach 2004 i 2006

Źródło: [1].
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Na europejskim rynku konsumenckim największymi wystawcami dokumen-
tów i faktur elektronicznych w 2006 roku byli operatorzy telefonii, ubezpieczy-
ciele, firmy medialne oraz wystawcy kart płatniczych. Natomiast na rynku kor-
poracyjnym dokumenty i faktury elektroniczne związane były przede wszystkim
ze służbą zdrowia, logistyką, handlem i firmami medialnymi [3].

Sytuacja obecna i perspektywy na przyszłość

Od początku 2008 roku nastąpiło w Polsce wyraźne ożywienie w kwestii udo-
stępniania możliwości korzystania z elektronicznych dokumentów i faktur. Jak
wspomniano powyżej, każdy przedsiębiorca i każda osoba fizyczna posługujący
się bezpiecznym podpisem cyfrowym może już złożyć deklarację podatkową.

Od 21 lipca 2008 roku miał obowiązywać przepis nakazujący płatnikom
składek na ubezpieczenia społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne przekazu-
jącym dokumenty ubezpieczeniowe oraz ich korekty w postaci elektronicznej
opatrywanie tych dokumentów takim samym podpisem. Obecnie do ZUS
w formie elektronicznej trafiają dokumenty ubezpieczeniowe około 830 tys.
firm [7]. Sygnowane są one jednak niekwalifikowanym podpisem wystawia-
nym przy użyciu darmowego, odnawianego co rok certyfikatu. Pod koniec czerw-
ca 2008 roku Sejm RP przedłużył ten termin maksymalnie o rok (do czasu
wygaśnięcia certyfikatu).

Warto też wspomnieć o platformie ePUAP, której celem ma być umożliwienie
urzędom wzajemnego dostępu do danych, których potrzebują, aby załatwiać spra-

Rys. 2. Pełna dostępność usług publicznych online w UE
w latach 2004 i 2006

Źródło: [1].
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wy interesantów. W kwietniu uruchomiona została pierwsza jej funkcjonalność,
a mianowicie skrzynka podawczo-odbiorcza do urzędów. Osoby lub firmy posia-
dające bezpieczny podpis cyfrowy będą mogły za jej pomocą wysyłać i odbierać
pisma urzędowe, na tej samej zasadzie jak obecnie wysyłane są one listem poleco-
nym. Do połowy czerwca 2008 roku uruchomiono 2085 skrzynek, a osoby fi-
zyczne przesłały do poszczególnych urzędów 3695 dokumentów [2]. Docelowo
ePUAP ma udostępniać usługi umożliwiające urzeczywistnienie wizji elektro-
nicznego „jednego okienka”.

Podsumowując, należy podkreślić, że wykorzystanie elektronicznych doku-
mentów, czy to przez firmy, czy przez osoby prywatne, może być ogromnym uła-
twieniem w kontaktach z administracją różnego szczebla. W ankiecie przepro-
wadzonej na stronie www.cyfrowyurzad.pl aż 93% respondentów oświadczyło,
że chciałoby, aby urząd w ich miejscu zamieszkania świadczył usługi drogą elek-
troniczną. Największym jednak problemem związanym ze stosowaniem nowo-
czesnych rozwiązań w Polsce jest brak wiedzy na ten temat. Dotyczy to zarówno
osób prywatnych, jak i firm (szczególnie tych z sektora MSP), a spowodowane
jest faktem, że nie istnieje żadna organizacja rządowa lub pozarządowa, która
chciałaby zająć się edukacją społeczeństwa w tej dziedzinie. Odstraszająco dzia-
łają też ceny kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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Electronic documents: fashion or necessity?

Electronic signatures and electronic documents are very popular in many European
countries. First of all, these concepts should simplify and speed up the contact be-
tween petitioners (both companies and citizens) and offices. Moreover, popularization
of e-documents can generate serious savings. In Poland, as the Capgemini report has
shown, these solutions are still novelties, although most of the appropriate regula-
tions were adopted several years ago. E-signature, that is the base of e-document and
e-invoice, is not enough popular because of its high cost of usage. Particularly citizens
and middle and small companies aren’t enthusiastic about this idea.
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CZĘŚĆ  DRUGA

Czynnik ludzki
w tworzeniu potencjału organizacji
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Wybrane aspekty zarządzania rozwojem potencjału pracy
w przedsiębiorstwie

Wstęp

Celem artykułu jest podkreślenie roli i znaczenia pracowników jako osób, które
poprzez wiedzę, doświadczenie, umiejętności, jakie posiadają i stale doskonalą,
oraz poziom motywacji do pracy, a więc poprzez składniki tzw. potencjału pracy,
stają się inicjatorami kreatywnych i innowacyjnych działań przedsiębiorstwa.

W artykule przyjęto założenie, że poziom potencjału pracy determinuje za-
chowania przedsiębiorcze pracowników, tj. kreatywność i szybkość reakcji na
zmiany występujące w otoczeniu, co z kolei wpływa na miejsce firmy w wyścigu
o klienta poprzez tworzenie nowych, doskonalszych produktów lub usług.
Zatem można uznać, że poziom potencjału pracy występujący w danym przed-
siębiorstwie zamieniony w przedsiębiorcze zachowania pracowników staje się źró-
dłem bogactwa organizacji. Dlatego niezwykle ważne dla współczesnych przed-
siębiorstw staje się skuteczne zarządzanie rozwojem potencjału pracy.

W związku z tak sformułowanym celem w artykule przedstawiono: przegląd
definicji pojęcia „potencjał pracy”, jego struktur, strategiczny wymiar potencjału
pracy, metodykę kształtowania rozwoju potencjału pracy, przegląd wybranych,
ważniejszych metod zarządzania rozwojem potencjału pracy, umożliwiających
uczynienie go bardziej cennym dla przedsiębiorstwa.

Omówienie wybranych problemów wzbogacono prezentacją wyników prze-
prowadzonych badań empirycznych1.

1 Prezentowane badania stanowią część projektu o znacznie szerszym zakresie, zatytułowanego „Do-
skonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy”, nr 0928/
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Strategiczny wymiar rozwoju potencjału pracy

Potencjał pracy jest pojęciem, które nie znalazło dotychczas w literaturze jedno-
znacznego określenia.

Dla przykładu T. Listwan uważa, że składnikami kwalifikacji są cechy psy-
chologiczne, wiedza, umiejętności oraz poziom doświadczenia pracownika
[6, s. 83]. S. Chełpa definiuje zaś kwalifikacje jako właściwości pracownika,
jego dyspozycje (cechy psychologiczne i wiedza) oraz ujawniane w zachowaniu
umiejętności zawodowe. Bardziej pierwotne są dyspozycje, a ich pochodną są
umiejętności.

Posiadane przez pracownika kwalifikacje są zasobem dynamicznym, między
dyspozycjami i przejawianymi umiejętnościami zachodzi sprzężenie zwrotne, pro-
wadzące do ich zmienności jakościowej i ilościowej [2, s. 259].

Według A. Pocztowskiego potencjał pracy stanowią: wiedza teoretyczna, umie-
jętności praktyczne, zdolności, zdrowie i motywacja do pracy, które to elementy
składają się na wymiar jakościowy potencjału pracy. Z kolei czas pozostawania
wymienionych elementów jakościowych w dyspozycji przedsiębiorstwa tworzy
jego aspekt ilościowy. Potencjał pracy obejmuje więc wszystkie cechy i właściwo-
ści zasobów ludzkich, które są niezbędne dla zachowań wymaganych od pracow-
ników przedsiębiorstwa. Przyjęta definicja potencjału pracy uwzględnia jego stan
aktualny oraz możliwy do osiągnięcia w przyszłości [5, s. 218].

Problematyka kształtowania potencjału pracy nabiera szczególnego znacze-
nia, ponieważ o sukcesie ekonomicznym przedsiębiorstwa decydują kwalifikacje
kadr w nim zatrudnionych. Uzupełniając, należy dodać, że zmieniają się źródła
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Takie źródła przewagi konkurencyjnej
jak technologia, produkt łatwo można skopiować i nie odgrywają już decydują-
cej roli w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa. Obecnie
najbardziej skutecznym źródłem przewagi konkurencyjnej stają się wartości nie-
materialne, trudne do skopiowania, do których zalicza się między innymi poten-
cjał kwalifikacyjny pracowników. Wiedza, szczególnie konceptualna, wiedza
o charakterze ogólnym pozwalająca zachowywać się kreatywnie, chłonność umy-
słu, wyobraźnia, zdolności twórcze, zdolność samodzielnego myślenia, proin-
nowacyjny charakter pracownika, zdolność do podejmowania działań trans-
gresyjnych (ekspansyjnych i twórczych mimo istniejących barier), zdolność do
przyjmowania równych ról, zdolności adaptacyjne, elastyczność, odporność na

H03/2006/30, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Projekt ten realizują pracownicy
naukowi Katedry Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod kierunkiem
prof. dr. hab. Adama Stabryły.
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stres, inteligencja, energia, zaangażowanie, zdrowy rozsądek, wysoka motywacja
osiągnięć, szybkość w podejmowaniu decyzji, odwaga w prezentowaniu opinii,
zaangażowanie, utożsamianie się z misją organizacji, partycypacja w zarządza-
niu decydują o budowie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa2.

Rys. 1. Efekty inwestowania w potencjał kwalifikacyjny

2 Wymienione cechy stanowią tzw. syndrom kwalifikacji pracownika przedsiębiorczego [4, s. 67
i nast.].
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w rynku

· wzrost rentowności

· wartość dodana wy-
tworzona przez pra-
cowników

· rentowność inwesty-
cji w potencjał kwa-
lifikacyjny

Źródło: opracowanie własne.

Zatem właściwe, tj. skuteczne, inwestowanie w rozwój potencjału kwalifika-
cyjnego pracowników stymuluje wzrost jego unikalności i jakości, co z kolei prze-
jawia się we wzroście zachowań przedsiębiorczych pracowników, których efek-
tem są np. innowacje, poprawa jakości pracy, organizacji pracy, metod pracy,
efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. W związku z tym najważniej-
szym celem zarządzania zasobami ludzkimi jest zapewnienie długofalowego roz-
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woju zasobów ludzkich organizacji, prowadzącego do wzrostu wartości (jakości
i unikalności) tego zasobu (zob. rys. 1)3.

O wartości potencjału kwalifikacyjnego decydują jego przydatność w osiąga-
niu przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo lub możliwość ograniczania
zagrożeń pojawiających się w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego
przewagę konkurencyjną na rynku mogą zdobyć te organizacje, które potrafią
pozyskać, zatrzymać oraz we właściwy sposób zaangażować najlepszych pracow-
ników w dążenie do osiągania własnych celów.

W związku z powyższym rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników,
który tworzy wiedzę, pomnaża ją oraz efektywnie wykorzystuje na potrzeby
budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, nabiera strategicznego
wymiaru.

Dlatego też działania te powinny mieć zasadniczo charakter kompleksowy
i ukierunkowany. Zamierzony kierunek działań wyznacza w zasadzie przyjęta
i realizowana strategia personalna, jednak ich kompleksowość oznacza potrzebę
uwzględnienia w tych działaniach wszelkich realizowanych w przedsiębiorstwie
funkcji personalnych.

Procedura rozwoju potencjału kwalifikacyjnego pracowników

Wśród funkcji, których udział w procesie kształtowania potencjału pracowni-
czego jest niezaprzeczalny, należy wymienić: planowanie zasobów i rekrutację,
wyznaczanie ścieżki kariery i budowę systemu awansowania, opracowanie i wdro-
żenie systemu szkoleń, budowanie elastycznej struktury organizacyjnej, opraco-
wanie skutecznego systemu motywacyjnego oraz systemu oceniania, kreowanie
proefektywnościowej kultury organizacyjnej, budowanie sprawnej komunikacji,
organizację oraz humanizację pracy.

Działania prowadzone w ramach wymienionych funkcji wzajemnie się wa-
runkują, uzupełniają i przenikają. Nie można wskazać tutaj funkcji głównej czy
pomocniczych. Każda z nich musi być uwzględniona w procesie prawidłowego

3 Przy czym unikalność kapitału ludzkiego określana jest w kategoriach specyficznych kwalifikacji
i umiejętności przypisanych do konkretnych osób w organizacji dysponujących tzw. potencjałem
przedsiębiorczości [zob. też: 7, s. 58]. Natomiast jakość kapitału ludzkiego określa się przydatnością
pracowników do realizacji zadań na zajmowanych stanowiskach pracy. Jakość jest efektem: inwesty-
cji ponoszonych przez pracodawcę i/lub pracownika w kapitał ludzki, jakości działań personalnych,
posiadanych (wrodzonych i nabytych) przez pracowników cech. Jakość działań personalnych ma
istotny wpływ na proces tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Ponadto im wyższa jakość zasobów
ludzkich, tym wyższa wartość tych zasobów, a zatem większy majątek firmy [3, s. 26].
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kształtowania potencjału pracowniczego, przy czym zakres i wpływ poszczegól-
nych funkcji na całokształt procesu doskonalenia zależy od uwarunkowań cechu-
jących poszczególne organizacje, realizowanych strategii lub też czynników
zewnętrznych w postaci np.: aktualnych wymogów otoczenia czy sytuacji ekono-
miczno-prawnej.

Realizacja rozwoju potencjału pracy odbywa się z wykorzystaniem takich dzia-
łań, jak: dostosowanie kwalifikacji do rzeczywistych wymagań związanych ze
stanowiskiem pracy, rozszerzenie kwalifikacji, rozwijanie umiejętności samokon-
troli i samooceny, umacnianie integracji pracowników z przedsiębiorstwem, kształ-
towanie postaw i zachowań zgodnych z jego celami [1, s. 112]. Rezultatami
działań prowadzących do rozwoju potencjału pracy są realizowanie przez pra-
cowników bardziej efektywnych zadań na zajmowanych stanowiskach pracy oraz
rozwijanie kariery pracowników.

Czynnikami determinującymi rozwój pracowników są: indywidualne prefe-
rencje zawodowe i predyspozycje pracowników, możliwości pozyskiwania i roz-
wijania niezbędnych kwalifikacji, a przede wszystkim cele i możliwości finanso-
we przedsiębiorstwa. Rozwój potencjału pracy oznacza polepszenie i rozszerzenie
ogółu wiedzy oraz zdolności pracowników, które mają być wykorzystane do osią-
gnięcia celów organizacji. W miarę jak rosną kompetencje pracownika, zmniej-
szają się czas i wysiłek potrzebne do uzyskania pewnego poziomu efektywności
pracy.

W tab. 1 przedstawiono proponowaną procedurę rozwoju potencjału pracy
wraz ze stosowanymi na każdym etapie metodami szczegółowymi.

Tab. 1. Etapy rozwoju potencjału pracy w przedsiębiorstwie

Zadania szczegółowe
1. Identyfikacja strategii zarządzania zasoba-

mi ludzkimi.
2. Ustalenie celów rozwoju potencjału pracy

wynikających ze strategii zarządzania za-
sobami ludzkimi.

3. Ustalenie profili pożądanego potencjału pra-
cy (benchmarków).

4. Identyfikacja istniejących profili potencja-
łu pracy – ocena istniejącego potencjału
pracy.

5. Przeprowadzenie analizy porównawczej
i określenie luki potencjału pracy.

Etap I – Planowanie
Stosowana metoda

· analiza pracy,
· metody scenariuszowe,
· benchmarking,
· metody wartościowania stanowisk pracy: analityczne,

sumaryczne,
· metody oceniania pracowników: zwykły zapis, technika

wydarzeń krytycznych, porównanie ze standardami, ran-
king, porównanie parami, technika wymuszonego roz-
kładu, listy kontrolne, arkusze ocen pracowniczych, wy-
wiad oceniający, ankieta, zarządzanie przez cele, testy,
skale ocen, assessment center, portfolio personalne,
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Źródło: opracowanie własne.

Metody rozwoju potencjału kwalifikacyjnego pracowników
– wyniki badań empirycznych

Założenia badawcze i obszar badań
Ogólnym celem omawianych badań empirycznych, przeprowadzonych w przed-
siębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, było zdiagnozowanie metod

6. Planowanie przedsięwzięć minimalizacji lub
likwidacji luki potencjału pracy.

Zadania szczegółowe
Wybór instrumentów rozwoju potencjału
pracy:
1. Wzbogacanie istniejącego potencjału

pracy.
2. Harmonizacja istniejącego potencjału pra-

cy i warunków jego wykorzystania.
3. Kształtowanie warunków wykorzystania

potencjału pracy.

Zadania szczegółowe
Ustalenie stopnia likwidacji lub minimali-
zacji stwierdzonej luki potencjału pracy:
1. Analiza profili potencjału pracy.
2. Analiza przebiegu i efektów procesu roz-

woju potencjału pracy.
3. Analiza transferu efektów rozwoju poten-

cjału pracy. Określa tzw. lukę transferu.
4. Analiza ekonomiczna rozwoju potencjału

pracy.

Etap II – Realizacja

Etap III – Kontrola

· metody identyfikacji poziomu motywacji do pracy (dia-
gnoza efektywności systemu motywacji pracy Lawlera
i Nadlera, diagnoza hierarchii motywów pracy Bluma
i Russa).

Stosowana metoda
· szkolenia zawodowe (udział w pracach projektowych,

grupowe formy organizacji pracy, seminaria, konferen-
cje, gra ról, metoda sytuacyjna, analiza przypadków, tre-
ning grupowy, coaching, konsultacje z przełożonym,
zadania zlecone, specjalistyczny instruktaż, zastępstwa na
stanowiskach pracy, rotacja na stanowiskach pracy, wy-
kłady, zaprogramowany instruktaż, prace pisemne, stu-
dia zaoczne),

· przemieszczenia pracownicze w hierarchii organizacyjnej,
ścieżka kariery zawodowej,

· strukturalizacja pracy (rotacja, rozszerzenie zakresu za-
dań, wzbogacenie treści pracy, grupowe formy pracy, ela-
styczne formy organizacji czasu pracy, partycypacja pra-
cownicza, metody rozwiązywania konfliktów).

Stosowana metoda
· wykres cyklu produktywności zasobów ludzkich,
· analiza SWOT,
· analiza kluczowych czynników sukcesu,
· controlling,
· zrównoważona karta wyników (BSC),
· poziom absencji, płynności pracowniczej,
· poziom rentowności firmy,
· poziom płynności finansowej,
· koszty zarządzania,
· wielkość zysku na 1 pracownika,
· wartość produkcji sprzedanej netto na 1 pracownika,
· wydajność pracy, jakość pracy,
· udział kosztów pracy w kosztach działalności firmy.
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doskonalenia potencjału kwalifikacyjnego pracowników4. Szczegółowe zadania
badawcze obejmowały ustalenie: form zatrudnienia pracowników oraz form in-
westycji w potencjał kwalifikacyjny pracowników, kluczowych rozwiązań wzbo-
gacających ten potencjał, rodzajów stosowanych przez przedsiębiorstwa zachęt
względem pracowników podnoszących swoje kompetencje.

Kluczowe formy inwestycji oraz rozwiązania wzbogacające potencjał
kwalifikacyjny pracowników na przykładzie badanych przedsiębiorstw
Przeprowadzone badania wykazały, że nadal powszechnie stosowaną formą za-
trudniania pracowników jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Taką formę
zatrudnienia stosuje około 76% badanych przedsiębiorstw (zob. rys. 2). Około
połowa badanych firm korzysta przy zatrudnianiu pracowników z umowy na
czas określony. Umowa o dzieło czy umowa zlecenie nie stanowią popularnej
formy zatrudnienia. To samo dotoczy kontraktów kierowniczych, których stoso-
wanie deklaruje tylko 2% badanych przedsiębiorstw.

Rys. 2. Formy zatrudnienia pracowników

4 Badania były przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego wśród 275 firm
funkcjonujących na terenie Polski centralnej i południowo-wschodniej, a w szczególności w następu-
jących województwach: mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim, śląskim, podkarpackim i świę-
tokrzyskim.

Źródło: wyniki badań ankietowych.

Popularną formą inwestycji w kapitał ludzki w badanych przedsiębiorstwach
są szkolenia pracownicze. Stosuje je około 80% badanych firm (zob. rys. 3). Poło-
wa badanych firm w celu uzupełnienia kwalifikacji przez pracowników organi-
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zuje kursy, a 20% badanych firm pokrywa udział pracowników w seminariach
i konferencjach naukowych. Około 30% badanych firm partycypuje finansowo
w kosztach kształcenia pracowników przez dofinansowanie kształcenia na stu-
diach wyższych lub podyplomowych czy też poprzez system stypendialny.

Ponadto ustalono, że w badanych przedsiębiorstwach średnio około 27% pra-
cowników posługuje się językiem obcym (używanym w UE).

Rys. 3. Formy inwestycji w potencjał kwalifikacyjny stosowane
w badanych firmach

Źródło: wyniki badań ankietowych.

Badania wykazały, że przeciętny koszt szkoleń przypadający na jednego pra-
cownika w firmie (w ostatnim roku) w badanych przedsiębiorstwach wynosił
679 zł. Przeciętnie na jednego pracownika przypadało dziewięć dni szkoleniowych.

Podstawowym rozwiązaniem wzbogacającym potencjał kwalifikacyjny pra-
cowników badanych przedsiębiorstw jest rozszerzenie zakresu zadań. Stosuje je
około połowy badanych przedsiębiorstw (zob. tab. 2). Badane firmy często wyko-
rzystują technikę zarządzania przez cele i wyniki (około 30% ogółu badanych).

Do powszechnych sposobów wzbogacania potencjału kwalifikacyjnego pra-
cowników należą też: metody wartościowania stanowisk pracy (25%), zespoły
zadaniowe (25%), elastyczne formy organizacji czasu pracy (23%), wzbogacenie
treści pracy (20%).

Poniżej 20% badanych firm stosuje takie narzędzia wzbogacania potencjału
kwalifikacyjnego, jak udział w pracach projektowych czy przemieszczanie pra-
cownicze w pionie i w poziomie hierarchii organizacyjnej. Natomiast najrzadziej
(tylko około 10% i mniej ogółu badanych przedsiębiorstw) stosowane są: prze-
mieszczanie w poziomie hierarchii organizacyjnej, kontrakty kierownicze, coaching,
mentoring, koła jakości, partycypacja pracownicza.
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Tab. 2. Kluczowe rozwiązania wzbogacające potencjał kwalifikacyjny
pracowników

Wyszczególnienie

udział w pracach projektowych
koła jakości
zespoły zadaniowe
coaching
mentoring
zespoły indywidualnego uczenia się kierowników
przemieszczanie pracownicze w pionie
przemieszczanie w poziomie hierarchii organizacyjnej
ścieżka kariery zawodowej
rozszerzenie zakresu zadań
wzbogacenie treści pracy
elastyczne formy organizacji czasu pracy
partycypacja pracownicza
metody wartościowania stanowisk pracy
zarządzanie przez cele i wyniki
kontrakty kierownicze

Udział
%

16,36
2,54

25,45
5,81
3,63
6,18

13,81
10,18
23,27
53,09
20,36
23,63
4,72

25,45
33,81
9,45

Liczba
wskazań

45
7

70
16
10
17
38
28
64

146
56
65
13
70
93
26

Źródło: wyniki badań ankietowych.

Dla rozwoju przedsiębiorstwa ważne jest zatrudnianie pracowników, którzy
posiadają motywację do podnoszenia swoich kompetencji, dlatego też, aby wes-
przeć starania pracowników w tym obszarze, niektóre firmy wprowadzają różne
środki zachęty.

Badania wykazały, że w około 33% badanych przedsiębiorstw premiowane są
działania mające na celu rozwój pracowników. Najczęściej stosowane sposoby
premiowania to: nagradzanie pracowników po zakończeniu danego etapu do-
kształcania, np. ukończeniu studiów podyplomowych poprzez awanse, wyższe
wynagrodzenie, premie uznaniowe, nagrody rzeczowe, urlopy szkoleniowe. Obok
bodźców finansowych badane przedsiębiorstwa stosują także bodźce niematerial-
ne, takie jak: odznaki i medale, pochwały, podkreślając uznanie dla wyróżnio-
nych pracowników i zwiększając tym samym ich satysfakcję z wykonywanej  pracy.
Wyznaczają im także dodatkowe, bardziej odpowiedzialne zadania oraz dofinan-
sowują dalsze szkolenia zawodowe czy studia.
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Zakończenie

Jak wykazano w artykule, obecnie podstawową rolę w funkcjonowaniu przedsię-
biorstwa odgrywają zasoby ludzkie. Potencjał kwalifikacyjny pracowników
decyduje o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wartość i unikalność po-
tencjału kwalifikacyjnego staje się więc najcenniejszym, czyli strategicznym
zasobem przedsiębiorstwa.

Wobec powyższego wszelkim działaniom odnoszącym się do programowania
rozwoju potencjału kwalifikacyjnego pracowników należy przypisać szczególną
rolę. Działania te powinny mieć charakter kompleksowy i zgodny z realizowaną
strategią przedsiębiorstwa.
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Selected aspects of managing the development of work potential
in businesses

In this article, the author emphasises the role and importance of employees as initia-
tors of entrepreneurial, creative and innovative, actions in an organisation, thanks to
the knowledge, experience and skills they possess and continuously improve. Em-
ployee knowledge levels determine their entrepreneurial behaviour, creativity, and
the speed of their reaction to changes in the environment, which in turn determines
the firm’s place in the race to win customers by creating new and better products or
services. Thus, employees’ intellectual capacities – expressed in their entrepreneurial
behaviour – are becoming a source of organisations’ wealth.

In keeping with the objective of the article, the author presents the structure of
human capital, methods of developing human capital in order to make it more valu-
able to the company.
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Joanna Dzieńdziora

Rola ocen pracowniczych w kształtowaniu
potencjału społecznego organizacji

Streszczenie: Współczesne koncepcje zarządzania ukierunkowują zainteresowa-
ne organizacje na zasoby ludzkie, traktując je jako najważniejszy kapitał nie-
zbędny dla rozwoju organizacji. Aby zapewnić sobie funkcjonowanie w zmien-
nym i konkurencyjnym otoczeniu, każda organizacja powinna budować drogę
do sukcesu za pomocą zasobów ludzkich. Szczególną rolę w kształtowaniu poten-
cjału społecznego organizacji ma do spełnienia system ocen pracowniczych.

Celem artykułu jest przedstawienie na podstawie badań własnych roli ocen
pracowników w funkcjonowaniu organizacji.

Wstęp

Zarządzanie potencjałem społecznym można określić jako pewien cykl. Realiza-
cja funkcji zarządzania potencjałem społecznym polega na planowanym i celo-
wym doborze oraz koordynacji poszczególnych faz cyklu systemu personalnego
z umiejętnym dostosowaniem do potrzeb organizacji1.

Ważną rolę w kształtowaniu potencjału społecznego organizacji odgrywa
system okresowych ocen pracowników. Ocena okresowa jest to ocena celowa,
zaplanowana, dokonywana w określonych odstępach czasu i oparta na standa-
ryzowanych procedurach zapewniających jej wysoki poziom obiektywności.

1 Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. K. A. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 2001,
s. 404.
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Z uwagi na to, że oceny okresowe wzbudzają dużo kontrowersji, muszą być
szczególnie starannie przygotowane pod względem metodologicznym, organiza-
cyjnym i społecznym. Organizacja musi też posiadać odpowiednie zasoby, umoż-
liwiające wykorzystanie wyników tych ocen w polityce personalnej2.

Rola ocen okresowych pracowników w świetle badań własnych

Ocena okresowa jest to jeden z ważniejszych procesów zarządzania zasobami ludz-
kimi, który ma na celu wspomaganie pracowników i rozliczanie ich ze stawia-
nych im celów. Spełnia ona funkcję komunikacyjną i motywacyjną, wspierając
rozwój pracowników w określonym przez organizację kierunku3.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że nowoczesny system oceniania po-
winien spełniać co najmniej dwie funkcje: oszacowania wyników pracy pracow-
nika oraz wskazania kierunków rozwoju ocenianego4. Realizując te dwie funkcje,
można osiągnąć następujące cele:
1. Podniesienie efektywności pracy.
2. Optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników.
3. Wzrost motywacji do pracy.
4. Usprawnienie komunikowania się pomiędzy pracownikiem a jego przełożonym.
5. Wzrost stopnia utożsamiania się pracownika z organizacją.
6. Planowanie rozwoju zawodowego pracowników.

Badania własne miały na celu przedstawienie roli ocen okresowych w badanej
organizacji. Spośród wielu dostępnych metod pozwalających na osiągnięcie zało-
żonego zakresu badań zastosowano metodę losowego doboru próby w ramach
badanej zbiorowości. W badaniach wzięło udział łącznie 195 respondentów. Źró-
dłem informacji była ankieta zawierająca standaryzowany zestaw pytań. Respon-
denci zdefiniowani zostali w kategoriach: płci, stanowiska oraz stażu pracy
w badanej organizacji.

Pytanie o cele i role ocen skierowano do pracowników z zamiarem uzyskania
kompleksowego obrazu sytuacji. Wśród osób badanych 33,9% wskazywało, że
ocena pracownicza miała na celu poprawę efektywności wykonywanej pracy,
32,6% podkreślało, że celem ocen było planowanie rozwoju zawodowego pra-
cowników, a 13,7% odpowiedziało, że ocena miała na celu usprawnienie komu-

2 J. Dzieńdziora, Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Humanitas, Sosnowiec 2008,
s. 9.

3 J. Tyborowska, Zarządzanie personelem. Niezbędnik dla działów kadr, C.H. Beck, Warszawa 2006,
s. 67.

4 B. Wiernek, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Test, Kraków 2001, s. 175.
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nikowania się pracownika z jego przełożonym. Celów przeprowadzonych ocen
nie potrafiło wskazać 9,9% badanych; taka sama grupa uważała, że cele ocen
były inne niż te, które wymieniano w kategoriach odpowiedzi, nie charakteryzu-
jąc ich.

Jednym z oczekiwanych efektów oceniania pracowników jest wzrost ich mo-
tywacji w pracy. Nowoczesne motywowanie, jak wskazuje się w literaturze
przedmiotu5, polega przede wszystkim na zapewnieniu zaangażowania pra-
cowników w procesie pracy oraz identyfikacji ich celów z celami organizacji.
Ocena jest traktowana powszechnie jako narzędzie motywowania pracowni-
ków. Jednak 44,2% badanych pracowników uważa, że ocena nie wpłynęła na
nich motywująco. Nieco mniejsza grupa badanych (40,2%) potwierdza, że miała
dla nich walory motywujące, natomiast 15,6% nie udzieliło odpowiedzi na
zadane pytanie.

Jak wynika z badań, pracownicy nie są jednomyślni w osądzie motywacyjnej
roli oceniania. Można powiedzieć, że udzielone odpowiedzi podzieliły badaną
zbiorowość na dwie prawie równe części. Przewaga osób potwierdzających wpływ
oceniania na ich motywację jest bowiem niewielka i stanowi tylko 4%. Brak
odpowiedzi jest również zastanawiający (15,6%). Pokusa włączenia tej kategorii
do ocen wskazujących na brak wpływu oceniania na motywację jest duża. Mimo
to nie ma uzasadnienia, aby tego dokonać.

Kolejną z uwzględnionych w badaniach ról oceniania była rola określona jako
rozwojowa. W odniesieniu do pracowników oznacza ona przede wszystkim wpływ
oceniania na rozwój ich potencjału zawodowego. Może być powiązana z plano-
waniem kariery i sukcesji. Ocenianie pozwala ustalić, jakiego rodzaju kompeten-
cjami charakteryzuje się oceniany pracownik oraz jakie cechy kompetencji powi-
nien rozwinąć.

Charakterystyczny jest brak odpowiedzi na pytanie o tę rolę oceniania (40%).
Trudno jest skomentować powyższą sytuację, być może pewną rolę odegrał brak
skłonności pracowników do dzielenia się informacjami na temat proponowanych
im w wyniku oceny szkoleń lub innych sposobów podwyższania kwalifikacji
zawodowych.

Równie ważna jak motywacyjna i rozwojowa jest informacyjna rola ocenia-
nia. Pracownik bowiem powinien otrzymać informację o wynikach, jakie uzy-
skał podczas ocen. Dzięki temu może się dowiedzieć o swoich mocnych i słabych
stronach, o postępach w pracy, a zarazem otrzymać zalecenia dotyczące propono-
wanych kierunków zmian.

5 M. Juchnowicz, Współczesne tendencje motywowania pracowników w polskich realiach, [w:] Współczesne
tendencje w zarządzaniu personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1997, s. 201–
–207.
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Z zasad oceny wynika, że informacja zwrotna o wynikach ocen powinna być
przekazywana w sposób taktowny i kulturalny zwłaszcza wtedy, gdy przekazuje
się uwagi krytyczne. Przekazywanie informacji, zarówno o sylwetce kompeten-
cyjnej osoby ocenianej, jak i o poziomie wykonania przez nią zadań, powinno się
odbywać w cztery oczy, a pracownik musi mieć zapewnioną swobodę wypowia-
dania się podczas takiej rozmowy. Badania potwierdziły, że ocena spełniła rolę
informacyjną. Wszyscy badani otrzymali bowiem informację zwrotną o wyni-
kach swojej oceny. Ze źródeł wtórnych i nieformalnych można było się dowie-
dzieć, że oceny były pozytywne dla wszystkich pracowników, chociaż ich skala
była zróżnicowana. Z pewnością byłoby interesujące przedstawienie zbiorcze ocen,
uniemożliwia to jednak ochrona danych osobowych.

W systemie ocen okresowych pracowników ważnym elementem jest określe-
nie podmiotu informującego o wynikach oceny. Z praktycznego punktu widze-
nia można wskazać, że rolę informatora, podobnie jak podmiotu oceniającego,
spełniają bezpośredni przełożony i komisja oceniająca, a także współpracownicy,
jeśli system ocen okresowych to uwzględnia.

Wyniki badań własnych pozwalają stwierdzić, że najczęściej (93,2%) pod-
miotem informującym o wynikach oceny był bezpośredni przełożony. Tylko 1,4%
pracowników uzyskało informację o wynikach ocen od komisji oceniającej. Pozo-
stali uczestnicy badań nie udzielili odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zostały
im przedstawione wyniki oceny.

Rezultaty ocen okresowych pracowników

Szczególny nacisk w procesie badań położono na wyodrębnienie praktycznych
rezultatów ocen okresowych. Z teorii wiadomo, że ocena może stanowić podsta-
wę do awansów w strukturze władzy, podniesienia wynagrodzenia, zdobycia
nowych umiejętności i wiedzy itp. Informuje ona o praktycznym wymiarze oce-
niania przejawiającym się w podjętych decyzjach kierowniczych dotyczących oce-
nianego pracownika.

Wyniki badań jednoznacznie pozwalają stwierdzić, że w tym zakresie nie pod-
jęto szerokich działań modyfikujących istniejący stan rzeczy, 49,6% ocenianych
pracowników wskazało bowiem, że nie było żadnych skutków przeprowadzonej
oceny, 20,4% osób otrzymało propozycję szkolenia, a 16,8% awansowało. Zmia-
ny zakresu obowiązków dotyczyły niewielkiej grupy pracowników. Nie było wy-
różnień. Za niezadowalające w wysokim stopniu można uznać stwierdzenie
w badaniach braku praktycznych skutków ocen w kształtowaniu potencjału spo-
łecznego organizacji. Opinię taką wyraża bowiem prawie połowa wszystkich
badanych (49,6%).
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Powyższe wyniki badań skłaniają tylko do przypuszczenia, że w badanej orga-
nizacji nie funkcjonuje skuteczny system wsparty odpowiednimi instrumentami
motywacyjnymi, pozwalający wykorzystać wyniki oceny dla celów kształtowania
polityki kadrowej. Ocenianie bowiem z przeznaczeniem do akt mija się z celem.

Należy też podkreślić, że walory praktyczne oceniania nie obejmują wynagro-
dzenia, które pozostaje poza percepcją najważniejszych skutków oceny przez oso-
by badane. Można przypuszczać, że w obecnych warunkach możliwość rozwija-
nia kariery zawodowej dla coraz większej grupy wykształconych pracowników
staje się znacznie ważniejszym motywatorem niż wysokość wynagrodzenia. Jest
zatem możliwe, że właśnie dlatego wśród skutków oceny podawanych przez uczest-
ników badań wynagrodzenie nie znalazło swojego miejsca.

Niestety badania nie pozwoliły stwierdzić, w jakim stopniu dla pracowników
badanej organizacji ważne jest zaplanowanie ich kariery w sposób gwarantujący
im zrealizowanie własnych aspiracji i na ile wynagrodzenie jest traktowane jako
źródło satysfakcji zawodowej i podstawa kształtowania jakości ich pracy.

Przydatność ocen pracowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Jako zakończenie prezentacji opinii osób badanych na temat roli okresowych
ocen pracowników posłużą opinie kadry kierowniczej na temat przydatności ocen
pracowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Większość badanej kadry kie-
rowniczej (52,1%) ma świadomość nieprzydatności ocen pracowniczych w zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi. Przeciwnego zdania jest 43,8% kadry kierowniczej,
a 4,1% badanych nie ma zdania na ten temat.

Statystyczny obraz sytuacji w zakresie przydatności ocen można uznać za szcze-
gólnie niepokojący. Jeśli bowiem więcej niż połowa kadry kierowniczej stwier-
dza, że system ocen okresowych nie jest przydatny w kształtowaniu polityki per-
sonalnej, to jego stosowanie jest dyskusyjne. Poniesione koszty i czas to tylko
niektóre z niepotrzebnie użytych zasobów. O wartości ocen okresowych nie są
przekonane ani osoby oceniane, ani oceniające. Stosowanie ocen można w tej
sytuacji potraktować jako wyraz wyłącznie administracyjnego podporządkowa-
nia się przepisom regulującym odgórne wprowadzanie ocen okresowych.

Podejmując decyzję o wykorzystaniu systemu ocen w organizacji, należy pa-
miętać, że jest on skutecznym narzędziem w procesie zarządzania zasobami ludz-
kimi jedynie wtedy, gdy zostanie dostosowany do celów działalności organizacji.
O tym, w jakim stopniu dany system ocen pozwala poznać, kształtować i moty-
wować ocenianych do pożądanych działań, decyduje to, na ile system ten uwzględ-
nia społeczną, organizacyjną i ekonomiczną sytuację organizacji i jej otoczenia6.

6 J. Dzieńdziora, op. cit., s. 160.
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Dlatego bardzo często zaleca się konstruowanie systemu ocen pod kątem grup
pracowniczych z zastrzeżeniem, że system taki musi być co pewien czas, w zależ-
ności od potrzeb, modyfikowany, zmieniany i doskonalony. System ocen musi
rozwijać się wraz z organizacją7.

Wyniki przeprowadzonych badań uzasadniają potrzebę takiej modyfikacji.
Istnieją bowiem, o czym informowała kadra kierownicza, czynniki ograniczające
wykorzystanie wyników ocen pracowniczych w praktyce. Ponad połowa badanej
kadry kierowniczej (58,8%) uważa, że powodem niewykorzystywania wyników
ocen w praktyce jest brak instrumentów motywacji, 23,5% kierowników jest
natomiast zdania, że brak odzwierciedlenia wyników ocen w ich działalności
kierowniczej jest wynikiem centralizacji decyzji w zakresie instrumentów polity-
ki kadrowej badanej organizacji.

Spośród dwóch rodzajów czynników ograniczających stopień wykorzystania
wyników okresowych ocen pracowników na szczególną uwagę zasługuje centra-
lizacja decyzji w zakresie przydzielania i stosowania określonych instrumentów
wpływu na zachowania pracowników w pracy. Kadra kierownicza nie ma możli-
wości tworzenia na swoim szczeblu kierowniczym odrębnego funduszu motywa-
cyjnego i dowolnego dysponowania nim w ramach realizacji wniosków sformu-
łowanych w wyniku dokonanej oceny pracowników.
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The role of employee assessment in shaping the organisation’s
social potential

Contemporary concepts of managing turn the interested organisations to the human
resources treating them as the most important capital, indispensable for the orga-
nisation’s development. Each organisation should build the way to the succes by
human resources in the changing, competitive surrounding to ensure functioning.
System of employees’ evaluation has the special role in forming the social potential of
the organisation.

The aim of the article is to present the role of employees’ evaluation in organisation’s
functioning in the aspect of own researches.



110

Joanna Dzieńdziora



111

ROLA STANDARDÓW E-LEARNINGOWYCH...

Bernard Maj

Rola standardów e-learningowych
w procesie tworzenia kursów online

W ostatnich latach w Polsce i na całym świecie nastąpił znaczny wzrost liczby
ośrodków wykorzystujących e-learning jako jeden ze sposobów przekazywania
wiedzy. Dotyczy to zarówno szkolnictwa – od podstawowego poczynając, na
wyższym kończąc (ze szkolnictwem ustawicznym dla dorosłych włącznie), jak
i wewnętrznych szkoleń firmowych. Jednocześnie znacznie wzrosła liczba róż-
nych szkoleń oraz osób szkolących się w takich ośrodkach. Skala inwestycji
w e-learning jest ogromna. Szacuje się, że wartość światowego rynku e-learningu
w 2010 roku może osiągnąć prawie 53 miliardy dolarów1. W Europie w 2004
roku wydano 4 mld euro2. O dalszym, planowanym rozwoju e-learningu w Eu-
ropie, nie tylko w sferze komercyjnej, ale również w programowej, może świad-
czyć zatwierdzona nowa generacja programów unijnych związana z edukacją
i szkoleniem, sprawami młodzieży, kulturą i sprawami obywatelstwa na okres
2007–2013. Program „Uczenie się przez całe życie” w jednym z głównych punk-
tów kładzie nacisk na e-learning3.

1 Global Industry Analysts, Inc., http://www.strategyr.com/pressMCP-4107.asp.
2 Dane szacunkowe, por.: P. Mielcarek, M. Parczewski, L. Madeyski, E-learning – analiza celów

i możliwości ich realizacji na podstawie specyfikacji i standardów, „Prace Naukowe Akademii Ekono-
micznej we Wrocławiu” 2004, nr 30.

3 Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawia-
jąca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
site/pl/oj/2006/l_327/l_32720061124pl00450068.pdf.
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Kształcenie komercyjne

Każdy inwestor decydujący się na wdrożenie systemu e-learningowego oczekuje,
że rozwiązanie to przyspieszy, uprości i obniży koszty cyklu szkolenia pracowników.
Początkowo będzie on zapewne zainteresowany nie tylko zakupem platformy LMS
(Learning Management System), ale również gotowych kursów lub ich części od
firm obcych. Z czasem, po nabyciu pewnych doświadczeń, może zdecydować się na
tworzenie i ewentualną sprzedaż własnych kursów e-learningowych tworzonych
najczęściej w systemach klasy LCMS (Learning Content Management System). In-
westor zainteresowany jest więc nie tylko wysoką jakością zakupionego rozwiąza-
nia e-learningowego związanego z intuicyjnym interfejsem zarówno tworzenia kur-
sów, jak i całego procesu szkolenia (z punktu widzenia szkolącego, szkolonego oraz
administratora systemu), ale także kosztem nabytego systemu. W związku z tym
będzie on oczekiwać od takiego systemu następujących zachowań:
1. Zakupione kursy lub ich części w postaci obiektów szkoleniowych w prosty

sposób można osadzić na systemach LMS i LCMS.
2. Zmiana lub rozwój własnego systemu nie wymaga zmian we wdrożonych kursach.
3. Wytworzone własne rozwiązania można osadzić na innym popularnym syste-

mie (sprzedaż kursów lub ich części innym inwestorom).
Aby oczekiwania te były spełnione, wymagane są zachowanie zgodności przez

systemy LMS i LCMS oraz oprogramowanie nie tylko kursów, ale także każdej
części składowej w zgodzie z określonymi standardami. Powstanie standardów
e-learningowych zostało podyktowane tymi samymi przesłankami co w innych
dziedzinach komunikacji oraz wymiany danych. Wszędzie tam, gdzie istnieje
wiele firm konkurujących ze sobą w świadczeniu danych usług, zachodzi ko-
nieczność standaryzacji wymiany danych pomiędzy owymi firmami, niezależnie
od tego, na jakich platformach sprzętowo-systemowych pracują. Tak więc inwe-
stor, który nie ucieka się jedynie do swoich specyficznych rozwiązań, a dodatko-
wo chce zarabiać na tworzeniu kursów lub ich części, zmuszony jest realizować
szkolenia zgodnie ze standardami e-learningowymi.

Kształcenie otwarte

Podobnie jak obok rynku oprogramowania komercyjnego pojawiło się najpierw
powoli, a w ostatniej dekadzie lawinowo oprogramowanie open source4, w przy-
padku szkoleń e-learningowych od kilku lat pojawiają się szkolenia niekomercyj-
ne. Szkolenia takie tworzą przeważnie:

4 Historia open source sięga 1983 roku, kiedy to powstał projekt GNU mający na celu powrót
do swobodnego, akademickiego podejścia do tworzenia i posługiwania się oprogramowaniem.
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1. Pasjonaci jakiejś wąskiej dziedziny nauki, chętnie dzielący się z innymi swoją
wiedzą.

2. Szukający dodatkowej pracy w nadziei, że zostaną dostrzeżeni, a ich znajomość
tematu, do którego napisali szkolenie, przyniesie im konkretne propozycje.

3. Ludzie nauki uważający, że dostęp do wiedzy powinien być bezpłatny.
4. Grupy młodzieży szkolnej i studenckiej, rozwiązującej zadania domowe i wy-

mieniającej się ich rozwiązaniami.
Obecnie większość z kursów e-learningowych napisanych przez wyżej wy-

mienione grupy ludzi to samouczki na stronach WWW, prezentacje, publikacje
itp. Nawet jeśli część z nich pretenduje do miana jednostek dydaktycznych
(AU – Assignable Unit) lub choćby ich elementów, to nie spełnia zazwyczaj stan-
dardów szkoleń nauczania na odległość. W związku z tym utrudniona jest znacz-
nie ich implementacja na platformach e-learningowych. Niełatwe lub całkowicie
niemożliwe jest również złożenie z nich nowych AU lub, w przypadku dużych
szkoleń, ich podział na jednostki dydaktyczne.

Należy się spodziewać, że w następnym dziesięcioleciu ilość niekomercyjnych
szkoleń nauczania na odległość, podobnie jak było to w przypadku oprogramo-
wania open source, będzie wzrastać lawinowo. Aby jednak kursy te mogły być
implementowane na platformach e-lerningowych, muszą być pisane w zgodzie
ze standardami.

Standardy w e-learningu

Istnienie standardów honorowanych przez twórców, przemysł i użytkowników
końcowych jest koniecznym warunkiem poprawnego działania każdej technolo-
gii. Można na przykład nagrać płytę CD, wymienić baterię w latarce niezależnie
od ich producentów. Do gniazda można wetknąć wtyczkę dowolnego urządzenia
elektrycznego (oczywiście zgodnego z normami panującymi w danym kraju). Po-
dobnie jest z e-learningiem, aczkolwiek, ponieważ jest to dziedzina młoda, jesz-
cze nie w pełni dojrzała i szybko się rozwijająca, standardy z nią związane ulegają
częstym zmianom.

Można wyróżnić trzy rodzaje standardów5:
1. Standard oficjalny (accredited, de iure) oparty na aktach prawnych, rządowych

regulacjach, międzynarodowych porozumieniach; standardy oficjalne – obo-
wiązują globalnie i są powszechnie stosowane.

Za: K. Kowalczyk, Historia rozwoju oprogramowania open source, „E-mentor” 2004, nr 2, wersja
elektroniczna.

5 R. Kortys, Standardy w nauczaniu na odległość, Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań
2004.
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2. Standard praktyczny (de facto), który powstaje, gdy dostateczna liczba użyt-
kowników stosuje dane rozwiązanie. Jest on często wynikiem walki produ-
centów o klienta. Walkę tę najczęściej zwyciężają najwięksi, najzasobniejsi,
posiadający większą siłę marketingową, co niestety nie zawsze idzie w parze
z jakością rozwiązań w danej dziedzinie. Cechą takiego standardu jest zmien-
ność wraz ze zmianą dostępnych technologii i upodobań użytkowników.

3. Standard wewnętrzny powstaje na użytek zespołu, jednej organizacji, często
jest rozszerzeniem jednego z wyżej wymienionych standardów o potrzebne
według zespołu lub organizacji elementy.
Rys. 1 przedstawia działania autorów, kursantów i ludzi postronnych mają-

cych do czynienia z platformą LMS.

Rys. 1. Różne aspekty działania ludzi na platformie LMS

szukanie

uczenie się

tworzenie

Autorzy tworzą pojedyncze jednostki dydaktyczne. Aby można je było ze sobą
powiązać, tworząc z nich cały kurs (CTB – Computer Based Training), muszą być
napisane w takich samych ramach, czyli musi być zastosowany substandard plat-
formy LMS. Jednakże jeśli cały kurs ma być implementowany na dowolnej plat-
formie LMS, należy zachować jeden z rodzajów standardu szkolenia na odległość
– standard pakowania. Jest on niezbędny, aby platforma mogła przenosić i zesta-
wiać składniki w jedną całość.

Aby platforma kontynuowała szkolenie kursantów, musi ich przede wszyst-
kim autoryzować, a następnie śledzić wykorzystanie przez nich jednostek dydak-
tycznych oraz ich wyniki w nauce. Odpowiada za to standard komunikacji
niezbędny do interakcji pomiędzy kursantem, treścią i platformą.

Platforma musi mieć również możliwość skatalogowania i udostępnienia in-
formacji o posiadanych kursach, ich zawartości merytorycznej i technologicznej,
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czyli o tym, z ilu, jakich, o jakiej treści i jakiego typu jednostek dydaktycznych
składa się szkolenie. Odpowiada za to standard metadanych.

Organizacje standaryzujące w obszarze nauczania na odległość można po-
dzielić na cztery grupy:
1. Organizacje standaryzujące technologie e-learningu.
2. Organizacje standaryzujące jakość materiałów (merytoryczną).
3. Uznane organizacje akredytujące standardy (IEEE).
4. Organizacje standaryzujące technologie cząstkowe wykorzystywane w zdal-

nym nauczaniu (np. W3C standaryzująca metajęzyk XML).
Spośród organizacji standaryzujących jakość materiałów należy wymieć przede

wszystkim ASTD Certification Institute’s E-learning Courseware6 zrzeszającą
również polskich specjalistów7. Artykuł odnosi się jednak głównie do pierwszej
i trzeciej grupy organizacji. Wśród nich na specjalną uwagę zasługują:
1. AICC – Aviation Industry CBT Committee8 – międzynarodowe stowarzysze-

nie zrzeszające profesjonalistów tworzących systemy treningowe i edukacyjne
dla przemysłu lotniczego. AICC stworzyło standard o tej samej nazwie.

2. IMS – Global Consortium9 – organizacja non-profit powstała w ramach kon-
sorcjum instytucji edukacyjnych, wydawców i firm tworzących oprogramo-
wanie. Cel, jaki przed sobą postawiła, to opracowanie specyfikacji środowiska
i nauczanych treści w kształceniu rozproszonym. IMS generuje bardzo ogólne
wskazówki oraz przewodniki, które są zintegrowane z ewoluującymi wersja-
mi SCORM (Sharable Content Object Reference Model).

3. ADL – Advanced Distributed Learning10 – organizacja nadzorująca i inte-
grująca wskazówki i rozwiązania innych organizacji (m.in. AICC i IMS)
w postaci SCORM.

4. IEEE LTSC – IEEE Learning Technology Standards Committee11 – organiza-
cja przekształcająca wspomniane wyżej wskazówki w oficjalne standardy świa-
towe i przemysłowe (ISO).

Standard pakowania zawartości

Standard ten określa sposoby grupowania i łączenia poszczególnych plików skła-
dających się na jednostkę dydaktyczną oraz jednostek dydaktycznych w cały kurs

6 http://www.astd.org/content/ASTDcertification/.
7 http:// www.astd.pl.
8 http://ww.aicc.org.
9 http://www.imsproject.org.
10 http://www.adlnet.org.
11 http://standards.ieee.org.
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w celu zagwarantowania, że każdy plik trafi na właściwe miejsce w docelowej
platformie dydaktycznej. Standard ten opisuje przede wszystkim:
1. Metodologię katalogowania plików w jednostce dydaktycznej.
2. Schemat organizacji jednostek dydaktycznych, tak by system mógł wyświet-

lić spis treści, a użytkownik mógł uruchomić dowolnie wskazany moduł.
3. Metodologię przenoszenia jednostek dydaktycznych pomiędzy platformami

bez potrzeby definiowania struktury katalogów.
4. Metodologię łączenia i rozdzielania plików.
Obecnie istnieją trzy dominujące standardy pakowania na platformach LMS:
1. AICC.
2. IMS GC.
3. SCORM, który zaadaptował w wersji 1.2 IMS GC i w kolejnych wersjach jest

kontynuowany z niewielkimi zmianami.
W nowo powstających projektach preferowany jest SCORM 2004. Należy

nadmienić, że istnieje wiele narzędzi zarówno komercyjnych, jak i bezpłatnych
zapisujących jednostki dydaktyczne do formatów zgodnych ze SCORM 2004.

Standard komunikacji

Standard ten definiuje komunikaty wraz ze sposobem ich wymiany pomiędzy
platformą e-learningową, jednostką dydaktyczną a komputerem kursanta. Od
komunikatów tych wymaga się, aby przenosiły informacje spełniające następują-
ce założenia:
1. System musi wiedzieć, czy i przez kogo jednostka dydaktyczna została uru-

chomiona, aby mogła spersonalizować wyświetlaną zawartość.
2. Jednostka dydaktyczna informuje system, jaka część materiału została prze-

studiowana przez kursanta.
3. System nadzorujący musi rejestrować postępy kursanta.
4. System nadzorujący musi wiedzieć, kiedy kursant zakończył (zamknął) jed-

nostkę dydaktyczną.
Istnieją dwa dominujące standardy dotyczące komunikacji w e-learningu:

1. AICC Guidelines and Recommendation (AGR006, AGR010).
2. SCORM RTE (Runtime Environment).

W nowo powstających projektach preferowany jest SCORM RTE, tym bar-
dziej że zaadaptował on cały standard AICC. W typowej implementacji SCORM
RTE komunikacja następuje przy wykorzystaniu funkcji języka JavaScript
z dedykowanej biblioteki opisującej bogaty i złożony język komunikacji. Należy
nadmienić, że również do formatów zgodnych ze standardem SCORM RTE moż-
na zapisywać z wielu programów zarówno komercyjnych, jak i bezpłatnych.
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12 J. Brzostek-Pawłowska, Rola metadanych w upublicznieniu, promocji i interoperacyjności e-kontentu,
http://www.e-edukacja.net/trzecia/_referaty/14_e-edukacja.pdf.

13 http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=530109.

Standard metadanych

W systemach e-learningowych metadane to etykiety opisowe używane w celu
indeksowania materiałów dydaktycznych. Dzięki nim wyszukiwanie kursów, jed-
nostek dydaktycznych czy nawet ich składowych jest znacznie szybsze i łatwiej-
sze. Szczególnie ważne są one w repozytoriach szkoleń. Mogą dostarczyć dużej
ilości informacji dotyczących całego kursu i jego części składowych. Metadane
między innymi dostarczają:
1. Kursantowi – wszystkich danych niezbędnych do zidentyfikowania właściwe-

go kursu i jego zawartości.
2. Autorowi – informacji pozwalających na identyfikację i selekcję tych AU (lub

ich składowych), które będą odpowiednie do tworzonego kursu.
3. Autorowi i administratorowi – danych o autorze, prawach autorskich, możli-

wości implementacji AU.
Obecnie istnieją trzy standardy dotyczące metadanych:

1. IEEE 1484.12 Learning Object Metadata Standard.
2. IMS Learning Resources Metadata Specification.
3. SCORM Metadata Standards (oparty na IEEE 1484.12).

Opracowanie metadanych, a nawet metadanych do metadanych, i ich edycja
powiększają koszty tworzenia i rozwoju szkoleń e-learningowych, gdyż wyma-
gają specjalnych kompetencji i dodatkowego czasu. Jednakże na całym świecie
powstają repozytoria przechowujące szkolenia. Aby szkolenie mogło być tam
umieszczone, musi być opisane w zgodzie ze standardami metadanych. Można
powiedzieć, że jednostka dydaktyczna nieopisana metadanymi nie jest (i nie bę-
dzie) widoczna w Internecie12. Opiniotwórcza firma analityczno-badawcza Gart-
ner w swym raporcie The top 10 strategic technologies for 200813 na czwartym miej-
scu wymienia konieczność tworzenia metadanych i zarządzania nimi.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy twórcy kursów podchodzą do swojej pracy komercyjnie,
czy hobbystycznie, chcąc zaistnieć na rynku szkoleń zdalnych, będą musieli opra-
cowywać jednostki dydaktyczne w zgodzie ze standardami e-learningowymi.
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach pozostanie jeden standard
(a raczej grupa standardów) – ADL SCORM. Dotyczy to wszystkich trzech grup
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standardów wykorzystywanych w e-learningu. Szczególnie ważne w najbliższych
latach będzie położenie nacisku na standard metadanych, tak aby jednostki dy-
daktyczne mogły być odnalezione w Internecie, a nie jedynie na konkretnej plat-
formie LMS. Obecnie często jest on pomijany ze względu na dodatkowy czas
i koszty konieczne do jego spełnienia w trakcie tworzenia kursów.

The role of e-learning standards
in the process of on-line courses development

In recent years, both in Poland and in the whole world, significant increase has been
visible in the number of centres using e-learning as one of the methods of transferring
knowledge. Simultaneously, there has been also visible the increase in the number of
trainings and people trained in such centres. It has been estimated that the value of
the world e-learning market can reach almost 53 billion dollars by 2010. Similarly to
the issue of the commercial software market, open source software started to appear
slowly and then rapidly, in the last decade. In case of e-learning trainings, non-com-
mercial trainings have been visible for a few years. Most of them, however, do not
conform to the standards of teleteaching trainings concerning packing, communica-
tion or metadata, and as a consequence, their implementation is significantly hin-
dered on e-learning platforms as well as their division into didactic units (AU).
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Wpływ dofinansowania ze środków EFS na rozwój
współpracy środowiska naukowo-badawczego
z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw

Streszczenie: W artykule poruszony został problem współpracy środowiska na-
ukowo-badawczego z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Pokazano także
możliwość tworzenia dogodnych warunków do zaistnienia takiej współpracy na
przykładzie projektu organizacji staży absolwenckich w przedsiębiorstwach. Po-
trzeba współdziałania tych dwóch środowisk wynikała w tym przypadku z ko-
nieczności realizacji celów projektu współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. W artykule przedstawione zostały także rezultaty
współpracy między uczelnią a małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jak rów-
nież ocena roli dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (EFS) na jej zainicjowanie i rozwój.

Współpraca środowiska naukowo-badawczego z przedsiębiorstwami

W dobie globalizacji gospodarki światowej, a tym samym coraz większej konku-
rencji, zdolność do kreowania innowacji staje się coraz ważniejszym czynnikiem,
który warunkuje powodzenie ekonomiczne. Opiera się ona na działalności ba-
dawczo-rozwojowej. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Polską Agen-
cję Rozwoju Przedsiębiorczości, w warunkach polskich poziom innowacyjności
przekłada się bezpośrednio na rentowność firmy. Przedsiębiorstwa innowacyjne
są zdecydowanie bardziej rentowne od tych, które nie ponoszą nakładów na dzia-
łalność badawczo-rozwojową (B+R). Związek taki istnieje również w innych
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rozwiniętych gospodarkach, a w szczególności dotyczy przedsiębiorstw działa-
jących w sektorach wysokiej techniki. Doskonałym przykładem jest Irlandia,
która stała się najszybciej rozwijającym się krajem Unii Europejskiej minione-
go dziesięciolecia.

Tymczasem innowacyjność polskich przedsiębiorstw pozostaje nadal stosun-
kowo niska, co wyraża się jednym z najniższych wskaźników innowacyjności1

w Europie. Należy zaznaczyć, że utrzymywanie się tego stanu przez dłuższy czas
może oznaczać z dużym prawdopodobieństwem pogorszenie pozycji konkuren-
cyjnej polskich przedsiębiorstw w przyszłości. Pod względem innowacyjności (ro-
zumianej zarówno jako kreowanie, jak i wdrażanie nowych technologii) Polska
zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród krajów UE oraz OECD.

Obecnie tylko niewielki odsetek przedsiębiorstw w Polsce może zostać zaliczo-
ny do grupy innowacyjnych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że Pol-
ska ma jeden z najniższych wśród krajów UE wskaźników udziału wydatków na
badania i rozwój, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw. Według ostatnich do-
stępnych danych, w 2005 roku udział wydatków na B+R w wartości PKB wy-
nosił w Polsce jedynie 0,56%, podczas gdy średnia dla UE-15 kształtowała się na
poziomie 1,92%, a w USA odsetek ten wynosił 2,66%.

Około 2/5 środków na badania i rozwój zostało wydanych w ramach sektora
publicznego, a jedynie 30% stanowiły wydatki na projekty badawcze w przed-
siębiorstwach prywatnych. W porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi
w Polsce rola sektora publicznego w finansowaniu B+R jest zdecydowanie więk-
sza. W krajach UE-15 2/3 wydatków na badania i rozwój jest ponoszone przez
przedsiębiorstwa, podczas gdy jedynie 12,5% przypada na sektor publiczny.

Powszechnie znanymi problemami są: mała liczba wdrożeń nowych technolo-
gii, mała liczba nowych przedsiębiorstw tworzonych na podstawie nowych tech-
nologii oraz niewystarczająca współpraca środowisk gospodarczych i naukowych.
Według badań Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), do jednej
z najważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy należy zaliczyć brak efektywnej współ-
pracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym i prywatnym w zakresie podno-
szenia innowacyjności.

Wydaje się także, że konieczne jest promowanie wśród przedsiębiorców po-
staw innowacyjnych. Tylko około 1% przedsiębiorstw dostrzega w swoich strate-
giach rozwoju innowacje jako źródło przyszłej przewagi konkurencyjnej2.

1 Wskaźnik innowacyjności określa udział w badanej populacji przedsiębiorstw przemysłowych, które
w okresie 3-letnim wprowadziły innowacje techniczne.

2 Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, M. Starczewska-Krzysztoszek, Konku-
rencyjność małych i średnich przedsiębiorstw – raport z badań „Monitoring kondycji sektora MSP 2006”,
Warszawa, maj 2006.
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W latach dziewięćdziesiątych, wzrost krajowego sektora przedsiębiorstw opierał
się na wykorzystaniu prostych rezerw posttransformacyjnych. Zarządy firm sku-
piały się na prostych procesach dostosowawczych i wykorzystywaniu przewagi
kosztowej względem zachodnich konkurentów, wypełniając powstałą po trans-
formacji gospodarczej lukę popytową na produkty i usługi podstawowe o nie-
wielkiej wartości dodanej. Działania te zapewniały firmom wystarczający wzrost
sprzedaży, który nie zmuszał ich do poszukiwania rozwiązań innowacyjnych.
Obecnie przewagę konkurencyjną firmom może zapewnić jedynie inwestowanie
w działania innowacyjne.

Działalność badawczo-rozwojowa sektora MSP w Polsce opiera się głównie
na wewnętrznym wysiłku przedsiębiorstw. Duże firmy są bardziej skłonne do
powierzania realizacji części prac jednostkom zewnętrznym – np. uczelniom czy
firmom konsultingowym. Z kolei firmy z sektora MSP przejawiają umiarkowany
stosunek do tego typu działań, co z kolei może wynikać w dużej mierze ze słabo-
ści kapitałowej tych przedsiębiorstw.

Struktura nakładów innowacyjnych w Polsce jest typowa dla państw o bar-
dziej tradycyjnej gospodarce, w których wdraża się głównie technologie opraco-
wane i wcześniej sprawdzone w innych krajach. Szczególnie dotyczy to małych
i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie 87% nakładów na innowacje w MSP
przemysłowych stanowią wydatki inwestycyjne. Mniejszy udział inwestycji
w nakładach innowacyjnych występuje w regionach, gdzie są większe nakłady
na B+R, gdyż te dwie kategorie wydatków przeważają w Polsce. W UE-15
(starej piętnastki) wydatki inwestycyjne to około 22% nakładów innowacyjnych.
Utrzymywanie się tego stanu odzwierciedla słabość procesu zarządzania innowa-
cjami w polskich przedsiębiorstwach – odnosi się wrażenie, iż większość przedsię-
biorstw chce zakupić nowe maszyny i uważa, że to wystarczy, by wygrać walkę
konkurencyjną3. Śladową część nakładów innowacyjnych MSP stanowią wydat-
ki na szkolenia personelu związane z wprowadzanymi innowacjami.

Badania przeprowadzone w latach 2001–2003 wśród polskich małych i śred-
nich firm pokazały, że współpraca w procesie innowacyjnym, w szczególności
z uczelniami, oraz wyższy poziom wykształcenia personelu sprzyjają wprowadza-
niu przez przedsiębiorstwa innowacji w skali branży, co zwiększa szanse na wzrost
rentowności i udziału firm w rynku. MSP współpracujące z jednostkami nauko-
wo-badawczymi w procesie innowacyjnnym cechują się też wyższymi udziałami
eksportu w wartości sprzedaży4.

3 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.

4 Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
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Z najnowszych dostępnych badań wynika, że aż 20% polskich przedsiębior-
ców nie wie o możliwości współpracy ze środowiskiem naukowym. Aż 40% firm
nie próbowało nigdy nawiązać współpracy z naukowcami, a 56% przedsiębior-
ców nie widzi potrzeby podejmowania współpracy z sektorem nauki, jednak ci,
którzy podjęli tę współpracę, są z niej zadowoleni (68%). Zaledwie 3% firm jest
zawiedzionych efektami tej współpracy, głównie z powodu „zbyt teoretycznego”
podejścia naukowców do interesujących ich zagadnień i nieznajomości realiów
rynkowych. Kontrastuje to jednak z opiniami przedsiębiorców, którzy już podjęli
współpracę z naukowcami. Twierdzą oni, że współpraca taka zapewnia zwiększe-
nie innowacyjności firmy oraz powodzenie w konkurencji na rynku. Dzięki współ-
pracy 61% przedsiębiorstw chciałoby wdrożyć innowacyjne rozwiązania, 51%
– uzyskać dostęp do najnowszej wiedzy, a tylko 43% – podnieść konkurencyjność
firmy.

Trzeba jednak zaznaczyć, że współpracy z przedsiębiorstwami nie poszukuje
około 15% ośrodków naukowych; naukowcy uważają się również za bardziej
aktywnych w poszukiwaniu dróg komercjalizacji badań.

Pracownicy naukowi uważają, że głównymi przeszkodami we wdrażaniu ich
pomysłów są: brak firm finansujących ich badania (35%), brak inicjatywy oraz
zainteresowania ze strony przedsiębiorców (30%), brak dostatecznych zachęt ze
strony państwa (30%) oraz brak kompetentnych pośredników we współpracy
nauki i biznesu (25%). Według naukowców, dzięki współpracy z nimi firma bę-
dzie mogła: osiągnąć wyższe zyski i poprawić swą pozycję konkurencyjną na
rynku (62%) oraz stworzyć nowe miejsca pracy (39%)5.

Biorąc pod uwagę znaczenie współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami
dla rozwoju gospodarczego Polski, wyniki powyższego badania należy uznać za
bardzo istotną wskazówkę podejmowanych w przyszłości działań.

Konieczne są zatem zwiększenie świadomości przedsiębiorców co do możliwo-
ści współpracy z ośrodkami naukowymi i wynikających z niej realnych korzyści
oraz umożliwienie obu stronom nawiązania współpracy i tworzenia forów współ-
pracy, wymiany kontaktów i dialogu.

Należy się w związku z tym zastanowić, w jaki sposób można wspierać inno-
wacyjność polegającą na wzmocnieniu współpracy pomiędzy sektorem badaw-
czo-rozwojowym a gospodarką, a także jaką rolę w tym procesie mogą odegrać
fundusze UE, w szczególności Europejski Fundusz Społeczny.

5 Raport. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Warszawa, listopad 2006.
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Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europej-
skiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek
krajów UE. W ten sposób zwiększa się spójność ekonomiczna i społeczna Unii.
Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomo-
cy finansowej nie są w stanie osiągnąć średniego poziomu ekonomicznego w UE.
Polska korzysta z funduszy strukturalnych od maja 2004 roku. Najważniejsze są
dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fun-
dusz Społeczny. Na poziomie krajowym fundusze wdrażane są przez tzw. progra-
my operacyjne.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego finansuje działania wspierające
sferę badawczo-rozwojową o charakterze inwestycyjnym (tworzenie odpowied-
niego zaplecza dla prowadzenia badań, infrastruktura badawcza etc.), natomiast
finansowanie współpracy nauki i przedsiębiorstw wspierane jest w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2004–2006 fundusze dostępne były
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Po-
przez ten program wdrażane były Regionalne Strategie Innowacji (RSI), których
celem jest m.in. budowa w regionach trwałego partnerstwa pomiędzy jednostka-
mi naukowymi a przemysłem, w ramach działania 2.6. Regionalne Strategie
Innowacji i transfer wiedzy.

Główne cele działania to podniesienie potencjału regionalnego w zakresie in-
nowacji poprzez wzmocnienie współpracy miedzy sektorem badawczo-rozwojo-
wym a gospodarką. Projekty obejmują m.in.: tworzenie Regionalnych Strategii
Informacyjnych oraz sieci transferu innowacji pomiędzy sektorem badawczo-roz-
wojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym
i lokalnym, rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji, takich jak
informacje dotyczące szkoleń i innych działań edukacyjnych wspierających trans-
fer innowacji, transfer wiedzy z sektora badawczo-rozwojowego do przedsiębiorstw
przez staże w przedsiębiorstwach, stypendia dla najlepszych absolwentów szkół
wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ści-
słych, technicznych oraz kierunków studiów wykorzystywanych w rozwoju kla-
strów przemysłowych.

W obecnym okresie programowania (2007–2013) finansowanie współpracy
nauki z biznesem będzie realizowane poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki
w ramach następujących działań:
1. Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości

roli nauki w rozwoju gospodarczym. Celem tego działania jest podniesienie
kompetencji kadr systemu B+R do poziomu zapewniającego efektywną współ-
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pracę jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie wdrażania osiągnięć
naukowych w gospodarce. Do finansowania przewidziano projekty dotyczące
podnoszenia umiejętności pracowników systemu B+R (np. kursy, szkolenia,
studia podyplomowe) w dziedzinie zarządzania badaniami naukowymi i pra-
cami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych
(w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej);
projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R
w zakresie wagi i zasad badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodar-
ki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie; przedsięwzięcia
upowszechniające osiągnięcia nauki polskiej i światowej w procesie kształce-
nia na poziomie wyższym.

2. Działanie 8.2. Transfer wiedzy. Celem tego działania jest zwiększenie transfe-
ru wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące
rozwojowi gospodarczemu regionów.
· Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Do finansowania przewidziano następujące działania: staże i szkolenia
praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,
pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych)
w przedsiębiorstwach; promocja idei przedsiębiorczości akademickiej
w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczel-
ni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out); szkolenia i doradztwo
dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów
i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność go-
spodarczą typu spin off lub spin out;

· Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji. Do finansowania prze-
widziano następujące działania: tworzenie, rozwój i aktualizacja RSI przez
studia, analizy, ekspertyzy; wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmio-
tów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI; tworzenie i roz-
budowa systemu monitorowania RSI; wsparcie tworzenia i rozwoju sieci
współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przed-
siębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przed-
siębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i in-
nymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym (poprzez m.in.:
kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji
transferu wiedzy i innowacji); rozwój systemu komunikowania się i wy-
miany informacji; stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na
kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju
województwa.
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Projekt „Staże partnerskie dla innowacji w MSP”

Przykładem projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, które-
go celem było wzmocnienie współpracy pomiędzy uczelnią a firmami, jest projekt
„Staże partnerskie dla innowacji w MSP”.

Projekt „Staże partnerskie dla innowacji MSP” zgodnie z podstawowymi kie-
runkami rozwoju wynikającymi z polityk wspólnotowych, w szczególności z po-
lityką społeczeństwa informacyjnego, odpowiada na potrzeby i problemy mało-
polskich MSP związane z niskim poziomem absorpcji innowacyjnych technologii
oraz transferu wiedzy z sektorem B+R.

Województwo małopolskie posiada niekwestionowane atuty mogące two-
rzyć silny potencjał dla innowacyjności – rozwinięte szkolnictwo wyższe oraz
potencjał naukowy. Jednak liczne badania dowodzą, że potencjał ten nie jest
wykorzystywany, co ma negatywny wpływ na konkurencyjność województwa.
Poziom innowacyjności w małopolskich MSP oceniany jest jako niski, infrastruk-
tura wspierania innowacji i transferu technologii jest słabo rozwinięta, a istnieją-
ce instytucje nie współpracują ze sobą.

Projekt wpisuje się całkowicie w założenia RSI celu strategicznego C.3. In-
nowacyjne Firmy – przez zarówno tworzenie regionalnych partnerstw dla
innowacji, wspieranie rozwoju potencjału naukowego w regionie, jak i wspie-
ranie tworzenia oraz rozwoju przedsiębiorstw nowatorskich i zaawansowanych
technologicznie.

Z sondażu przeprowadzonego wśród pracodawców przystępujących do projek-
tu wynika, że największych problemów we wdrażaniu innowacyjnych technolo-
gii przysparza im brak wykwalifikowanej kadry oraz wystarczających funduszy.
Firmy głównie opierają się na zasobach ludzkich we własnych jednostkach,
nie korzystają z możliwości transferu wiedzy (potwierdzają to wyniki podane
w RSI – w 40,5% firm nowe rozwiązania tworzy własny personel). Zaledwie
23% firm współpracuje z uczelnią wyższą. Jednocześnie połowa badanych
podaje, że 30% pracowników nie posiada znajomości obsługi nowoczesnych
technologii. Warto wspomnieć też, że przedsiębiorcy niechętnie zatrudniają
młode osoby; województwo wyróżnia się na tle pozostałych najwyższym odset-
kiem bezrobotnych młodych osób – stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie
dwukrotnie wyższym niż w Polsce (raport „Województwo małopolskie”). Proble-
mem dla innowacyjności MSP jest także brak funduszy na wdrażanie przedsię-
wzięć rozwojowych. Równocześnie małopolscy przedsiębiorcy nie korzystają
w wystarczającym stopniu z możliwości dofinansowania tych przedsięwzięć ze
źródeł zewnętrznych, np. funduszy unijnych (wniosek o dofinansowanie złożyło
zaledwie 17% małopolskich firm, z czego tylko połowę rozpatrzono pozytywnie).
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Projekt stanowił próbę podjęcia działań zmierzających do zmiany przedstawionej
sytuacji.

Przedsiębiorstwa (w sumie 13 firm) zgłosiły swój udział w projekcie, ponieważ
upatrują w nim szansę na skuteczny rozwój firmy. Przedstawiciele małopolskiego
sektora MSP biorący udział w projekcie podają dwie główne bariery w skutecz-
nym wdrażaniu innowacyjnych technologii:
1. Brak wykwalifikowanych pracowników.
2. Brak funduszy na wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć rozwojowych.

Realizacja projektu

Projekt zakładał organizację 20 płatnych staży dla studentów i absolwentów
uczelni w 13 przedsiębiorstwach, których celem było wdrożenie innowacyjnych
systemów i rozwiązań informatycznych, służących podnoszeniu konkurencyjno-
ści i jakości funkcjonowania firm. Projekt realizowany był w partnerstwie pod
przewodnictwem Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego. Partnerami w projekcie były: Stowarzyszenie PLinEU oraz 3 firmy infor-
matyczne – Compass Internet Services Network s.c., Omni–Araneo s.c., ESC SA.

Staże poprzedzone były profesjonalnym przygotowaniem absolwentów, pole-
gającym na ich udziale w warsztatach rozwijających kompetencje miękkie oraz
specjalistycznych warsztatach informatycznych.

Staż podzielono na 2 etapy: I – szkolenie w firmie informatycznej trwające
miesiąc; II – realizacja projektu wdrożeniowego w firmie przy współpracy z do-
radcą z uczelni. Taka konstrukcja miała na celu usprawnienie komunikacji po-
między firmą informatyczną a klientem – czyli firmą, która wdraża innowacyj-
ne rozwiązania, najczęściej informatyczne. Już sam fakt poznania specyfiki
funkcjonowania firm informatycznych stanowił wartość dodaną dla firm,
w których było prowadzone wdrożenie. Stażysta pełnił rolę doskonałego łączni-
ka rozumiejącego język informatyczny. Drugi etap stażu trwał nawet 10 mie-
sięcy. W trakcie stażu stażyści mieli również możliwość konsultacji ze specjali-
stami w zakresie wdrażania nowych technologii wywodzącymi się ze środowisk
uczelnianych.

Rezultaty projektu

Przeprowadzona ewaluacja projektu pozwoliła na zbadanie jego rezultatów okre-
ślonych we wniosku o dofinansowanie. Najważniejszym z nich w kontekście współ-
pracy uczelni i przedsiębiorstw było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
poprzez wdrożenie innowacji w zakresie technologii informatycznych. W rozu-
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mieniu projektu innowacją była każda zmiana (głównie technologiczna), która
z punktu widzenia danej firmy prowadziła do stworzenia nowych technologii,
produktów i usług zaspokajających nowe potrzeby klienta lub dotychczasowe
(znane) w nowy (bardziej kompetentny) sposób. Tym samym dzięki wdrożeniu
innowacji wzrastały pozycja i konkurencyjność firmy.

W każdej z 13 uczestniczących w projekcie firm z sektora MSP wdrażany był
jeden projekt innowacyjny podzielony na dwa etapy. Wyjątkiem była jedna fir-
ma, w której równocześnie realizowano dwa projekty innowacyjne. Jak pokazują
wyniki badań, większość przedsiębiorstw osiągnęła poziom wskaźników założo-
nych w początkowej ewaluacji projektu.

Rozwiązania innowacyjne wdrażane w przedsiębiorstwach objętych projek-
tem miały dwojaki charakter: procesowy (5) i organizacyjny (5). Żadna z firm nie
wprowadzała innowacji produktowej.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach przyczyniło się do uspraw-
nienia i polepszenia ich sposobu funkcjonowania. Świadczy o tym poziom osiąg-
nięcia założonych wskaźników w ramach ewaluacji a priori. Wskaźniki zostały
dobrane w ten sposób, aby w najbardziej wiarygodny, a zarazem wyraźny sposób
pokazać zmianę, jaka dzięki wdrożeniu innowacji zaszła w firmie.

W większości zakładane na początku procesu wdrażania wartości wskaźni-
ków zostały osiągnięte lub zbliżyły się do pożądanego poziomu. Tylko w jednym
przypadku wartość wskaźnika osiągnęła niecałe 50%. Niemniej sytuacja firmy
uległa znacznej poprawie, zwiększając liczbę klientów końcowych o 100%
w stosunku do sytuacji sprzed wdrożenia innowacji. Na uwagę zasługuje rów-
nież, że jest to firma, która w trakcie uczestnictwa w projekcie skorzystała z moż-
liwości konsultacji z doradcą wskazanym przez lidera projektu – Krakowską Szkołę
Wyższą. Badanie funkcjonalności strony WWW przeprowadzone przez zespół
konsultantów wykazało spore braki we wdrożonym narzędziu, co może być przy-
czyną owej niższej niż zakładano efektywności innowacji. Niemniej jednak
z pewnością jako korzyść z uczestnictwa w projekcie należy wskazać wnioski
płynące z przeprowadzonej analizy, które zostaną wykorzystane przez firmę do
usprawnienia wdrożonego systemu sprzedaży internetowej.

Wśród badanych przedsiębiorstw wyróżnia się firma, w której zakładane wcześ-
niej wartości wskaźnika zostały przekroczone aż czterokrotnie.

Postęp w osiąganiu zakładanych wskaźników, a więc zmiany, jakiej uczestni-
kami stali się beneficjenci instytucjonalni projektu „Staże partnerskie dla inno-
wacji w MSP”, przedstawia poniższy rysunek.



128

Wojciech Huszlak,  Marta Woźniak

Rys. 1. Realizacja projektu

Źródło: raport z ewaluacji projektu „Staże partnerskie dla innowacji w MSP”.

Przedmiotem ewaluacji końcowej było także oszacowanie, jak poszczególne
elementy projektu sprzyjały wdrożeniu zmiany. Pod uwagę brano następujące
czynniki:
1. Dwuetapowość staży.
2. Współpracę z Krakowską Szkołą Wyższą.
3. Współpracę z doradcą.

Według firm, najważniejszym, korzystnie wpływającym na wdrożenie zmia-
ny elementem projektu był podział programu stażowego na dwa etapy. Pierwszy,
trwający miesiąc, odbywał się w firmie informatycznej opracowującej innowację,
która następnie była wdrażana w firmie docelowej. Podczas tego etapu stażysta
zapoznawał się ze specyfiką innowacji i był przygotowywany do jej wdrożenia
podczas drugiego etapu stażu. Przedstawiciele firm docelowych wskazywali, że
rozwiązanie polegające na podziale stażu na dwa etapy umożliwiło bardzo dobre
przygotowanie stażysty do aktywnego włączenia się w proces wdrażania innowa-
cji oraz nawiązanie ścisłej i owocnej współpracy pomiędzy wszystkimi stronami
zaangażowanymi w projekt.

Bardzo ciekawie przedstawia się porównanie oceny oczekiwań firm wskaza-
nych w ewaluacji początkowej i rzeczywistej oceny dokonanej w ewaluacji koń-
cowej (rys. 2).
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Rys. 2. Porównanie ocen
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Źródło: raport z ewaluacji projektu „Staże partnerskie dla innowacji w MSP”.

W większości przypadków oczekiwania firm względem wpływu poszczegól-
nych elementów projektu na wdrożenie innowacji przewyższają ocenę dokonaną
na zakończenie projektu. Oczekiwania te nie zostały w pełni spełnione jedynie
w przypadku współpracy z Krakowską Szkołą Wyższą, co można tłumaczyć pro-
blemami administracyjnymi związanymi z rozliczeniami środków unijnych. Jest
to powszechny problem, również instytucji realizujących projekty unijne indywi-
dualnie. Z tą oceną kontrastuje natomiast wysoka nota (przewyższająca poziom 3
– „miało duże znaczenie”) wystawiona współpracy z doradcą stażysty wskaza-
nym przez KSW. Oczekiwania firm, które miały okazje współpracować z zespo-
łem konsultantów, zostały w pełnym zakresie spełnione. Jak wspomniano, wyso-
ko oceniono dwuetapowowy charakter stażu – najwyższa nota – 4.

Istotnym rezultatem projektu było zdobycie przez stażystów doświadczenia
zawodowego w zakresie wdrażania innowacji podnoszących jakość funkcjono-
wania firm. Ponad 50-procentowy wskaźnik pozyskania zatrudnienia przez uczest-
ników projektu po zakończonym stażu jest wymiernym i jednym z najbardziej
wartościowych skutków projektu.

Realizacja projektu „Staże partnerskie dla innowacji w MSP” wiązała się tak-
że z wypracowaniem rezultatów, które mogą być rozpatrywane w kategoriach
korzyści zarówno dla partnerstwa realizującego projekt, jak i wdrażania strategii
innowacji w województwie małopolskim6:
6 Raport z ewaluacji projektu „Staże partnerskie dla innowacji w MSP”, Krakowska Szkoła Wyższa

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008.
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1. W styczniu 2008 roku odbyło się w Tarnowie seminarium upowszechniające
rezultaty projektu oraz promujące ideę innowacyjności. Uczestnicy spotkania
– głównie lokalni przedstawiciele sektora MSP – mieli okazję zapoznać się ze
specyfiką projektu, a przede wszystkim poznać możliwości pozyskania dofi-
nansowania z funduszy strukturalnych na realizację przedsięwzięć innowacyj-
nych w swoich firmach. W ten sposób zwiększone zostały zasięg projektu oraz
zainteresowanie przedsiębiorców nowoczesnymi technologiami.

2. W marcu 2008 roku odbyła się konferencja w Krakowie, której celem było
podsumowanie projektu oraz zaprezentowanie nowej sieci współpracy pod
nazwą Klub Firmy Innowacyjnej. Pierwszymi członkami Klubu zostały firmy
uczestniczące w projekcie. Celem przedsięwzięcia jest wymiana informacji na
temat wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach różnych branż i sektorów.
Powstanie Klubu zapewni trwałość projektu.

3. W ramach projektu powstały dwie publikację. Pierwsza, wydana przez Kra-
kowską Szkołę Wyższą, prezentuje rezultaty i podsumowanie projektu. Dru-
ga, przygotowana przez partnera – Stowarzyszenie Doradców Europejskich,
zawiera aktualne informację na temat możliwości pozyskania dofinansowania
na działalność innowacyjną firmy. Publikacje będą rozpowszechniane wśród
przedsiębiorców i innych instytucji związanych z biznesem, co przyczyni się
do zwiększenia zasięgu oddziaływania projektu.

Podsumowanie

Uczestnictwo w projekcie przysporzyło wiele korzyści stronom zaangażowanym
w jego realizację. Był on wyzwaniem zarówno dla lidera – Krakowskiej Szkoły
Wyższej, jak i dla firm informatycznych oraz stażystów. Wyzwanie to wiązało się
nie tylko z ambitnymi celami projektu, lecz także z samym, dla większości pod-
miotów nowym doświadczeniem związanym z uczestnictwem w przedsięwzięciu
realizowanym w partnerstwie. Dodatkowym utrudnieniem była z pewnością
sfera administracyjna projektu determinowana przez ściśle określone zasady
i przepisy wynikające z faktu dofinansowania działań z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Podsumowując, można wskazać następujące plusy przedsięwzięcia:
1. Projekt oparty na partnerskiej współpracy integrującej dwa środowiska: na-

ukowo-badawcze oraz biznesowe.
2. Innowacyjność projektu polegająca na podziale programu stażowego na dwa

etapy, który umożliwił optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności stażysty.
3. Staże dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu

firmy nie musiały ponosić kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika
zajmującego się wdrożeniem innowacji.



131

WPŁYW DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFS...

Utrudnieniem realizacji projektu było to, że pewne elementy przedsięwzięcia,
które miały wzmacniać transfer wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym a biz-
nesowym, nie zostały w pełni wykorzystane. W niewielkim stopniu firmy skorzy-
stały z możliwości oferowanego przez uczelnię doradztwa w zakresie wdrażania
innowacji. Te, które pod koniec realizacji projektu zdecydowały się na konsultację,
skorzystały na niej w bardzo konkretny sposób i wysoko ją oceniły. Można przy-
puszczać, że przeszkodą w nawiązaniu takiej współpracy jest brak zaufania
i świadomości własnych potrzeb i możliwości zarówno ze strony naukowo-ba-
dawczej, jak i ze strony przedsiębiorców. Uświadomienie sobie tych trudności
może pomóc w konstruowaniu i planowaniu podobnych przedsięwzięć, a także
w szacowaniu ryzyka oraz jego minimalizowaniu.

Wzmacnianie współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą a przedsiębior-
stwami jest trudnym zadaniem. Wymaga ogromnych nakładów finansowych,
przede wszystkim zaangażowania obydwu stron – środowisk naukowych i przed-
siębiorstw. Wszyscy uczestnicy projektu, przedstawiciele firm i uczelni są świado-
mi, że jedynie dzięki finansowaniu zewnętrznemu możliwe było podjęcie próby
zbliżenia tych dwóch środowisk w takim stopniu. Bez środków unijnych realiza-
cja projektów innowacyjnych byłaby możliwa, ale nie w takiej liczbie, w mniej-
szym zakresie i dłuższym czasie.
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How EFS grants influence cooperation between the academic
and research milieu with the MSP sector

The paper deals with the issue of cooperation of the research and development with
small and medium-size business. The possibility has also been presented of creating
comfortable conditions for such cooperation with the example of the project of
organisation of post-graduate work education in companies. The need of cooperation
of these two circles resulted in this case from the necessity of achieving the objectives
of a project co-financed from the funds of the European Social Fund. The paper pre-
sents also the results of cooperation undertaken between the school facility and small
and medium-size companies, as well as assessment of the role of subsidies for the
project from EFS funds for its initiation and development.
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Irena Figurska

Rozwój wiedzy zbiorowej jako determinanta
zarządzania wiedzą w organizacjach

Choć na wiedzy opiera się cała cywilizacja ludzka, to jako przedmiotem zarzą-
dzania zainteresowano się nią w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku1. Wiele
czynników zadecydowało o wzroście znaczenia wiedzy, a wśród nich do najważ-
niejszych zalicza się m.in.: globalizację rynku, konkurencję produktową, cza-
sową i technologiczną, zwiększenie znaczenia kapitału relacyjnego organizacji,
a także rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych2.

Współcześnie konkurencyjność organizacji w znacznym stopniu zależy od efek-
tywności zarządzania w nich wiedzą. Zarządzanie wiedzą to zintegrowany ze-
staw działań, którego celem jest odpowiednie kształtowanie zasobów wiedzy,
a jego skuteczność uzależniona jest od efektywności wszystkich składających się
nań procesów, czyli tworzenia, kodyfikacji wiedzy, dzielenia się nią i wykorzysty-
wania jej na rynku przez organizacje3.

Jednym z procesów składających się na zarządzanie wiedzą jest jej rozwijanie.
W niniejszym artykule skupiono się na rozwijaniu wiedzy zbiorowej organizacji.

Wiedza jest terminem niejednoznacznym. W literaturze przedstawia się ją
jako: powiązanie informacji z ich zrozumieniem,  efekt myślowego przetworze-

1 B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE, Kraków 2006, s. 105.
2 A. Kozarkiewicz-Chlebowska, Koncepcja zarządzania wiedzą, jej geneza, zastosowanie i perspektywy,

Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2001, s. 3.
3 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kra-

ków 2002.
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nia informacji i doświadczeń oraz uczenia się, ogół wiadomości człowieka, od-
zwierciedlenie stanu rzeczywistości w umyśle człowieka czy też potwierdzone
przekonanie4.

Wiedzę definiuje się jako „[...] ogół wiadomości, umiejętności w jakiejś dzie-
dzinie, zdobytych dzięki uczeniu się czy doświadczeniu życiowemu i wykorzysty-
wanych przez jednostki do rozwiązywania problemów”5. Określa się ją też jako
informację (lub zbiór informacji) umieszczoną w kontekście organizacyjnym, go-
spodarczym, społecznym, który człowiek uważa za ważny z punktu widzenia
interesów organizacji, a następnie poddaną osądowi6. Trzeba przy tym pamiętać,
że w przeciwieństwie do wiedzy informacje nie są powiązane z konkretną osobą
i nie w każdym przypadku ulegają przekształceniu w wiedzę.

Wiedza obejmuje zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne, a składają
się na nią ogólne zasady i szczegółowe wskazówki postępowania. Składniki wie-
dzy to intuicja, obiektywna prawda, umiejętność oceny, doświadczenie, wartości,
przypuszczenia, przekonania i informacje7. Wiedza może być zawarta w różnego
rodzaju dokumentach, instrukcjach czy procedurach, ale w przeważającej mierze
ukryta jest w ludzkich umysłach. Jest trudno uchwytna, bowiem jej wartość
w dużym stopniu zależy od sytuacji8.

Wiedza jest źródłem właściwego użycia pozostałych zasobów organizacji i roz-
woju jej wartości9. Cechują ją: dominacja, niewyczerpywalność, symultaniczność
i nieliniowość10. Dominacja wiedzy oznacza, że jest ona najważniejszym zaso-
bem, mającym zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Niewy-
czerpywalność wskazuje na to, że wartość zasobów wiedzy wraz z jej wykorzy-
stywaniem nie tylko nie maleje, ale nawet nierzadko rośnie. Symultaniczność
oznacza możliwość jednoczesnego wykorzystywania wiedzy przez wiele osób
i wiele organizacji w różnych miejscach, w tym samym czasie. Nieliniowość zaś
jako cecha wiedzy wskazuje na brak liniowej zależności pomiędzy ilością wiedzy
a skutkami, jakie może wywołać.

4 B. Mikuła, op. cit., s. 106.
5 Słownik zarządzania kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 171.
6 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, red. G. Kobyłko, M. Morawski, Difin, Warszawa 2006,

s. 17.
7 A. Tiwana, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowanie CRM, Placet, Warszawa 2003,

s. 65.
8 C. Evans, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005, s. 30.
9 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, PWN, Warszawa 2005, s. 12.

10 W. M. Grudzewski, I. Hejduk, Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw,
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2003, nr 1, s. 5–7.
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B. Mikuła do cech charakteryzujących wiedzę dodatkowo zalicza to, że może
być tworzona różnymi sposobami i różnie interpretowana przez różne osoby, szybko
się dezaktualizuje, potrafi obniżyć poziom niepewności w przedsięwzięciach ryzy-
kownych, potrafi się uzewnętrzniać w produktach i usługach, znajduje odzwier-
ciedlenie w praktykach, strukturach i procesach organizacyjnych, podlega struk-
turyzacji w dokumentacji technologicznej, organizacyjnej i bazach danych, a także
sama może stanowić produkt11.

Można wydzielić wiele typów wiedzy, przy czym w literaturze najczęściej sto-
sowany jest podział na wiedzę jawną oraz ukrytą. Wiedza jawna może być wyra-
żona słowami lub liczbami i łatwo przekazana za pomocą formalnego i usystema-
tyzowanego języka12. Często przyjmuje postać dokumentów, regulaminów czy
instrukcji. Wiedza ukryta natomiast obejmuje wszystko to, co człowiek wie, ale
czego nie jest w stanie wyrazić13. Jest trudna do przekazania za pomocą języka
formalnego, więc jej transfer między ludźmi jest niełatwy i powolny, a odbiór
może być wieloznaczny. Stosunek wiedzy jawnej do wiedzy ukrytej w organiza-
cjach wynosi według różnych źródeł 1:4 lub nawet 1:5.

Z punktu widzenia poruszanej w niniejszym artykule tematyki szczególne
znaczenie ma podział wiedzy na indywidualną i zbiorową. Wiedza indywidual-
na przynależna jest jednostce ludzkiej, natomiast wiedza zbiorowa tworzona jest
przez doświadczenia, które powstają w trakcie pracy zespołowej ludzi i wspólne-
go rozwiązywania problemów. Wiedza zbiorowa jest znacznie szersza niż suma
wiedzy jednostek tworzących daną zbiorowość. Tkwi ona w sieci wzajemnych
relacji, w niepisanych regułach postępowania i we wspólnych wartościach14.

Współcześnie sukces organizacji coraz częściej zależy od tego, czy pracownicy
potrafią ze sobą współpracować i efektywnie wykorzystywać potencjał intelektu-
alny organizacji15. Współpraca umożliwia skuteczne połączenie rozproszonych
zasobów wiedzy i umiejętności pojedynczych pracowników i zintegrowanie jej
z pozostałymi zasobami organizacji. Tylko wtedy możliwe jest właściwe wyko-
rzystanie wiedzy z pożytkiem dla całej organizacji. Uzyskana nad konkurencją
przewaga pod względem ilości i jakości zgromadzonej wiedzy zbiorowej determi-
nuje konkurencyjność organizacji, bowiem pozyskiwanie wiedzy wymaga czasu.

Jednym z procesów zarządzania wiedzą w organizacjach jest rozwijanie wie-
dzy. Rozwój to „[...] proces kierunkowych przemian, w którego toku obiekty

11 B. Mikuła, op. cit., s. 109.
12 I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 83.
13 A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą, „Manager” 2000, nr 6, s. 36.
14 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op. cit., s. 92, 120.
15 Ibidem, s. 32–33.
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przechodzą od form lub stanów prostszych i mniej doskonałych do form lub sta-
nów bardziej złożonych i doskonalszych pod określonym względem”16. Odnosząc
tę definicję rozwoju do wiedzy zbiorowej, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że roz-
wój ten powinien być ukierunkowany, czyli służyć osiągnięciu założonego, wcześ-
niej zdefiniowanego celu. Cel bowiem nadaje kierunek rozwojowi wiedzy.

Wiedza zbiorowa jako „obiekt”, o którym jest mowa w przytoczonej powyżej
definicji, powinna ewoluować w kierunku form lub stanów bardziej doskona-
łych, czyli umożliwiających szybszą, pełniejszą realizację założonych celów. Może
to oznaczać np. harmonijne łączenie wiedzy z pozostałymi zasobami, wdrażanie
nowych procedur postępowania czy opracowanie nowych sposobów lokalizowa-
nia wiedzy.

Rozwój wiedzy zbiorowej to proces prowadzący do wzrostu doświadczenia
pracowników dzięki pracy zespołowej i wspólnemu rozwiązywaniu problemów.
Rozwijanie wiedzy w ramach organizacji polega na nabywaniu wiedzy, jej rozpo-
wszechnianiu i wspólnym wdrażaniu17. W rezultacie dochodzi do tworzenia no-
wej wiedzy lub poglądów, które mogą wpływać na zachowania w organizacji.

Rozwijanie wiedzy zbiorowej w organizacjach wiąże się z umiejętnością łącze-
nia i porządkowania wiedzy, korzystania z różnych źródeł informacji, rozwiązy-
wania problemów, pracy w grupie, przekładania zdobytej wiedzy na praktykę,
komunikowania się, samokształcenia i samodzielnego podejmowania decyzji.

Warunkami rozwoju wiedzy zbiorowej są:
1. Rozwój wiedzy indywidualnej pracowników.
2. Kultura organizacyjna sprzyjająca dzieleniu się wiedzą.
3. Promowanie pracy zespołowej i wspólnego rozwiązywania problemów.

Rozwój wiedzy indywidualnej pracowników jest procesem zorientowanym
długoterminowo, w trakcie którego ich wiedza, czyli umiejętności i wiadomości
w swoim wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, ulegają pogłębie-
niu i poszerzeniu, dzięki czemu pracownicy mogą sprostać wymaganiom stawia-
nym przez szeroko rozumiane otoczenie i efektywnie rozwiązywać pojawiające się
przed nimi problemy. Rozwój wiedzy następuje wtedy, gdy uczący się trwale opa-
nowali zdolność do działania na nowym, wyższym poziomie18.

Aby nastąpił rozwój wiedzy pracowników, muszą być spełnione pewne wa-
runki, a mianowicie pracownicy muszą chcieć rozwijać wiedzę, mieć odpowied-
nie warunki i wsparcie przełożonych w dążeniu do rozwijania wiedzy, muszą

16 Encyklopedia popularna PWN, PWN, Warszawa 1999, s. 739.
17 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 480–481.
18 I. Figurska, Rozwijanie wiedzy pracowników w organizacji w teorii i w praktyce, [w:] Zarządzanie

kapitałem ludzkim w gospodarce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo US, Szczecin 2007, s. 65–66.
19 Ibidem, s. 67–68.
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wiedzieć, po co i jak rozwijać wiedzę, mieć dostęp do źródeł wiedzy, a także
wiedzieć, jaką wiedzę rozwijać19.

Rozwój wiedzy pracowników może dotyczyć zarówno ich wiedzy jawnej, jak
i ukrytej. Jednak w aspekcie rozwoju wiedzy zbiorowej szczególnie ważny jest
proces przetworzenia wiedzy ukrytej pracowników w wiedzę jawną, którą będą
mogli wykorzystać w działaniach także inni pracownicy organizacji. Przekształ-
cenie wiedzy pracowników w wiedzę organizacyjną może się stać podstawą roz-
woju nowej wiedzy.

Rozwój wiedzy indywidualnej pracowników jest warunkiem koniecznym, ale
nie wystarczającym dla rozwoju wiedzy zbiorowej organizacji. Aby proces ten
przebiegał efektywnie, niezbędna jest współpraca pomiędzy pracownikami na
wszystkich szczeblach organizacji, znajdująca wyraz w pracy zespołowej ludzi
i wspólnym rozwiązywaniu problemów. Tylko wtedy, gdy pracownicy mają dużą
swobodę działania i nastawieni są na współpracę, możliwa jest szybka dyfuzja
wiedzy. Praca grupowa często umożliwia rozwiązywanie problemów, których nie
da się rozwiązać samodzielnie.

Aby proces rozwoju wiedzy zbiorowej w organizacji mógł przebiegać bez za-
kłóceń, pracownicy powinni się dzielić wiedzą. W procesie tym realizowane są
takie zadania, jak: powielanie wiedzy, czyli przekazywanie tej samej wiedzy du-
żej grupie osób, dzielenie się doświadczeniem z wcześniej realizowanych projek-
tów i ich dokumentowanie oraz wymiana bieżących doświadczeń, prowadząca
do rozwijania nowej wiedzy20. Dzielenie się wiedzą, które uznawane jest za naj-
trudniejszy proces zarządzania nią, przynosi organizacjom i ich członkom wiele
korzyści, umożliwiając powiększenie zasobów organizacji poprzez umożliwienie
wykorzystania wiedzy przez innych pracowników21.

Zgodnie z literaturą przedmiotu, aby doszło do włączenia wiedzy poszczegól-
nych pracowników w zbiorowy proces rozwijania wiedzy, konieczne są: komuni-
kacja, interakcja, przejrzystość oraz integracja zasobów wiedzy22.

Komunikacja jest dwukierunkowym procesem przesyłania informacji od
nadawcy do odbiorcy, w czasie którego ulegają oni wzajemnym wpływom. Bez
komunikacji nie dojdzie do współpracy i dzielenia się wiedzą, stąd jej duże zna-
czenie dla efektywności rozwijania wiedzy zbiorowej. Ważna jest przy tym ko-
munikacja zarówno o charakterze formalnym, regulowana przepisami wewnętrz-
nymi organizacji, jak i o charakterze nieformalnym, spontaniczna. Powinni się

20 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op. cit., s. 206.
21 I. Figurska, Dzielenie się wiedzą jako warunek rozwoju nowoczesnej gospodarki, [w:] Procesy kształtowa-

nia nowoczesnej gospodarki, red. D. Fatuła, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, Kraków 2006, s. 17.

22 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op. cit., s. 156.
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komunikować pracownicy znajdujący się zarówno na tym samym poziomie
w strukturze organizacyjnej, jak i na różnych jej szczeblach.

Dla prawidłowej komunikacji w organizacji, umożliwiającej rozwój wiedzy
zbiorowej, bardzo ważny jest jej kontekst, określony przez warunki, w jakich się
ona odbywa, czyli otoczenie fizyczne, wydarzenia zaistniałe w przeszłości, wza-
jemne postrzeganie się rozmówców oraz odnoszenie się do norm, wartości czy
zachowań23.

Z komunikacją nierozerwalnie związana jest interakcja, która polega na wza-
jemnym oddziaływaniu na siebie jednostek, w wyniku którego bodźce ze strony
jednego z partnerów (np. jego zachowanie, słowa) wywołują reakcję z drugiej
strony, np. w postaci określonego zachowania.

Integracja zasobów wiedzy w organizacji polega na łączeniu indywidualnych
umiejętności i zasobów wiedzy organizacji w funkcjonalną całość. Działania zmie-
rzające do zwiększenia integracji polegają na organizowaniu pracy dającej spo-
sobność wystąpienia wielu wzajemnych interakcji24.

Przejrzystość oznacza brak barier w dostępie do źródeł wiedzy koniecznej do
rozwiązywania pojawiających się w organizacji problemów. Do czynników zwięk-
szających przejrzystość wiedzy w organizacji zalicza się właściwą komunikację,
wdrażanie i rozwój technologii informacyjnych, stosowanie różnych sposobów
przedstawiania źródeł wiedzy, takich jak mapy wiedzy, bazy danych o ekspertach
czy macierze wiedzy. Lepsza przejrzystość zasobów wiedzy pozwala ustalić luki
w wiedzy i podjąć decyzje dotyczące sposobu jej zdobywania i rozwijania.

Zwiększeniu przejrzystości zasobów wiedzy w organizacji dobrze służą takie
działania, jak25:
1. Rejestrowanie doświadczeń nabytych podczas realizacji projektów.
2. Ujawnianie informacji o bieżących projektach.
3 Umożliwienie bezpośredniego kontaktu z osobami realizującymi projekt i do-

stępu do ich doświadczenia.
W 2008 roku przeprowadzono wśród osób pracujących, studentów zaocz-

nych Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku, badanie ankieto-
we, którego celem było określenie, jakie działania umożliwiające rozwój wie-
dzy zbiorowej stosowane są w organizacjach, w których pracują respondenci.
Ankietowani w swoich odpowiedziach określili, w jakim stopniu zgadzają się
(lub też nie), że opisane działania rzeczywiście są podejmowane. Następnie od-
powiedzi zostały ocenione według 4-stopniowej skali ocen, w której 1 punkt
przyporządkowano odpowiedzi „nie”, a 4 punkty odpowiedzi „tak”. Obliczono

23 Słownik zarządzania..., s. 71.
24 Ibidem, s. 53.
25 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op. cit., s. 95.
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także średnią ocen, jaką otrzymały poszczególne pytania, nie uwzględniając
odpowiedzi „nie wiem”.

W badaniu wzięło udział 250 osób. W tab. 1 przedstawiono procentowe dane
obrazujące rozkład odpowiedzi respondentów na poszczególne pytania,
a także średnią ocen pytań.

Rozwój wiedzy indywidualnej pracowników jest warunkiem koniecznym roz-
woju wiedzy organizacji, a także ważnym elementem rozwoju zasobów ludzkich.
W związku z tym respondentom zadano pytanie, czy w organizacjach, z których
się wywodzą, przełożeni dbają o indywidualny rozwój pracowników. Większość
badanych (52,6%) odpowiedziała, że tego typu działań przełożeni nie podejmują
lub raczej nie podejmują, natomiast 41,6% wskazało, że ich przełożeni dbają lub
raczej dbają o indywidualny rozwój pracowników. Średnia ocen odpowiedzi na
to pytanie wynosiła 2,39 i była bliższa odpowiedzi „raczej nie” niż „raczej tak”.

Tab. 1. Wybrane działania warunkujące rozwój wiedzy zbiorowej
w organizacjach w świetle badania ankietowego

Wyszczególnienie

Przełożeni dbają o indywidualny rozwój pracownika
Pracownicy wiedzą, gdzie szukać wiedzy niezbędnej do
rozwiązywania pojawiających się przed nimi problemów
zawodowych
Przełożeni zachęcają pracowników do współpracy i dzie-
lenia się wiedzą
Pracownicy współpracują ze sobą przy rozwiązywaniu
problemów zawodowych
Pracownicy wykorzystują w działaniach wiedzę i do-
świadczenie innych pracowników i przełożonych
Przełożeni informują pracowników o sprawach istot-
nych dla funkcjonowania organizacji (o misji, wizji, ce-
lach, sytuacji finansowej, planach rozwoju itd.)
Przełożeni zachęcają pracowników do zadawania pytań
dotyczących wszelkich aspektów pracy i jej środowiska
Wynikami pracy zbiorowej są np. nowe procedury, pro-
dukty, sposoby postępowania
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Źródło: opracowanie własne.
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W organizacji, w której wdraża się lub już wdrożono zarządzanie wiedzą,
ważna jest właściwa komunikacja. Istotne jest, aby pracownicy nie obawiali się
pytać przełożonych o sprawy związane z wykonywaniem pracy, aby pracownik,
który pyta, nie był traktowany jako ten, który nie wie, ale jako ten, który chce się
dowiedzieć. Zadano więc ankietowanym pytanie, czy przełożeni zachęcają pra-
cowników do zadawania pytań dotyczących wszelkich aspektów pracy i jej śro-
dowiska. W świetle udzielonych odpowiedzi 50,2% badanych nie jest lub raczej
nie jest zachęcanych przez przełożonych do zadawania pytań, natomiast 46,8%
odpowiedziało „tak” lub „raczej tak”. Średnia ocen odpowiedzi na to pytanie
wyniosła 2,43 i była nieco bliżej odpowiedzi „raczej nie” niż „raczej tak”.

Współpraca pracowników w organizacji, służąca realizacji jej celów i umożli-
wiająca wykorzystanie wiedzy przez wszystkich jej członków dla zwiększenia jej
konkurencyjności, jest warunkiem koniecznym rozwoju wiedzy zbiorowej. Bez
współpracy nie może dojść do dzielenia się wiedzą i integracji zasobów wiedzy
organizacji. Zapytano więc respondentów, czy pracownicy współpracują ze sobą
przy rozwiązywaniu problemów zawodowych. Niemal 4/5 respondentów stwier-
dziło, że w organizacjach, w których pracują, „tak” lub „raczej tak” się dzieje.
Odpowiedź „nie” lub „raczej nie” zaznaczyło 20% badanych. Średnia odpowie-
dzi na to pytanie wyniosła 3,03 i była bliska odpowiedzi „raczej tak”.

Niebagatelną rolę w propagowaniu kultury organizacyjnej opartej na współ-
pracy i dzieleniu się wiedzą odgrywają menedżerowie. Uczestnikom badania za-
dano więc pytanie, czy w organizacjach, w których pracują, przełożeni zachęcają
pracowników do współpracy i dzielenia się wiedzą. Na pytanie to 38,8% respon-
dentów odpowiedziało: „nie” lub „raczej nie”, natomiast 55,6% odpowiedziało
„tak” lub „raczej tak”. Średnia ocen odpowiedzi na tak zadane pytanie wyniosła
2,66, była więc bliżej odpowiedzi „raczej tak” niż „raczej nie”.

Przejrzystość zasobów wiedzy w organizacji ułatwia pracownikom szybkie
dotarcie do niej, umożliwiając wykorzystanie jej w działaniach. Poproszono więc
ankietowanych o odpowiedź na pytanie, czy pracownicy wiedzą, gdzie szukać
wiedzy niezbędnej do rozwiązywania pojawiających się przed nimi problemów
zawodowych. Niespełna 23% respondentów wskazało, że nie posiada lub raczej
nie posiada takiej wiedzy, natomiast 74,8% osób odpowiedziało „tak” lub „raczej
tak”. Średnia ocen odpowiedzi na to pytanie wyniosła 3,03, co jest bliskie odpo-
wiedzi „raczej tak”.

Dla zarządzania wiedzą w organizacjach ważne jest, aby pracownicy wiedzie-
li, jakie są wobec nich oczekiwania i z czego one wynikają, jaka jest sytuacja
organizacji dziś, a jakich zmian mogą oczekiwać w przyszłości. Tylko wtedy cele
organizacji mogą się stać celami pracowników. Zapytano więc badanych, czy
przełożeni informują pracowników o sprawach istotnych dla funkcjonowania or-



141

ROZWÓJ WIEDZY ZBIOROWEJ JAKO DETERMINANTA...

ganizacji (o misji, wizji, celach, sytuacji finansowej itd.). Twierdząco na to pyta-
nie odpowiedziało 53,6% osób, natomiast 43,2% respondentów udzieliło odpo-
wiedzi „nie” lub „raczej nie”. Średnia ocen odpowiedzi na to pytanie wyniosła
2,63 i była nieco bliżej odpowiedzi „raczej tak” niż „raczej nie”.

Rozwijanie wiedzy zbiorowej wymaga wykorzystania w działaniach wiedzy
i doświadczenia innych pracowników oraz przełożonych. Na pytanie, czy tak się
dzieje w organizacjach, w których pracują respondenci, nieco ponad 3/4 bada-
nych odpowiedziało twierdząco, natomiast przeciwnego zdania było 20,8% osób.
Średnia ocen odpowiedzi na to pytanie wyniosła 3,07 i była bliska odpowiedzi
„raczej tak”.

Jak wspomniano we wcześniejszym fragmencie niniejszego opracowania, wie-
dza organizacji może się ujawniać w postaci np. nowych procedur, produktów,
sposobów postępowania itp. Ankietowanych zapytano więc, czy w organizacjach,
w których pracują, tak się dzieje. Na to pytanie 68% respondentów odpowie-
działo „tak” lub „raczej tak”, natomiast 27,6% ankietowanych odpowiedziało
„nie” lub „raczej nie”. Średnia ocen odpowiedzi na to pytanie wyniosła 2,94,
będąc blisko odpowiedzi „raczej tak”.

Od stopnia rozwoju wiedzy zbiorowej uzależniona jest zdolność organizacji
do rozwiązywania problemów, a tym samym prawdopodobieństwo jej przetrwa-
nia w długim okresie. Posiadanie odpowiedniej wiedzy we właściwym czasie
i stosowne jej spożytkowanie jest współcześnie dla wielu organizacji warunkiem
nie tylko zwiększenia konkurencyjności na rynku, ale nierzadko wręcz przetrwa-
nia. Zbiorowa wiedza jest bardzo ważnym elementem strategii konkurencyjnej
każdej organizacji, dlatego tak istotne jest jej rozwijanie. Tymczasem w wielu
organizacjach wiele jest jeszcze w tej kwestii do zrobienia, co potwierdzają wyni-
ki przeprowadzonego badania. W szczególności dotyczy to:
1. Dbałości przełożonych o indywidualny rozwój pracowników.
2. Zachęcania pracowników przez przełożonych do współpracy i dzielenia się

wiedzą.
3. Zachęcania pracowników do zadawania pytań dotyczących wszelkich aspek-

tów pracy i jej środowiska.
4. Informowania pracowników o sprawach istotnych dla funkcjonowania orga-

nizacji.
Zdecydowanie lepiej w świetle wyników badania przedstawia się współpraca

pomiędzy pracownikami niż pomiędzy przełożonymi a pracownikami.
Trzeba też zwrócić uwagę na to, że według większości respondentów określo-

ne procedury dotyczące rozwoju wiedzy zbiorowej są w organizacjach, w których
pracują, „raczej” stosowane. Oznacza to, że albo częściej są niż nie są stosowane,
albo też są stosowane przez niektórych członków organizacji. Badanie nie roz-
strzygnęło tej wątpliwości.
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Wiedza zbiorowa organizacji zależy od wiedzy pracowników, dzielenia się nią,
wzajemnego zaufania i współpracy. Jeśli organizacja chce zwiększyć swoją kon-
kurencyjność, tempo przyswajania wiedzy i gromadzenia doświadczeń powinno
być większe w danej organizacji niż w innych. Istotone jest więc nie tylko rozwi-
janie wiedzy zbiorowej w ogóle, ale także robienie tego lepiej i szybciej niż inni.
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Development of collective knowledge as knowledge
management determinant in organisations

The processes of forming a modern economy are connected with constructing a knowl-
edge based economy. In this economy knowledge is becoming the main resource of
society, the basis for a functioning modern economy.

Constructing a knowledge based economy demands implementation of the activi-
ties, which are focused on creating, transferring and using knowledge for increasing
competitiveness by all organizations. It demands the implementation of procedures
connected with knowledge management in firms.

This article deals with development of collective knowledge as a one of the processes
of knowledge management in organizations. Realization of this process demands the
mutual understanding and confidence. The author discussed the importance of collec-
tive knowledge development for the successful realization of knowledge manage-
ment. Article presents results of research carried out on working people, which shows
the application of the procedures connected with the realization of collective knowl-
edge development in firms.
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Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego
na zasadach telepracy

Streszczenie: W artykule zaprezentowane zostały istota i podział telepracy jako
stosunkowo nowej w Polsce elastycznej formy zatrudnienia. Poddano pod roz-
wagę zasadność zatrudniania w takiej formie we współczesnych podmiotach go-
spodarujących. Opisano szczegółowo profil osobowy idealnego telepracownika.
Biorąc pod uwagę czynniki determinujące satysfakcję z pracy, zaprezentowano
wpływ pracy na telepracownika. W ostatniej części artykułu autorzy scharakte-
ryzowali telepracę z uwzględnieniem wad i zalet dla różnych grup interesariuszy,
a szczególnie człowieka.

Wstęp

Współcześnie, kiedy informacja i technologie informacyjne stają się ważnymi ele-
mentami życia społecznego, a dla przedsiębiorstw – strategicznymi zasobami otwie-
rającymi nowe możliwości działania, rozwój organizacji wymusza zastosowanie
elastycznych, rozproszonych form wykonywania pracy, umożliwiających poko-
nywanie różnic czasowych i geograficznych.

Praca powinna sprzyjać poprawie jakości życia w różnych jego wymiarach,
gdyż aktywność zawodowa jest jednym z najistotniejszych komponentów egzy-
stencji człowieka. Każde pogorszenie jakości życia związane z zatrudnieniem
i aktywnością zawodową jest wyrazem dehumanizacji pracy i regresu w rozwoju
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cywilizacyjnym1. Złe warunki pracy czy brak satysfakcji zawodowej i związane
z tym frustracje mają negatywny wpływ także na pozazawodowe aspekty życia
i ewidentnie to życie zubożają.

Ujęcie definicyjne

Telepraca (ang. teleworking) jest sposobem świadczenia pracy, który w najwięk-
szym stopniu wykorzystuje nowoczesne techniki informacyjne, jednocześnie jest
elastyczną formą zatrudnienia i organizacji czasu pracy oraz może bezpośrednio
poprawiać jakość życia i satysfakcję zawodową zatrudnionego w ten sposób pra-
cownika.

Zatrudnienie na zasadach telepracy może przybierać różne formy. Osoby pra-
cujące w ten sposób to najczęściej telepracownicy najemni, zatrudnieni w pełnym
lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz telepracownicy samozatrudniający się
lub pracownicy kontraktowi. Wśród tych ostatnich dużą grupę stanowią osoby
mające utrudniony dostęp do rynku pracy, m.in. matki wychowujące dzieci
w okresie urlopu wychowawczego, osoby niepełnosprawne.

Na początku lat dziewięćdziesiątych w USA było 6 mln telepracowników,
natomiast pod koniec dekady liczba ta wzrosła do 11 mln2. Według badań prze-
prowadzanych w Stanach Zjednoczonych przez FIND/SVP (Międzynarodowe
Centrum Świadczące Usługi w Zakresie Badań i Doradztwa Biznesowego), tele-
praca zyskuje z każdym rokiem na popularności. Pod koniec 2004 roku liczba
telepracowników zwiększyła się ponad czterokrotnie – do ok. 44,4 mln. Szacuje
się, że w samych tylko Stanach Zjednoczonych w 2010 roku będzie 100 mln
telepracowników3. Świadczy to o bardzo dużym zainteresowaniu tą formą świad-
czenia pracy, zarówno ze strony pracodawców, jak i pracobiorców.

Europa zaczyna dostrzegać w coraz większym stopniu zalety zdalnej pracy.
Według danych Eurostatu, już więcej niż 20% czynnej zawodowo populacji Unii
Europejskiej jest klasyfikowana jako e-pracownicy – telepracownicy4. Bardzo szyb-
ki rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i powstawanie nowych, coraz do-

1 A. Radziszewska, Warunki pracy i satysfakcja zatrudnionych – obszary zaangażowania przedsiębior-
stwa w kształtowanie jakości życia, [w:] Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym,
t. I, red. E. Skrzypek, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2007, s. 541.

2 Ibidem, s. 405–406.
3 R. Adrian, Why work when you can ‘telework’? Study says Valley employers could save $71.2 million,

„Business Journal Serving Fresno & the Central San Joaquin Valley”, 5.4.2007, Issue 323708, s. 7.
4 J. Hodecki, Firma bez biura, „Manager Magazin. Edycja polska” 2007, nr 9, s. 48.
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skonalszych mobilnych urządzeń sprawiają, że telepraca znajduje coraz szersze
zastosowanie także w Polsce.

Istotą telepracy jest jej wykonywanie poza zakładem pracy, nie oznacza to
jednak konieczności pracy w domu. Rodzaj telepracy często zależy od miejsca jej
wykonywania. Telepraca może być wykonywana częściowo w biurze i częściowo
w domu (ale także np. w samochodzie, poczekalni lotniska itd.)5. Praca w domu
gwarantuje największą elastyczność czasową. Firma może także tworzyć ośrodki
zamiejscowe, np. w rejonach dużego bezrobocia czy tam, gdzie koszty pracy
i wynajmowania lokali są niższe, a w pobliżu biura mieszka większość pracowni-
ków. Miejscem wykonywania telepracy mogą też być centra lokalne, centra elek-
troniczne. Są to budynki wyposażone w środki telekomunikacji i inne biurowe
oprzyrządowanie, w których znajdują się pomieszczenia lub też poszczególne sta-
nowiska pracy różnych firm. W zależności od miejsca pracy można wyróżnić
następujące rodzaje telepracy6:
1. Tele-homeworking (telepraca domowa) – pracownik świadczy pracę w domu,

zamiast dojeżdżać do siedziby przedsiębiorstwa. Wykorzystuje takie urządze-
nia teleinformatyczne, jak: komputer, telefon, faks, telefaks.

2. Homebased teleworking (telepraca naprzemienna) – pracownicy wykonują
większość pracy poza siedzibą pracodawcy, najczęściej w domu, np. pracują
cztery dni w domu, a jeden w biurze. Łączność z firmą (z pracodawcą i pozo-
stałym zespołem) zapewnia im poczta elektroniczna.

3. Nomadic teleworking (telepraca mobilna) – dotyczy np. pracowników dzia-
łów sprzedaży, inżynierów eksploatacyjnych, przedstawicieli ubezpieczenio-
wych. Pracownicy ci są zatrudnieni w klasyczny sposób, ale z uwagi na nie-
zbędną w ich pracy swobodę, korzystając z telefonu komórkowego, pagera
czy laptopa, pozostają w kontakcie z firmą bez konieczności świadczenia pra-
cy w biurze. Przez większość czasu pracują u klientów, w domu, w drodze.
Praca może być wykonywana również w samochodzie, pociągu, samolocie,
hotelu. Przy tej postaci telepracy koszt przygotowania stanowiska pracy jest
najniższy.

4. Ad hoc teleworking (telepraca doraźna) – obejmuje pracowników świadczą-
cych pracę w biurze firmy, którzy w wyjątkowych, sporadycznych, dokładnie
określonych przypadkach mogą wykonywać pracę w domu.

5 E. Drzewiecka, Jak zatrudnić pracownika w formie telepracy, „Gazeta Prawna”, 4.10.2007, nr 193,
„Tygodnik Prawa Pracy”.

6 Opracowanie na podstawie: Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesno-
ści, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 194–195; E. Drzewiecka, op. cit.; R. Krup-
ski, Elastyczność struktur i zasobów, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku
superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005, s. 81.
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5. Telecottages (telewioski, telecentra, e-centra pracy) – są to ośrodki wyposażo-
ne w urządzenia umożliwiające realizowanie zadań za pośrednictwem narzę-
dzi teleinformatycznych. Pełnią jednocześnie funkcje „wirtualnych biur”, umoż-
liwiających pracę osobom, które nie mają możliwości technicznych lub nie
chcą wykonywać powierzonej im pracy w domu, natomiast dojazd do siedzi-
by macierzystego przedsiębiorstwa jest dla nich zbyt kłopotliwy, czasochłonny
i kosztowny.

Telepraca w polskim ustawodawstwie

Jak pokazują badania, w Polsce zatrudnienie w formie telepracy znajduje obecnie
jedynie ok. 1% mieszkańców, w Unii Europejskiej aż 11%7. W innych państwach
sytuacja ta przedstawia się następująco: w Hiszpanii 2% osób w stosunku do
ogółu zatrudnionych pracuje w formie telepracy, w Belgii – 11%, w Holandii
– 14%, w Szwecji – 15%. Jak pokazują inne badania, w formie telepracy w kra-
jach Unii Europejskiej wykonywane są najczęściej następujące rodzaje działalno-
ści: usługi finansowe – 33%, grafika komputerowa – 27%, księgowość – 25%,
usługi prawnicze – 22%, sprzedaż i przedstawicielstwo handlowe – 19%8.

Należy nadmienić, że zainteresowanie telepracą stale wzrasta. Według naj-
nowszych danych, zainteresowanie pracodawców taką formą zatrudniania pra-
cowników wzrosło od października 2007 roku o około 5–10%9, a 16% polskich
pracodawców zadeklarowało, że zatrudnia pracowników wykonujących czynno-
ści zawodowe w domu10.

Osoby zatrudniane na podstawie stosunku telepracy mają takie same prawa
jak inni pracownicy. Znowelizowany polski kodeks pracy zobowiązuje praco-
dawców do równego traktowania telepracowników, m.in. w zakresie nawiązania
i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostę-
pu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące zatrudnienia w formie telepracy
w Polsce weszły w życie 16 października 2007 roku11. Dzięki tej nowelizacji pra-
codawcy łatwiej mogą korzystać z elastycznych form zatrudnienia pracowników.

7 Ł. Guza, Praca w domu, ale na etacie, „Gazeta Prawna”, 16.10.2007, nr 201, „Wolny Rynek”.
8 Ł. Guza, Praca na odległość tańsza o 30 procent, „Gazeta Prawna”, 12.09.2007, nr 177, „Praca

i Ubezpieczenia”.
9 Coraz więcej firm zatrudnia i poszukuje telepracowników, „Gazeta Prawna”, 5.03.2008, nr 46, „Praca

i Ubezpieczenia”.
10 S. Frąckowiak, A. Kępińska, Telepraca: nowy trend czy konieczność?, „Businessman.pl” 2008, nr 5,

s. 102.
11 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.
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Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie może zaproponować telepracow-
nikom warunków gorszych niż innym zatrudnionym. Pracodawca musi zapew-
nić telepracownikom sprzęt, za pomocą którego będą pracować na odległość,
oraz ponosić koszty jego eksploatacji, konserwacji, serwisu oraz ubezpieczenia.

Dobór i selekcja telepracowników

Wprowadzenie telepracy w przedsiębiorstwie nierzadko istotnie modyfikuje spo-
sób realizacji większości aspektów polityki personalnej.

Jak pokazują badania, szczególnie najmłodsza generacja pracowników – po-
kolenie Y (czyli ludzie urodzeni po 1980 roku), to osoby, które chcą być zatrud-
nianie na zasadach telepracy, preferujące asynchroniczny model pracy, czyli
wykonujące zadania w dowolnym miejscu i o dowolnej porze12.

Praca na odległość pomimo swoich zalet jest niejednokrotnie nowym i budzą-
cym obawy wyzwaniem dla wielu pracowników. Nie każdy nadaje się na telepra-
cownika. Nie odnajdują się w takim systemie zatrudnienia przede wszystkim
osoby, które potrzebują ciągłego, bezpośredniego kontaktu ze współpracownika-
mi oraz stabilności tradycyjnie postrzeganego środowiska pracy13.

Praca zdalna powinna być oferowana pracownikom doświadczonym, zapo-
znanym ze specyfiką funkcjonowania organizacji. W konsekwencji preferowana
jest często rekrutacja wewnętrzna polegająca na zaproponowaniu przejścia na
system telepracy wybranym pracownikom (najlepiej ochotnikom), którzy dotych-
czas wykonywali swoje obowiązki w siedzibie firmy.

Należy zakładać, że telepraca zwiększa wymagania wobec pracownika. Osoba
taka, by móc skutecznie i efektywnie wykonywać swoje obowiązki, powinna
być samodzielnym i elastycznym profesjonalistą o silnej motywacji wewnętrz-
nej i samodyscypilnie, posiadać umiejętność pracy w otoczeniu sieciowym, bie-
gle posługiwać się technologiami informacyjnymi, tak by nie sprawiały one
kłopotów przy wykonywaniu powierzonych zadań14. Profil idealnego telepra-
cownika wraz ze szczegółowym zestawem jego pożądanych cech przedstawiono
na rys. 1.

12 S. Frąckowiak, A. Kępińska, op. cit., s. 102.
13 M. Brzozowski, Społeczne konsekwencje wirtualizacji pracy, [w:] Społeczne problemy zarządzania. Stu-

dia i przyczynki na jubileusz Prof. Kazimierza Dobrzańskiego, red. K. Zimniewicz, „Zeszyty Nauko-
we”, nr 48, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 112.

14 Ibidem, s. 113.
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Rys. 1. Profil osobowy idealnego telepracownika

· komunikatywność,
· zdolności negocjacyjne,
· umiejętność rozwiązywania problemów,
· znajomość reguł zarządzania projektami,
· otwartość

· inicjatywa,
· świadomość wizji działania,
· kreatywność,
· gotowość do podjęcia ryzyka,
· silna motywacja wewnętrzna

· odporność na stres,
· praca zespołowa,
· umiejętność adaptacji,
· determinacja,
· orientacja na efekty

działania

· entuzjazm,
· aktualność wiedzy,
· ciekawość intelektualna,
· gotowość do ustawicznej nauki,
· umiejętność zarządzania włas-

nym czasem

Samodzielność Profesjonalizm

Elastyczność
Sieciowość

Źródło: M. Brzozowski, op. cit., s. 113.

Oprócz porównania cech osobowych kandydata z wymaganiami stanowi-
ska przy doborze pracowników należy wziąć pod uwagę zgodność wartości
wyznawanych bądź deklarowanych przez nich z kulturą organizacyjną przed-
siębiorstwa. Bardzo istotną kwestią jest tutaj zestawienie podstawowych war-
tości organizacji, a następnie próba ich identyfikacji u kandydata do pracy.
Zgodność (przynajmniej częściowa) zwiększa prawdopodobieństwo, że pracow-
nik odnajdzie się w nowym środowisku organizacyjnym i będzie zadowolony
z pracy, a w konsekwencji przyczyni się do wzrostu efektywności funkcjonowa-
nia organizacji15. Dopasowanie społeczne jest ważne, gdyż system telepracy nie
stwarza wielu sytuacji kontaktu bezpośredniego, a wiec i możliwości kreowa-
nia pożądanych postaw społecznych u pracowników.

Wpływ pracy na telepracownika

Wirtualizacja pracy w istotny sposób wpływa na poziom satysfakcji zawodowej.
Wpływ ten może mieć charakter zarówno wzmacniający, jak i osłabiający, a moż-
liwe zmiany w tym zakresie prezentuje tab. 1.

15 Ibidem, s. 115.
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Tab. 1. Czynniki determinujące satysfakcję z telepracy

Czynnik
satysfakcji

Sprawowanie
kontroli

Możliwość
wykazania się

Różnorod-
ność

Zrównowa-
żone wyma-
gania

Zrozumienie
własnej roli
w organizacji

Wynagrodze-
nie (sytuacja
finansowa)

Fizyczny
komfort
pracy

Możliwe zmiany związane z wykonywaniem obowiązków
w ramach telepracy

zwiększenie autonomii w zakresie określania czasu i miejsca pracy
wzrost niezależności w wykonywaniu skomplikowanych i trudno mierzalnych zadań,
wymagających specjalistycznej wiedzy
zmniejszenie odczuwalnej niezależności wykonywania zadań rutynowych i zwiększo-
na inwigilacja pracownika z wykorzystaniem technologii informacyjnej
wzrost możliwości samorealizacji, szczególnie istotny w przypadku osób wyłączo-
nych dotychczas z rynku pracy (np. niepełnosprawnych, matek z dziećmi)
zwiększenie ryzyka zrutynizowania działania w przypadku mniej wymagających, po-
wtarzalnych prac; może prowadzić do znużenia i apatii (wskazana rotacja i rozszerza-
nie pracy)
wzrost różnorodności w przypadku częstych zmian lokalizacji wraz ze zmianą klienta
w przypadku telepracy mobilnej
możliwy spadek różnorodności w przypadku powtarzalnych czynności wykonywa-
nych w domu (telepraca domowa)
często odnotowywany wzrost wymagań względem pracownika
wzrost niebezpieczeństwa przeładowania informacyjnego w przypadku intensyfikacji
komunikacji i jednoczesnego wykorzystywania wielu kanałów komunikacyjnych (pocz-
ta elektroniczna, telefon, faks, wideokonferencje)
spadek zrozumienia własnej roli w organizacji z powodu ograniczenia kontaktu „twarzą
w twarz” i nieformalnej komunikacji pozawerbalnej, szczególnie przy telepracy domo-
wej
zmniejszenie świadomości w zakresie kierunku rozwoju organizacji
możliwe zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku prostych prac, ale pracownik
może to sobie zrekompensować, oszczędzając na dojazdach i innych kosztach (posiłki
w miejscu pracy, ubranie służbowe, opłaty parkingowe); szczególnie zyskają te osoby,
które musiałyby dojeżdżać do pracy z daleka
zwiększenie przychodów przy przejściu z etatu na indywidualną działalność gospo-
darczą związane z ograniczeniem kosztów pracy dla przedsiębiorstwa oraz dodaniem
„premii za ryzyko”
zwiększenie możliwości dodatkowego zarobkowania
zwiększenie autonomii w zakresie kształtowania środowiska pracy
możliwe pogorszenie fizycznych warunków pracy, ponieważ stanowisko pracy do-
mowej nie musi spełniać tak restrykcyjnych norm (np. BHP), jakie przewidziane są
dla jego odpowiednika w zakładzie pracy
nasilenie dolegliwości zdrowotnych związanych z pracą przy komputerze, np. pogor-
szenie wzroku, nadwerężenie dłoni, nadgarstków lub innych stawów kończyn gór-
nych, bóle głowy, szyi i pleców, kłopoty z kręgosłupem
wzrost uciążliwości związanych z częstym przemieszczaniem się przy telepracy
mobilnej
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Źródło: M. Brzozowski, op. cit., s. 119–120.

Jedną z głównych wad pracy na odległość jest ograniczenie kontaktów mię-
dzyludzkich. Bardzo ważne wobec tego jest odpowiednie motywowanie persone-
lu i dążenie do redukcji stresu wywołanego alienacją, poczuciem osamotnienia
i ciągłą pracą przy komputerze16. Wada ta najczęściej ujawnia się przy telepracy
domowej i może być ograniczana przez rozpowszechnienie telepracy wykonywa-
nej w biurach satelickich (telewioskach), które stwarzają możliwość spotkań
z innymi pracownikami. Wirtualizacja pracy pozbawia pracowników niektórych
materialnych atrybutów kultury organizacyjnej, takich jak: lokalizacja biura,
jego wystrój, sposób ubierania się pracowników. Można w części próbować prze-
ciwdziałać pojawiającym się problemom, stwarzając na przykład wirtualne od-
powiedniki tych atrybutów (witryna internetowa jako namiastka lokalizacji);
trudniej o identyfikację pracownika z organizacją, a co za tym idzie – o określenie
jego roli organizacyjnej.

Upowszechnienie systemu telepracy w przedsiębiorstwie często wiąże się
z zastępowaniem wąsko wyspecjalizowanych pracowników przez osoby wszech-
stronniej wykwalifikowane, które są bardziej elastyczne i potrafią szybciej reago-
wać na nowe sytuacje i wyzwania, przez co cała organizacja może skuteczniej
podejmować wyzwania rynku.

Bardzo ważne jest wyjaśnienie osobom, które nie są telepracownikami, że
pracujący na odległość nadal stanowią ważną część organizacji i że ich wkład
w jej powodzenie jest co najmniej tak duży jak poprzednio. Obie strony muszą
zrozumieć, że żadna nie jest szczególnie uprzywilejowana ani szczególnie
obciążona17.

Czynnik
satysfakcji

Możliwe zmiany związane z wykonywaniem obowiązków
w ramach telepracy

Kontakty
towarzyskie
i wsparcie
społeczne
Pozycja
społeczna

16 Ibidem, s. 121.
17 Ibidem, s. 123.

ograniczenie możliwości kontaktów towarzyskich i w efekcie wzrost izolacji społecz-
nej w przypadku telepracy domowej
wzrost kontaktów zewnętrznych w przypadku telepracy mobilnej
mniejsze zrozumienie i wsparcie ze strony tradycyjnie zlokalizowanych pracowników
pogorszenie samooceny telepracowników związane z marginalizacją ich pozycji wzglę-
dem kolegów pracujących w siedzibie firmy
ograniczenie możliwości awansu zawodowego w macierzystej organizacji
zwiększenie możliwości awansu zawodowego poza macierzystą organizacją
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Charakterystyka telepracy z uwzględnieniem wad i zalet
dla różnych grup interesariuszy

Telepraca jest formą elastycznego wykonywania pracy w celu lepszego wyko-
rzystania zasobów ludzkich i zwiększenia stopnia ich dopasowania do specyfiki
działalności poszczególnych organizacji. Często wymaga modyfikacji stosowa-
nego stylu zarządzania i nabycia nowych umiejętności, istotnie zmienia również
sytuację szeregowych pracowników. Telepraca sprawdza się w odpowiednich
warunkach, wśród których najczęściej podkreśla się powód ich wprowadzenia,
specyfikę działalności oraz cechy osobowe pracowników. Nie są to rozwiązania
idealne – pracodawca, pracownik czy wreszcie całe społeczeństwo mogą z nich
zarówno odnieść korzyści, jak i ponieść straty. Podstawowe zalety i wady systemu
telepracy zostały zaprezentowane w tab. 2.

Tab. 2. Możliwe korzyści i problemy związane z wprowadzeniem telepracy

Korzyści

· przyciąga nowych pracowników zainteresowa-
nych elastycznością zatrudnienia, zwiększa dostęp-
ność specjalistów

· może zwiększyć produktywność
· często zwiększa satysfakcję pracowników z pracy
· zmniejsza absencję
· zmniejsza zapotrzebowanie na powierzchnie

biurowe
· zmniejsza koszty dojazdów
· poprawia efektywność wykorzystania czasu pra-

cy, zmniejsza liczbę nadgodzin
· uniezależnia od warunków klimatycznych

· zwiększa elastyczność przedsiębiorstwa
· umożliwia tworzenie zespołów integrujących roz-

proszonych geograficznie uczestników
· zwiększa elastyczność i niezależność pracownika
· zmniejsza koszty i czas dojazdów
· umożliwia osobistą kontrolę nad warunkami miej-

sca pracy (temperatura, muzyka) i dostosowywa-
nie ich do własnych potrzeb

Problemy

· ogranicza osobiste kontakty z pracownikami
· utrudnia synchronizację w przypadku różnych stref

czasowych (może być jednak zaletą, umożliwiając
ciągłość realizacji)

· może prowadzić do nadużyć ze strony pracowni-
ków

· może utrudniać kontrolę i motywowanie pracow-
ników, zmniejsza bezpośrednią kontrolę nad nimi

· wiąże się z awariami technicznymi sprzętu
· wymaga lepszej organizacji i współpracy
· jest możliwa tylko w stosunku do pewnych prac
· może powodować problemy psychologiczne
· wymaga wysokich nakładów początkowych
· zwiększa problem bezpieczeństwa danych

· ogranicza kontakty bezpośrednie i komunikację
pozawerbalną

· może stwarzać poczucie społecznej izolacji
· może powodować brak respektu w stosunku do

przełożonego
· może prowadzić do pracoholizmu
· destabilizuje życie telepracownika, który z jednej

strony ma obowiązki rodzinne, z drugiej obowiąz-
ki firmowe; konflikt praca – rodzina

dla pracodawcy

dla pracowników
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Korzyści Problemy
· eliminuje nieproduktywne spotkania i inne zakłó-

cenia pracy
· umożliwia lepsze zorganizowanie opieki nad dzieć-

mi i starszymi członkami rodziny
· zwiększa sferę prywatności
· stwarza możliwość wykonywania pracy w najbar-

dziej produktywnym dla zatrudnionego czasie
· umożliwia spędzenie czasu z rodziną
· ułatwia wykonywanie pracy bez zakłóceń
· otwiera perspektywy jednoczesnego uczestnictwa

w wielu zespołach projektowych
· pozwala na wykorzystywanie na użytek swój i ro-

dziny potrzebnego do pracy komputera, faksu, te-
lefonu i innych urządzeń biurowych

· pozwala na większy udział telepracowników w dzia-
łalności społecznej na rzecz danej miejscowości

· stwarza możliwość aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych ruchowo

· zmniejsza obciążenie środowiska dojazdami do pracy
· zmniejsza natężenie ruchu ulicznego i zużycie dróg
· tworzy miejsca pracy w regionach słabych ekono-

micznie, jest harmonijnym uzupełnieniem dla rol-
nictwa i turystyki

· może poprawić jakość życia przez wprowadzenie
nowych usług (bankowych, handlowych, medycz-
nych) i poprawić warunki środowiskowe (niższa
konsumpcja energii, mniejsza koncentracja ludno-
ści w dużych miastach)

· ogranicza dostęp do wyposażenia biurowego
· może czynić zatrudnionego „niezauważalnym” ze

szkodą dla jego kariery
· przenosi stres związany z pracą do zacisza domo-

wego
· przyczynia się do eliminowania gabinetu i związa-

nego z nim poczucia statusu
· powoduje wystąpienie zależności: wynagrodzenie

uzależnione od wyników pracy prowadzi do stresu
· przyczynia się do zaniku udziału telepracownika

w kulturze biurowej
· powoduje czasami uzależnienie od komputera

i Internetu, tzw. siecioholizm

· może prowadzić do likwidacji miejsc pracy i mniej-
szych wpływów z podatków

· może powodować zagrożenie eksploatacji i nad-
użyć wobec tzw. słabych grup ludności, takich jak
dzieci, kobiety w ciąży, niepełnosprawni

· może doprowadzić do podziału pracowników na
zatrudnionych w sposób tradycyjny i telepracow-
ników

· negatywnie wpływa na życie rodzinne – ciągła
praca w domu (w przypadku telepracy domowej)

· nie sprzyja nawiązywaniu kontaktów interperso-
nalnych, przyjaźni, kolegialności w społeczeństwie,
powodując poczucie społecznej izolacji (ze wzglę-
du na częste duże rozproszenie telepracowników)

dla społeczeństwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Brzozowski, op. cit., s. 125–126.

Wnioski

Dokonująca się coraz powszechniej wirtualizacja działalności gospodarczej po-
woduje formowanie się nowych, elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy,
do których zalicza się między innymi telepracę.
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18 M. W. Kopertyńska, Z. Jasiński, Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym pracownika
jako czynnik sukcesu firmy, [w:] Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, „Prace i Materiały Wy-
działu Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 1, Sopot 2007, s. 40.

Człowiek funkcjonuje w różnych obszarach życia, odgrywa różne role. Praca
stanowi podstawę bytu jednostki, rodziny, społeczeństwa, jest zarazem środkiem
samorealizacji człowieka, źródłem satysfakcji (lub jej braku), a więc ta sfera życia
ma szczególne znaczenie. Dlatego też oczywista jest potrzeba zachowania równo-
wagi między pracą a życiem pozazawodowym, którą można rozpatrywać zarów-
no na poziomie jednostki (pracownika), jak i organizacji, grup pracowniczych
czy nawet społeczeństw18. Najogólniej rzecz biorąc, o równowadze takiej można
mówić wówczas, gdy praca nie zawłaszcza życia pozazawodowego człowieka
i odwrotnie, gdy całe życie pozazawodowe nie dzieje się jej kosztem. Równowaga
oznacza umiejętność łączenia pracy z innymi wymiarami życia – domem, ro-
dziną, zdrowiem, aktywnością społeczną, zainteresowaniami prywatnymi itd.
Można domniemywać, że telepraca jest właśnie takim panaceum na problemy
pracowników wykonujących swoje obowiązki w sposób tradycyjny. Jak pokaza-
no w artykule, nie brak tej formie zatrudnienia wad i mankamentów, jednak
wdrażanie telepracy może znacznie usprawnić działania, zwiększyć efektywność
pracy oraz zmniejszyć koszty prowadzenia działalności każdej organizacji.
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Influence of work on persons employed as teleworkers

In this lecture the authors present the definition and division of a telework as rela-
tively new flexible form of employment in Poland. The attention is being put on the
expedience of employment in such a form in the modern economic establishment.
The personal profile of a perfect teleworker has been described. Taking into account
the factors determining the satisfaction deriving from work, the influence of work on
the teleworker has also been presented. In the last part of the lecture the authors show
the telework with its disadvantages and qualities for different groups of clients,
particulary for man.
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CZĘŚĆ  TRZECIA

Z zagadnień
rozwoju regionalnego i lokalnego
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Instrumenty wspierania rozwoju lokalnego
przez samorząd terytorialny

Wstęp

Rozwój gospodarki rynkowej i decentralizacja sektora finansów publicznych
spowodowały, że odpowiedzialność za rozwój lokalny, pobudzanie i kształtowa-
nie rozwoju gospodarczego spada przede wszystkim na władze lokalne i regional-
ne. W obecnych uwarunkowaniach prawnych najważniejsze zadania z zakresu
rozwoju lokalnego przypadają gminie jako podstawowej jednostce samorządu
terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego coraz intensywniej uczestniczą
w świadomym kształtowaniu warunków rozwoju gospodarczego przestrzeni lo-
kalnej i regionalnej. Wykorzystują do tego cały szereg instrumentów i metod
postępowania służących głównie pobudzaniu przedsiębiorczości.

Celem opracowania jest prezentacja działań podejmowanych przez władze
lokalne w zakresie wspierania przedsiębiorczości jako czynnika rozwoju gospo-
darczego. W opracowaniu wykorzystano badania na temat stosowanych form
pomocy służących kreowaniu przedsiębiorczości przeprowadzone w 2008 roku
w 44 gminach województwa śląskiego.

Rozwój lokalny – istota i zasady

Rozwój lokalny jako charakterystyczna kategoria rozwoju społeczno-gospodar-
czego jest rozumiany i definiowany na wiele sposobów. Na potrzeby niniejszego
opracowania przyjęto, że rozwój lokalny to prowadzenie działań na rzecz rozwoju
gospodarczego i społecznego danej jednostki terytorialnej z wykorzystaniem jej
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zasobów, uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz przy ich udziale w podej-
mowanych działaniach. Rozwój lokalny następuje pod wpływem pewnych oko-
liczności wywołujących zmiany we wszystkich aspektach procesu rozwojowego.
Definiowanie rozwoju lokalnego uwzględnia następujące kwestie:
1. Rozwój lokalny to proces, a nie stan.
2. Podmiotami rozwoju lokalnego są mieszkańcy danego obszaru, a nie władze

lokalne, które działają w imieniu tej wspólnoty.
3. Motorem rozwoju są głównie czynniki endogenne.
4. Gospodarka stanowi podstawę rozwoju, przy czym rozwój lokalny oznacza

więcej niż tylko rozwój gospodarczy.
5. Kryteriami rozwoju są: zadowolenie mieszkańców, zaspokojenie aspiracji i po-

czucie poprawy warunków życia.
Rozwój lokalny powinien bazować na lokalnym potencjale, służyć wspólnym

interesom danej społeczności i opierać się na demokratycznych i partnerskich za-
sadach. Gminy nie są jedynymi podmiotami kreującymi rozwój lokalny. Dużą
rolę w tym procesie odgrywają również jednostki gospodarcze, gospodarstwa do-
mowe oraz instytucje lokalne. Realizowany w ten sposób rozwój wspólnot samo-
rządowych należy postrzegać jako stały proces wsparty na wzajemnie zrównowa-
żonych czynnikach gospodarczych, społecznych i ekologicznych.

Rozwój lokalny największe znaczenie ma na obszarach wiejskich, które w Polsce
obejmują ok. 94% powierzchni kraju i które zamieszkuje ponad 38% ogółu lud-
ności. Rozwój tych terenów, z powodu występujących tam barier, nie nastąpi
samoczynnie, a w związku z tym konieczne jest wsparcie organizacyjne i finanso-
we tych procesów przez władze centralne, regionalne i lokalne.

Rozwój obszarów wiejskich to proces poprawy sytuacji ekonomicznej i warun-
ków bytu ludności, któremu towarzyszą zwiększenie asortymentu i poprawa jako-
ści dóbr dostarczanych społeczeństwu przez obszary wiejskie1. Podstawowym zada-
niem polityki rozwoju lokalnego jest pokonywanie przeszkód i barier rozwojowych.
Do najważniejszych barier rozwoju obszarów wiejskich można zaliczyć2:
1. Wysokie rejestrowane i ukryte bezrobocie oraz małe możliwości zatrudnienia

poza rolnictwem, przy czym na zjawisko to wpływają niskie kwalifikacje więk-
szości mieszkańców.

1 Szerzej: P. Malinowski, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w strategiach rozwoju gmin i jego
wpływ na gospodarstwa domowe, „Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW”,
nr 33, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 587.

2 Por. A. Kożuch, Gospodarcze i społeczne funkcje organizacji rolników, Wydawnictwo Akademii Podla-
skiej, Siedlce 1999, s. 10–38; K. Duczkowska-Małysz, Strategia rozwoju obszarów wiejskich  w Polsce,
[w:] Strategia doradztwa w realizacji rządowego, regionalnych i lokalnych programów rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce, red. A. Lewczuk, Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich, Olsztyn 1997, s. 42.
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2. Niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej i społecznej związany m.in.
z rozproszoną siecią osadniczą i wysokimi kosztami budowy.

3. Słabość instytucji i organizacji wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz
małą aktywność społeczną mieszkańców wsi; brak inicjatyw oddolnych jest
istotną przeszkodą w kreowaniu rozwoju lokalnego.

4. Niewielki popyt na towary i usługi pozarolnicze związany głównie z relatyw-
nie niskimi dochodami ludności wiejskiej, co w dużej mierze związane jest
z rozdrobnioną strukturą agrarną i charakterem produkcji.

5. Brak odpowiedniego kapitału na rozwój działalności pozarolniczej.
Możliwości rozwoju obszarów wiejskich są zdecydowanie mniejsze niż obsza-

rów zurbanizowanych. Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie borykają się z wieloma
problemami charakterystycznymi dla obszarów wiejskich, a przy tym dysponują
znacznie mniejszymi zasobami kapitału inwestycyjnego. Skutecznym sposobem
poprawy warunków gospodarowania i życia na obszarach wiejskich jest ak-
tywne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu władze samorządo-
we mogą wykorzystywać różne instrumenty pobudzające procesy rozwojowe
tych terenów.

Zadania władz lokalnych w kreowaniu rozwoju lokalnego

Najważniejsza rola na poziomie lokalnym przypada władzom samorządowym,
które są odpowiedzialne za prowadzenie dalekosiężnej polityki społeczno-go-
spodarczej, wdrażanie nowych metod działania, pomoc i inspirację podmiotów
działających na poziomie lokalnym, wspieranie inicjatyw poszczególnych grup
społecznych. Powoduje to przepływ kapitału i przedsiębiorców między jednost-
kami samorządu terytorialnego (JST). Działalność władz gminy w tym zakre-
sie polega na kształtowaniu warunków dla rozwoju lokalnego, na które mogą
mieć wpływ. W gestii samorządu lokalnego pozostają przede wszystkim: pla-
nowanie strategiczne i operacyjne rozwoju lokalnego, koordynowanie rozwoju
lokalnego, tworzenie obszarów przemysłowych, wykorzystanie zasobów lokal-
nych, finansowanie i finansowe wspieranie rozwoju lokalnego, marketing,
w tym promocja lokalna, oraz zagospodarowanie przestrzenne związane z roz-
wojem lokalnym.

Do zakresu działalności gminy zalicza się wszystkie sprawy publiczne o zna-
czeniu lokalnym, które nie zostały zastrzeżone ustawami na rzecz innych pod-
miotów. Podstawowe znaczenie ma działalność samorządu gminnego w sferze
organizowania i świadczenia dóbr publicznych oraz społecznych, mających na
celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Są to zadania dotyczące: finansowania
rozwoju społeczno-gospodarczego, pokrywania kosztów usług społecznych świad-
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czonych bezpłatnie lub za częściową odpłatnością, zapewnienia bezpieczeństwa,
utrzymania aparatu samorządowego.

Z prowadzeniem gospodarki lokalnej bezpośrednio lub pośrednio związanych
jest wiele zadań, które należą do wyłącznej właściwości gminy, a w tym głównie:
1. Uchwalanie budżetu gminy jako podstawowego źródła zasilania realizowa-

nych przez gminę zadań.
2. Uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będącego

modelem rozwoju przestrzennego gminy, systemowym narzędziem sterowania
rozwojem gminy, obowiązującym mieszkańców i podmioty gospodarcze.

3. Uchwalanie programów gospodarczych składających się na strategię rozwoju
gminy.

4. Podejmowanie uchwał w sprawach: majątkowych, podatkowych, zaciągania
pożyczek, podejmowania działalności inwestycyjnej, przejmowania zadań
administracji rządowej, współdziałania z innymi gminami oraz pozostałych
związanych z rozwojem lokalnym.
Samorząd lokalny powinien być stymulatorem rozwoju lokalnego i świado-

mie nim zarządzać. W związku z tym polityka gospodarcza samorządu powinna
obejmować nie tylko problematykę wynikającą z zadań własnych, ale także pro-
blemy rozwoju jednostki terytorialnej. Wymaga ponadto stosowania nowoczes-
nych instrumentów zarządzania tym rozwojem. Jednym z podstawowych celów
lokalnej polityki ekonomicznej powinno być stałe dążenie do zapewnienia wzrostu
liczby różnego rodzaju miejsc pracy dla członków wspólnoty samorządowej.

Szczególnego znaczenia nabierają działania JST związane z tworzeniem wa-
runków rozwoju podmiotów gospodarczych na terenie gminy, których działal-
ność służy zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności, a w szczególności tworze-
nie nowego modelu usług tradycyjnie świadczonych przez władze gminy. Chodzi
tu głównie o zwiększenie pośredniego oddziaływania gminy na działalność pod-
miotów gospodarczych zlokalizowanych w gminie, co może przejawiać się w ta-
kich działaniach, jak:
1. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz usta-

lanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Gospodarka gruntami i lokalami (sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wie-

czyste, najem, dzierżawa i użyczenie, organizowanie i prowadzenie targowisk
i hal targowych), kształtowanie zasad prowadzenia działalności zgodnie z wy-
mogami ochrony środowiska.

3. Udzielanie zezwoleń na wykonywanie działalności polegającej na usuwaniu,
wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, prowadzeniu
schronisk dla bezdomnych zwierząt.

4. Udział w kształtowaniu cen za korzystanie z urządzeń infrastruktury: zaopatrze-
nie w wodę i energię cieplną, odprowadzenie ścieków, składowanie odpadów itp.
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5. Oddziaływanie z wykorzystaniem instrumentów prawa podatkowego w za-
kresie ustalania wysokości obciążeń publiczno-prawnych o charakterze po-
datków i opłat lokalnych.
Istnieje wiele zadań na rzecz rozwoju jednostki terytorialnej o charakterze bar-

dziej generalnym niż wynikające z aktów prawnych, które może wypełniać sa-
morząd terytorialny, a mianowicie:
1. Podejmowanie w ramach ogólnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego

inicjatyw i zadań rozwoju lokalnego.
2. Stymulowanie rozwoju lokalnego poprzez system różnego rodzaju ulg i udo-

godnień, podejmowanie działań promocyjnych, udostępnianie zasobów, sto-
sowanie ulg, zachęt, udzielanie subsydiów itp.

3. Identyfikacja lokalnych potrzeb społecznych i lokalnych zasobów, które mogą
określić kierunki i zakres działań na rzecz rozwoju lokalnego.

4. Przyciągnięcie inwestorów oraz pozyskanie środków służących rozwojowi lo-
kalnemu: własne fundusze stymulacji i wspierania rozwoju lokalnego, pozy-
skiwanie środków zewnętrznych.

5. Tworzenie struktur organizacyjnych rozwoju lokalnego, które będą prowadzić
kompleksową obsługę podmiotów, w tym inkubatorów przedsiębiorczości
i tym podobnych placówek inicjujących rozwój, lokalnego systemu kształce-
nia, doszkalania i doskonalenia zawodowego czy przekwalifikowania.

6. Rozwój kooperacji z udziałem miejscowych zakładów produkcyjnych i usłu-
gowych.

Instrumenty stymulowania rozwoju gospodarczego przez gminy

Instrumentów wykorzystywanych przez samorząd lokalny do stymulowania roz-
woju lokalnego jest stosunkowo dużo, przy czym większość z nich ma charakter
pośredni. Ze względu na formę i zakres przedmiotowy instrumentów stosowa-
nych przez samorządy na rzecz kreowania rozwoju gospodarczego można wyróż-
nić następujące ich grupy: prawno-administracyjne, instytucjonalno-organiza-
cyjne, ekonomiczno-finansowe, planistyczne oraz infrastrukturalne3.

Instrumenty prawno-organizacyjne obejmują akty prawa lokalnego, tj.
uchwały i decyzje administracyjne dotyczące głównie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, norm sanitarnych,
gospodarki gruntami, w tym głównie przekształceń gruntów rolnych. Akty te
służą aktywnemu kształtowaniu warunków gospodarowania i decydują o kon-
kurencyjności danego terenu.

3 Por. E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 194–
–195.
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Pod pojęciem instrumentów organizacyjnych należy rozumieć wszelkie podej-
mowane przez samorządy procedury i działania z zakresu obsługi przedsiębior-
ców, w tym m.in.: tworzenie w strukturach organizacyjnych urzędów admini-
stracji samorządowej komórek odpowiedzialnych za profesjonalną, kompleksową
obsługę przedsiębiorców, organizację punktów doradztwa, szkoleń, tworzenie izb
gospodarczych i lokalnych agencji rozwojowych.

Instrumenty o charakterze ekonomiczno-finansowym mają na celu wywoła-
nie określonych reakcji podmiotów gospodarczych. Są to przede wszystkim do-
kumenty związane z polityką budżetową. Determinują politykę samorządów
w zakresie kształtowania budżetów lokalnych, tj. ustalania poziomu i źródeł do-
chodów (instrumenty finansowe dochodowe) oraz podejmowanych wydatków,
w tym inwestycyjnych (instrumenty finansowe wydatkowe). W grupie instru-
mentów finansowych dochodowych wyróżnia się wszelkiego rodzaju zwolnienia
i ulgi podatkowe, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty lub zaniechanie poboru
w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody własne JST. Innymi instrumen-
tami w tej grupie są także: przyjęte przez samorządy stawki za korzystanie przez
przedsiębiorców z majątku komunalnego oraz ceny usług świadczonych przez jed-
nostki organizacyjne samorządów terytorialnych. Do kluczowych instrumentów
finansowych wydatkowych należy z kolei zaliczyć: wydatki inwestycyjne, przyczy-
niające się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej danej JST, oraz wsparcie finan-
sowe udzielane przez samorządy różnym podmiotom z grupy tzw. instytucji otocze-
nia biznesu.

Najczęściej stosowanymi instrumentami są instrumenty planistyczne i infra-
strukturalne. Planowanie rozwoju jest podstawowym zadaniem każdej władzy.
Instrumenty planistyczne są to dokumenty, które kształtują strukturę prze-
strzenną i gospodarczą gminy: strategie rozwoju gminy, plany rozwoju lokal-
nego i lokalne plany rewitalizacji. Ich zaletą jest wyznaczanie celów strategicz-
nych i sposobów ich realizacji w okresach wieloletnich. Szczególne znaczenie
mają plany rozwoju lokalnego, które umożliwiają uzyskanie środków z funduszy
pomocowych.

Instrumenty infrastrukturalne dotyczą utrzymania i rozbudowy infrastruktu-
ry technicznej (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną, kanalizacja,
transport zbiorowy) oraz infrastruktury społecznej (oświata, kultura, ochrona zdro-
wia). Podstawowym zadaniem władz lokalnych w tej grupie instrumentów jest
przygotowanie terenów pod wspomniane inwestycje. Uzbrojenie tych terenów
może przyciągać kolejnych inwestorów, a jednocześnie zapewni pracę lokalnym
jednostkom. Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej powinno być wywołanie
efektu kuli śnieżnej, który zapewni rozwój działalności gospodarczej na danym
terenie i dzięki temu umożliwi w przyszłości odzyskanie nakładów w postaci
zwiększonych wpływów budżetowych.
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Odpowiedni stan infrastruktury umożliwia wypracowanie przewagi konku-
rencyjnej w skali lokalnej. Przedsięwzięcia gospodarcze chętniej lokalizowane są
na obszarach o dobrej infrastrukturze, dzięki czemu niwelowane są skutki odda-
lenia od rynków zbytu i zaopatrzenia. Polityka inwestycyjna gmin jest ograni-
czona zasobami finansowymi. Z uwagi na opóźnienia w rozwoju infrastruktury
na obszarach wiejskich niezbędne jest wsparcie zewnętrzne w celu przyspieszenia
tego rozwoju. Szczególne znaczenie ma obecnie kapitał zewnętrzny udostępniony
w ramach funduszy strukturalnych.

Rozwój lokalny wymaga odpowiedniego połączenia kapitału ludzkiego, za-
sobów materialnych i niematerialnych, w związku z tym nie można ograniczać
się tylko do jednej grupy instrumentów. Z uwagi na relatywnie duże zróżnicowa-
nie obszarów wiejskich władze lokalne muszą wybrać własny zestaw narzędzi
stymulowania rozwoju w gminie, przy czym powinny uwzględniać politykę władz
centralnych i regionalnych w tym zakresie. Większość instrumentów oddziały-
wania znajduje się w rękach władz centralnych i regionalnych, co utrudnia sku-
teczną realizację polityki lokalnego rozwoju obszarów wiejskich.

Podejmując działania na rzecz rozwoju gospodarczego, samorządy realizują okre-
ślone cele. Mają one swoje uzasadnienie w strategiach rozwoju. Wszystkie badane
gminy posiadają opracowane strategie rozwoju, co w głównej mierze było skut-
kiem tego, że stanowiły one podstawę do uzyskania środków strukturalnych UE.
Opracowanie strategii ułatwia ponadto zarządzanie finansami gminy.

Aby pobudzić aktywność mieszkańców, zarówno społeczną, jak i ekonomiczną,
w gminach podejmowano szereg przedsięwzięć (tab. 1).

Tab. 1. Sposoby aktywizacji społeczności lokalnej

Wyszczególnienie

Spotkania władz gminy z mieszkańcami
Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych
Wspieranie inicjatyw dotyczących rozbudowy infrastruktury
Wspieranie działalności organizacji pozarządowych
Organizowanie szkoleń i spotkań z liderami wiejskimi
Wspieranie oddolnych inicjatyw w zakresie zaspokajania po-
trzeb mieszkańców
Razem

Liczba
odpowiedzi

44
40
24
16
6
4

134

%
odpowiedzi

32,7
30,0
17,9
11,9
4,5
3,0

100,0

Źródło: badania własne.

We wszystkich badanych gminach podstawowe znaczenie miały spotkania
z mieszkańcami oraz organizowanie imprez kulturalnych i sportowych. Przyczy-
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niało się to do integracji społecznej mieszkańców i stwarzało możliwość zacieśnie-
nia więzi wspólnotowych, co było ważne podczas realizacji różnych lokalnych
przedsięwzięć. W znacznej części gmin (54,5% badanych) nacisk położono na
wspieranie przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury. Niski stopień
jej rozwoju nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, ale także zniechęca
potencjalnych inwestorów do podejmowania działalności gospodarczej w gmi-
nach. Dla władz samorządowych 16 gmin (36,4%) ważne było wspieranie dzia-
łalności organizacji pozarządowych poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych.

Zgodnie z założeniami rozwoju lokalnego, procesy rozwojowe na obszarach
wiejskich powinny być ukierunkowane na rozwój podmiotów niezwiązanych bez-
pośrednio z produkcją rolniczą. Jest to jedna z dróg łagodzenia skutków wiejskie-
go bezrobocia, a także wspierania rozwoju tych terenów.

Największą rolę w tworzeniu miejsc pracy poza rolnictwem odgrywa rozwój
lokalnej przedsiębiorczości. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma umiejęt-
ność wykorzystania lokalnych zasobów, co uznano za czynnik wspierający rozwój
gmin ujęty w strategiach rozwoju. Wśród dziedzin działalności gospodarczej po-
dejmowanej na własny rachunek najczęściej wymieniano handel (100% bada-
nych gmin), budownictwo (77,3%) oraz transport (77,3%).

Najczęściej stosowanym przez władze lokalne instrumentem wspierania przed-
siębiorczości w badanych jednostkach (tab. 2) była dbałość o rozwój dróg. Prak-

Tab. 2. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości

Wyszczególnienie

Dbałość o rozwój dróg
Działania promujące gminę
Wydzielanie pod inwestycje atrakcyjnie położonych terenów
Wprowadzenie ułatwień w procedurze urzędowej
Dbałość o podnoszenie kwalifikacji lokalnych kadr
Pomoc organizacyjna i doradcza
Kreowanie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości
Udzielanie inwestorom ulg podatkowych
Stosowanie niskich cen za usługi komunalne
Dbałość o rozwój telekomunikacji
Sprzedaż mienia komunalnego po atrakcyjnych cenach
Organizacja banku danych i dostępu do informacji
Inicjowanie ośrodków wspierania przedsiębiorczości
Razem

Liczba
odpowiedzi

44
44
26
24
20
20
18
16
16
14
10
8
4

264

%
odpowiedzi

16,7
16,7
9,7
9,1
7,6
7,6
6,8
6,1
6,1
5,3
3,8
3,0
1,5

100,0

Źródło: badania własne.
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tyka wskazuje, że przedsięwzięcia gospodarcze chętniej są lokalizowane na ob-
szarach posiadających dobrą sieć dróg, dzięki czemu niwelowane są skutki odda-
lenia od rynków zbytu i zaopatrzenia.

Sposobami pobudzenia rozwoju lokalnego, którym władze gminne przypi-
sywały szczególną rolę, były także promocja gminy oraz wydzielanie pod inwe-
stycje atrakcyjnie położonych terenów (54,5% badanych gmin), podnoszenie
kwalifikacji lokalnych kadr (45,4%) oraz udzielanie pomocy organizacyjnej
i doradczej (45,4%). Świadczy to o realizacji celów wyznaczonych w strate-
giach rozwoju.

Podsumowanie

Rola, jaką samorząd gminny może odegrać w kreowaniu rozwoju gospodarcze-
go, jest bardzo istotna. Dzięki posiadanym kompetencjom i motywacjom potrafi
prawidłowo kojarzyć zadania rozwoju lokalnego z potrzebami miejscowej ludno-
ści oraz zasobami gminy. Ponadto władze gminne mogą ukierunkować działania
podmiotów gospodarczych tak, aby przyczyniały się do rozwiązywania najważ-
niejszych problemów ekonomicznych i społecznych gminy.

W celu aktywizacji przedsiębiorczości służącej rozwojowi gospodarczemu
w gminach podejmowano działania w zakresie rozbudowy infrastruktury, inte-
gracji społeczności lokalnej, promocji gmin oraz przygotowania terenów, uła-
twień w procedurze urzędowej i pomocy organizacyjno-doradczej. W obecnych
warunkach trudno mówić o prowadzeniu aktywnej polityki wspierania rozwoju
lokalnego. Przy ograniczonych środkach finansowych gminy decydują się na re-
alizację niektórych działań z tego zakresu. Podejmowanie działań z wykorzysta-
niem twardych instrumentów wsparcia dotyczących infrastruktury jest bardziej
widoczne i w związku z tym z uwagi na swą kadencyjność władze samorządowe
są bardziej skłonne do realizacji tych zadań. Natomiast działania miękkie, które
pobudziłyby oddolne inicjatywy, są realizowane relatywnie rzadziej. W tych wa-
runkach udostępnienie samorządom środków z funduszy strukturalnych wskazu-
je na preferowane kierunki rozwoju gmin.
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Instruments for supporting local development by territorial authorities

An aim of the paper is to know instruments of supporting local development used by
the local authority. Presented analyses are based on own investigations provided in 44
communes of Silesian Voivodeship in 2008 focused on forms of supporting an increase
of entrepreneurship.

Activities of territorial self-government units enhanced shaping conditions of lo-
cal development being under self-government administration. Investigation showed
that in researched communes these instruments are as follows: strategic and opera-
tional planning of local development and its coordination, creating industrial areas,
use of local resources, development financing and finance instruments of support,
marketing instruments, including designing the places’ image, and also land develop-
ment planning.

In the process of creating socio-economic development on a local level self-gov-
ernment authorities use varied groups instruments of socio-economic impact. The
most popular are: legislative and administrative, institutional and organisational,
financial, planning, and infrastructure.
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Andrzej Chodyński

Współczesne uwarunkowania
globalnej i regionalnej odpowiedzialności ekologicznej

– od kompetencji strategicznych korporacji
do rozwoju produktów ekologicznych

Wstęp

Rozwój działających na globalnym rynku korporacji zależy między innymi od
uwarunkowań związanych z oddziaływaniem czynnika ekologicznego, uwypu-
klającego konieczność ochrony środowiska naturalnego.

Problematyka związana z ochroną środowiska naturalnego jest analizowana
w różnych przekrojach. Ujęcie systemowe odnosi się do rozpatrywania jej w ra-
mach funkcjonowania makrosystemu: gospodarka – społeczeństwo – środowisko
naturalne. Podejście to wiąże się z analizą instrumentów zarządzania: prawnych,
finansowych i związanych z budową świadomości ekologicznej. Analizy są pro-
wadzone na różnych poziomach: centralnym, regionalnym, lokalnym i poszcze-
gólnych podmiotów gospodarczych.

Coraz częściej w literaturze analizuje się dla tych poziomów faktyczne powią-
zania administracji publicznej, proekologicznych organizacji non profit i przed-
siębiorstw na rzecz działań w ochronie środowiska. Powiązania te rozpatruje się
w ramach tworzenia układów sieciowych. Warunkiem współdziałania jest zgod-
ność celów tych organizacji. Oceny tej zgodności można dokonać, wykorzystując
np. metodę Vestera1.

1 A. Chodyński, A. S. Jabłoński, M. M. Jabłoński, Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard)
w implementacji założeń rozwoju organizacji, Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Szkoła Wyższa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2007.
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Czynnik ekologiczny w globalnej gospodarce może stanowić podstawę wy-
różniania się przedsiębiorstw na rynku, może być też źródłem działań innowacyj-
nych, prowadząc do budowy przewagi konkurencyjnej firm. Często działania te
uwzględniają założenia społecznej odpowiedzialności biznesu, wiążąc je z proble-
matyką efektywności organizacji.

Duże przedsiębiorstwa (korporacje) wchodzą w różnorodne kontakty na pozio-
mie zarówno centralnym, jak i regionalnym czy lokalnym (dotyczy to na przykład
strategicznych jednostek biznesu lokowanych przez korporacje transnarodowe
w różnych krajach). Korporacje wpływają często na dynamikę rozwoju regional-
nego i lokalnego. Rozwój regionalny jest traktowany jako „wzrost produktu re-
gionalnego, dochodów pieniężnych oraz polepszenie jakości życia i środowiska”2.
Jego składowymi są: rozwój instytucjonalny, restrukturyzacja działalności gospo-
darczej, rozwój technologiczny i innowacje, wzrost ruchliwości zasobów ludzkich
i migracja ludności, rozwój kapitału ludzkiego i sektora usług, wzrost jakości
środowiska i życia, wzbogacanie tożsamości kulturowej. W definicjach rozwoju
lokalnego podkreśla się m.in. zagadnienia gospodarcze i społeczne odnoszone
głównie do poziomu miast i gmin. Akcentuje się również konieczność współdzia-
łania społeczności, władzy publicznej i różnych podmiotów (np. przedsiębiorstw,
stowarzyszeń kulturalnych czy lobby ekologicznego).

Uwzględnienie złożoności problematyki ekologicznej w aspekcie powiązań
rynkowych i przyjętych założeń społecznej odpowiedzialności ekologicznej powo-
duje, że na różnych szczeblach realizowane są działania zarządcze, związane
z problematyką środowiska naturalnego. Zarządzanie ekologiczne odnosi się do
dwóch obiektów: gospodarki i społeczeństwa. System środowisko nie jest w tym
przypadku przedmiotem zarządzania. Teoretyczną bazą zarządzania ekologicz-
nego jest ekonomia ekologiczna3. Ze względu na to, że procesy użytkowania,
ochrony i kształtowania środowiska przebiegają w sferach gospodarczej, społecz-
nej i przyrodniczej, pojęcie zarządzania środowiskiem odnosi się do trzech obiek-
tów: gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Zarządzanie środowiskiem (środowiskowe) w jednostce organizacyjnej jako
proces gospodarowania środowiskiem musi być zintegrowane z ogólnym syste-
mem zarządzania jednostką. Zarządzanie ekologiczne oczywiście również powin-
no się odnosić do całości działań organizacji. Zarządzanie ekologiczne powinno
zwrócić szczególną uwagę na aspekty strategiczne. Oznacza to integrację ogólnej
strategii organizacji ze strategiami proekologicznymi z uwzględnieniem wszyst-
kich sfer działania organizacji.

2 A. Klasik, Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, AE, Katowice 2002, s. 140–
–147 oraz 12–13.

3 Zarządzanie środowiskiem, red. B. Poskrobko, PWE, Warszawa 2007, s. 15.
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Zarządzanie ekologiczne powinno uwzględniać czynniki globalne oraz zało-
żenia na różnych poziomach rozwoju: centralnym, regionalnym i lokalnym.
Będzie wpływać na tworzone modele biznesu i modele współdziałania z organi-
zacjami non profit oraz administracją publiczną. Zarządzanie ekologiczne ma
swoje wyraźne odniesienie do różnych form współpracy firm: w sektorze działal-
ności, w łańcuchu tworzenia produktów i zgrupowań regionalnych4.

Przedsiębiorstwo w swym rozwoju musi mieć na uwadze to, że w perspekty-
wie strategicznej należy budować kompetencje, w tym ekologiczne, pozwalające
osiągać firmie przewagę konkurencyjną. Przewagę konkurencyjną można wiązać
z tworzeniem wartości przedsiębiorstw, traktując aspekty ekologiczne jako nośni-
ki wartości. Wartość tę tworzy się, wykorzystując także współczesne tendencje
związane z reakcją rynków finansowych na potrzeby ekologiczne. Można ją rów-
nież wiązać z ofertą produktów proekologicznych, mającą na celu pozyskiwanie
i utrzymanie klientów o wysokiej świadomości ekologicznej.

Kompetencje ekologiczne

W literaturze przedmiotu coraz szerzej podnosi się problematykę kompetencji
ekologicznych. Podstawy teoretyczne budowy tych kompetencji zaprezentowano
w monografii A. Chodyńskiego5.

P. P. M. A. R. Heugens prezentuje możliwości zastosowania wiedzy do budowy
kompetencji organizacji z wykorzystaniem zarządzania ekologicznego (environ-
mental management) wskazując, że na najniższym poziomie tworzone są umiejęt-
ności (skills), na wyższym – zdolności (capabilities), a na najwyższym – kompeten-
cje (competences)6.

Mając na uwadze budowę konkurencyjności firm, można wykorzystać
macierze wiedzy, odnosząc się do określonych kategorii tej wiedzy. Wiedza
powinna być zlokalizowana i zsynchronizowana z systemem zarządzania. Do
tworzenia macierzy wiedzy jako kryterium można wykorzystać aspekty ekolo-
giczne. Szczególnie przydatna będzie odmiana macierzy wiedzy określana jako
macierz kompetencji. Tworząc macierz kompetencji ekologicznych, należy zi-
dentyfikować i zlokalizować określone zasoby i umiejętności w powiązaniu
z procedurami, zadaniami, metodami oraz zakresami odpowiedzialności w aspek-
cie ekologicznym.

4 A. Chodyński, Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa
2007, s. 117–119.

5 Ibidem.
6 P. P. M. A. R. Heugens, Environmental issue management towards a multi-level theory of environmental

management competence, „Business Strategy and the Environment” 2006, vol. 15, 6, s. 363–376.
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W tworzeniu macierzy kompetencji ekologicznych przydatne mogą być mapy
wiedzy odnoszące się do geograficznego odwzorowania zależności między wystę-
pującymi w organizacji rodzajami wiedzy, ich źródłami oraz dotychczasowym
zakresem wykorzystania wiedzy. Mapy wiedzy mogą wskazywać na osoby posia-
dające wiedzę (mapy topograficzne), określać miejsce i postać informacji (mapy
zasobów informacji), a także geograficzne rozmieszczenie zasobów wiedzy (sys-
tem informacji geograficznej) i źródła wiedzy (mapy źródeł wiedzy)7.

Aspekty ekologiczne a CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) odnosi
się do działań organizacji, która uwzględnia dobro wspólne. Na poziomie przed-
siębiorstwa w praktyce rozpatruje się zachowania wobec interesariuszy. Samo prze-
strzeganie obowiązującego prawa to jedynie obowiązek społeczny. Odpowiedzial-
ność społeczna idzie dalej i obejmuje respektowanie wartości, norm i oczekiwań
społecznych.

CSR obejmuje szereg obszarów aktywności, mianowicie8:
1. Nastawienie na działania na rzecz społeczności (w tym m.in. dobroczynność,

czy naprawianie wyrządzonych szkód).
2. Zróżnicowanie działań (np. w zakresie zatrudniania może się odnosić do po-

prawy warunków pracy i odpowiednich zachowań odnośnie do pracy nielet-
nich).

3. Relacje związane z zatrudnieniem (np. udział zatrudnionych w funkcjonowa-
niu przedsiębiorstwa).

4. Produkt, np. jego jakość i innowacyjność.
5. Problematyka ochrony środowiska naturalnego.

Wyraźnie podkreślane jest znaczenie problematyki ekologicznej w ramach kon-
cepcji CSR. Aspekty ekologiczne mogą się odnosić także do produktów.

Podstawą koncepcji CSR są: działania dobrowolne (voluntarism), zarządzanie
relacjami z interesariuszami (stakeholder management) i powiązania sieciowe (net-
working)9.

7 M. Majewska-Bator, P. Bator, Metody i narzędzia w procesie lokalizowania i opisu wiedzy w organizacji,
„Współczesne Zarządzanie” 2007, nr 4, s. 69–78.

8 R. Bird, A. D. Hall, F. Momente, F. Reggiani, What corporate social responsibility activities are valued
by the market, „Journal of Business Ethics” 2007, vol. 76, 2, s. 189–206.

9 D. Cetindamar, K. Husay, Corporate social responsibility practices and environmentally responsible beha-
viour: the case of the United Nations Global Compact, „Journal of Business Ethics” 2007, vol. 76, 2,
s. 163–176.
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W teoriach ekonomicznych CSR jest traktowane jako narzędzie osiągania ce-
lów ekonomicznych lub tworzenia bogactwa (wealth creation) w ramach odpowie-
dzialności wobec interesariuszy. Przykładem może być tworzenie wartości marki.
W ramach tego podejścia rozważane są problemy środowiska naturalnego, roz-
woju zrównoważonego i dobra wspólnego. Nastawienie proekologiczne oznacza
skłonność do inwestycji w określone technologie, metody i narzędzia wraz z od-
powiednim doborem surowców.

Rozwój zrównoważony jest opisywany przez odpowiednie mierniki zarządza-
nia: ekonomiczne, związane ze środowiskiem naturalnym, społeczne, kulturowe
i polityczne. Przejawia się w koncepcji CSR jako trzy obszary: ekonomiczny, spo-
łeczny i związany ze środowiskiem naturalnym (triple bottom line). Są one przydat-
ne w konstrukcji specyficznych mierników Dow Jones Sustainability Index, co
może być istotne w ocenie stopnia realizacji koncepcji CSR. Polityka związana
z prezentowaną koncepcją rozwoju zrównoważonego (sustainability policies) pod-
kreśla przy tym rolę kontroli nad korzystaniem z używek (tytoń, alkohol), hazar-
du, ale także dotyczy problemów ekologicznych i praw człowieka. W Europie
strategie związane z rozwojem zrównoważonym (sustainability strategies) koncen-
trują się na proaktywnej polityce skierowanej na zasoby ludzkie i środowisko
naturalne10.

Aspekt rozwoju zrównoważonego jest również rozpatrywany z punktu widze-
nia możliwych zachowań etycznych. Jako formy tych zachowań przyjmuje się
m.in. normatywną teorię interesariuszy, uniwersalne prawa i dobro wspólne (com-
mon good approach)11.

Efektywność ekologiczna

Problematyka ekologicznych aspektów efektywności znajduje szerokie odbicie
w słownictwie anglojęzycznym. Określenie effectiveness jest rozumiane jako miara
jakości podjętych decyzji (rozumiane jako poprawność – correctness, kompletność
– completeness, kompleksowość – comprehensiveness)12. Z kolei efficiency jest miarą
szybkości (swiftness), z jaką jest generowana informacja wykorzystywana przy po-
dejmowaniu decyzji.

10 M. V. Lopez, A. Garcia, L. Rodriguez, Sustainable development and corporate performance: a study based
on the Dow Jones Sustainability Index, „Journal of Business Ethics” 2007, vol. 75, 3, s. 215–300.

11 E. Garriga, D. Mele, Corporate social responsibility theories: mapping the territory, „Journal of Business
Ethics” 2004, vol. 53, s. 51–71.

12 F. Mistree, W. F. Smith, B. Bras, J. K. Allen, D. Muster, Decision-based design: a contemporary
paradigm for ship design, „Transactions – Society of Naval Architects and Marine Engineers” 1990,
vol. 98, s. 565–597.
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W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wiele firm koncentrowało się na
kontroli zanieczyszczeń. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte przyniosły zainte-
resowanie obniżką kosztów związanych z zarządzaniem środowiskiem, m.in. mi-
nimalizacją zużycia surowców, energii i odpadów (waste). Rozpowszechniło się
związane z tym pojęcie eco-efficiency.

Pod koniec XX wieku zarządzanie środowiskiem naturalnym przyjęło założe-
nia określane w literaturze anglojęzycznej jako eco-effectiveness, związane z próba-
mi restaurowania, przywracania stanu środowiska naturalnego. Wprowadzo-
no pojęcie socio-effectiveness, związane z koncepcją społecznej odpowiedzialności
biznesu.

Dylematem, szczególnie dla dużych przedsiębiorstw, jest wybór ścieżki rozwo-
ju zrównoważonego w koncepcjach Shareholders (nastawienie na akcjonariuszy)
i Stakeholders (nastawienie na wszystkich interesariuszy). Rola czynnika społecz-
nego i ekologicznego w koncepcji Stakeholders jest szeroko opisywana. W odnie-
sieniu do koncepcji Shareholders, w której nośniki wartości dla akcjonariuszy były
tworzone na podstawie decyzji menedżerskich, określono tzw. zrównoważone noś-
niki wartości (sustainability value drivers), które mogą się odnosić do problematyki
korporacyjnego zarządzania środowiskiem naturalnym. Operacyjne decyzje me-
nedżerskie powinny uwzględniać następujące zrównoważone nośniki: zaintereso-
wanie klienta, wartość marki, reputację, upoważnienie do działania (licence to
operate). W przypadku decyzji inwestycyjnych nośnikami tymi są: kapitał ludzki
i intelektualny oraz innowacyjność. Nośnikiem wartości przy menedżerskich de-
cyzjach finansowych jest profil ryzyka13.

Problematykę odpowiedzialności ekologicznej można rozważać także w kon-
tekście zachowań firm wdrażających systemowe działania dotyczące rachunko-
wości nastawionej na realizację założeń rozwoju zrównoważonego (sustainability
accounting). Tego typu rachunkowość powinna uwzględniać aspekty środowi-
ska naturalnego, społeczne i eco-efficiency, ale problemem jest uwzględnienie
wzajemnych związków między tymi elementami. Powinno się także brać pod
uwagę różne aspekty ochrony środowiska naturalnego, w tym kulturowe, i dzia-
łania na przyszłość.

Strategie globalne i regionalne

Strategie globalne wynikają w znacznej części z zachowań korporacji ponadnaro-
dowych (multinational corporates – MNC). Z kolei działalność poszczególnych stra-

13 N. R. Castro, J.  P. Chousa, An integrated framework for the financial analysis of sustainability, „Busi-
ness Strategy and the Environment” 2006, vol. 15, s. 322–333.
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tegicznych jednostek biznesu (SBU) tych korporacji może być realizowana przez
strategie lokalne (local strategy).

Dongwon Lee określił stopień proaktywności strategii ochrony środowiska.
Proaktywność została zdefiniowana jako poziom spełnienia regulacji ochrony śro-
dowiska (narzuconych przez władze rządowe). Gdy korporacja spełnia jedynie
regulacje rządowe, można mówić tylko o jej reaktywności; gdy je przekracza,
traktuje się ją jako proaktywną14. Wspomniany autor zakłada, że strategia lokal-
na ma charakter reaktywny, a globalna – proaktywny.

N. Roome wydzielił następujące poziomy proaktywności przedsiębiorstw15:
1. Brak spełnienia obowiązujących wymagań.
2. Powyżej wymogów zgodności (compliance plus); oznacza to nie tylko przestrze-

ganie prawa, ale także podejmowanie realizacji własnych systemów zarządza-
nia środowiskiem naturalnym.

3. Komercja i doskonałość związana ze środowiskiem naturalnym (commercial and
natural environmental excellence) oparte na założeniach TQM, odnoszące się do
środowiska naturalnego i praktyk menedżerskich.

4. Przewodzenie (leading-edge).
Biorąc pod uwagę zachowania korporacji ponadnarodowych, Dongwon Lee

określił następujące możliwe zachowania wobec środowiska naturalnego w róż-
nych krajach:
1. Proaktywność (environmental proactivity) określająca zachowania przedsiębiorstw

w kraju działalności.
2. Przyjęcie ujednoliconych standardów i praktyk w innych krajach na wzór

kraju pochodzenia (environmental uniformity).
Dongwon Lee założył, że przyjęcie standardów lokalnych powoduje większe

zanieczyszczenie środowiska naturalnego w różnych krajach niż uwzględnienie
standardów ujednoliconych (globalnych).

Autor ten wydzielił cztery strategie ochrony środowiska dla korporacji po-
nadnarodowych: reaktywna/lokalna, proaktywna/lokalna, reaktywna/ujednoli-
cona oraz proaktywna/ujednolicona. Wskazał cztery czynniki (driving factors)
wpływające na realizację tych strategii:
1. Elastyczność organizacji (manufactorig flexibility) odnosząca się do aspektów tech-

nologicznych, klienta, legislacyjnych, politycznych i społecznych, mająca na
uwadze dostosowanie do rynku.

14 Dongwon Lee, A typology of corporate environmental strategy and its driving factors in multinational
corporations, praca doktorska, University of Southern California, 2003.

15 N. Roome, Developing environmental management strategies, „Business Strategy and the Environ-
ment” 1992, 1, s. 11–24.
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2. „Przejrzystość” organizacji (corporate visibility), która może wpływać na jej repu-
tację.

3. Różnorodność zachowań (environmental heterogeneity) wynikająca z odmiennych
regulacji dotyczących środowiska naturalnego w różnych krajach.

4. Technologie ekologiczne (environmental technology).
P. Shrivastava, traktując technologie ekologiczne jako ograniczające lub redu-

kujące negatywny wpływ produktów i usług na środowisko naturalne, klasyfi-
kuje je według następujących orientacji w zarządzaniu16:
1. Projektowanie dla demontażu (design for disassembly).
2. Produkcja dla środowiska naturalnego (manufacturing for the environment).
3. TQEM.
4. Realizacja ekosystemów przemysłowych (industrial ecosystem).
5. System wycen technologicznych.

Wydaje się, że aspekty technologiczne powinny być rozważane w kategoriach
strategii przedsiębiorczości ekologicznej (eco-enterprise strategy), która w swych stra-
tegicznych i operacyjnych decyzjach biznesowych kieruje się odpowiedzialnością
odnoszącą się do środowiska naturalnego. Formułowanie tej strategii musi
uwzględniać analizy trzech oddziałujących na siebie elementów: wartości, rezul-
tatów i interesariuszy17.

Ekologiczna polityka regionalna

Wśród wielu wątków dyskusji na temat problematyki regionalnej ważna jest
odpowiedź na pytanie o miejsce problematyki ekologicznej. Szczególna rola przy-
pada władzom publicznym, kreującym politykę ekologiczną. Polityka, trakto-
wana jako sztuka osiągania celów lub dokonywania wyborów, jest, także w ob-
szarze ekologicznym, realizowana na różnych poziomach: państwa, samorządów
terytorialnych i podmiotów gospodarczych (w zakresie gospodarowania środo-
wiskiem).

Przykładem praktycznych, proekologicznych rozwiązań regionalnych może
być projekt „Innowacyjny śląski klaster czystych technologii węglowych”. Wy-
stępuje w nim 14 partnerów: 1 uczelnia wyższa, 3 instytuty naukowe (2 jed-
nostki badawczo-rozwojowe i 1 podległa PAN), 4 duże spółki (przemysł węglo-
wy i energetyka) oraz 6 jednostek samorządu terytorialnego (miasta)18. Jednym

16 P. Shrivastava, Environmental technologies and competitive advantage, „Strategic Management Jour-
nal” 1995, vol. 16 (Special Issue), s. 183–200.

17 J. G. Stead, E. Stead, Eco-enterprise strategy: standing for sustainability, „Journal of Bussiness Ethics”
2000, vol. 24, 4, s. 313–329.

18 Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych, http://coal.silesia.pl.
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z głównych celów tego przedsięwzięcia jest ograniczenie emisji substancji szko-
dliwych (w tym gazów cieplarnianych).

Na tworzenie kompetencji klastra wpływa fakt, że uczestniczą w nim organi-
zacje ze sfery przemysłowej, samorządowej oraz badawczo-rozwojowej i nauko-
wej. Przyjęto, że kluczowe, strategiczne kompetencje, oparte na wiedzy, powinny
się odnosić do technologii. Identyfikacji, analizy i oceny zbioru kompetencji do-
konano na podstawie macierzy kompetencji, odnosząc się do kompetencji po-
szczególnych partnerów klastra i klastra jako całości.

Przyczyny tworzenia „zielonych korporacji”

Tworzenie „zielonych korporacji” odbywa się zarówno pod wpływem czynników
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wyraźny wpływ na zachowania korporacyj-
ne ma idea rozwoju zrównoważonego. W ramach tej problematyki rozważa się
następujące cztery siły sprawcze, zmierzające do poprawy produktów oraz proce-
sów z punktu widzenia ekologicznego (driving forces for greening process)19:
1. Siła regulacji, w tym m.in. przepisy o obrocie międzynarodowym.
2. Siła konsumenta związana ze strategią pull, oparta na akceptacji klienta.
3. Siła społeczności, także lokalnych.
4. Korzyści finansowe.

Czynnikiem wywierającym wpływ na realizację przez przedsiębiorstwa dzia-
łań dotyczących ochrony środowiska są zjawiska występujące na rynkach kapita-
łowych. Przedsiębiorstwa liczą bowiem na to, że ich działania w zakresie ochrony
środowiska zachęcą inwestorów finansowych do zakupów akcji i obligacji. Dzia-
łania takie znalazły wsparcie m.in. w przygotowanych przez ONZ Zasadach
Odpowiedzialnego Inwestowania (Principles for Responsibility Investment).

Szczególna rola przypada bankom i funduszom inwestycyjnym zainteresowa-
nym spółkami odpowiedzialnymi ekologicznie. Wsparciem dla tych działań jest
tworzenie specjalistycznych indeksów giełdowych, odnoszących się do problema-
tyki CSR, w tym – ekologicznej oraz społecznej odpowiedzialności inwestorów
(SRI).Tworząc indeksy giełdowe, wskazuje się kryteria pozytywne, związane
z rozwojem zrównoważonym. Uwzględniają one szereg elementów, w tym także
działania związane z tzw. czystymi technologiami i rozwiązaniami oraz energią
odnawialną.

19 N. Mohan Das Gandhi, V. Selladurai, P. Santhi, Unsustainable development to sustainable development:
a conceptual model, „Management of Environmental Quality: An International Journal”, 2006,
vol. 17, 6, s. 654–672.
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Zakończenie

Aspekt ekologiczny staje się globalnym czynnikiem rozwoju. Może on mieć wpływ
na sukces organizacji. Szanse na sukces zwiększają zjawiska na rynkach kapitało-
wych, coraz szerzej uwzględniające rolę czynnika ekologicznego. Aspekt ekolo-
giczny wpływa na tworzenie strategii firm, które muszą uwzględniać rosnącą
świadomość ekologiczną konsumentów. Podstawą budowy tych strategii są kom-
petencje ekologiczne.
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Contemporary specific conditions in global and regional ecological
responsibility: from corporate strategic competences to the development
of ecological products

Current dilemmas of economic development on global and regional level have
their references to ecology. Corporations, as a part of building their ecological
competences, should take into consideration in a long-term perspective following
issues:
1. Functioning of economy-society-environment system.
2. Creating network connections between companies and NGOs (non-governmental

organizations) and public administration.
3. Development of concept of business ecological responsibility with taking into

consideration eco-efficiency and business models issues.
4. Ecological strategies on global and regional level.
5. Role of financial markets.
6. Making ecological products.

These problems are discussed in the article.
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Marian Huczek

Czynnik ekologiczny w zarządzaniu rozwojem lokalnym

Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę zrównoważonego roz-
woju i na tym tle omówiono założenia rozwoju lokalnego, określając jego czynni-
ki. Następnie przedstawiono problematykę ochrony środowiska w systemie
zarządzania rozwojem gminy. Scharakteryzowano sprzężenia w systemie – go-
spodarka – społeczeństwo – środowisko w gminie. Przedstawiono znaczenie czyn-
nika ekologicznego w rozwoju lokalnym.

Wprowadzenie

Nowym wyzwaniem rozwoju globalnego staje się współcześnie trwały i zrówno-
ważony rozwój. Jego istota polega na równorzędnym traktowaniu trzech sfer:
gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Postrzega się go jako określony system,
który wymaga harmonijnego zintegrowania i funkcjonowania wszystkich trzech
sfer, gdyż wyeliminowanie jednej z nich uniemożliwia funkcjonowanie dwu po-
zostałych. Zrównoważony rozwój zakłada konieczność sprzężenia ze sobą działań
zmierzających do osiągnięcia równowagi pomiędzy realizacją celów gospodar-
czych i społecznych, zachowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju przestrzen-
nego danej jednostki terytorialnej (gminy). Dodatkową cechą zrównoważonego
rozwoju jest jego długookresowy charakter, umożliwiający osiągnięcie korzyści
rozwojowych dzisiejszych pokoleń bez uszczerbku dla przyszłych generacji i ich
potencjału rozwojowego.

Należy podkreślić skomplikowany i wielowymiarowy charakter rozwoju lo-
kalnego oraz związaną z tym konieczność zaangażowania przedstawicieli róż-
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nych środowisk w planowanie i realizowanie zamierzeń rozwojowych. W realiza-
cję rozwoju gminy muszą być zaangażowane wszystkie podmioty, a więc władze
samorządowe gminy, lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy ze swoimi organizacja-
mi, inwestorzy lokujący swój kapitał na terenie gminy i inni. Natomiast szcze-
gólna rola w procesie planowania, realizacji i wdrażania przedsięwzięć rozwojo-
wych przypada władzom samorządowym gminy.

Rozwój lokalny i czynniki rozwoju

Pojęcie rozwoju lokalnego jest wieloznaczne, a jego treść określa wiele czynników,
w tym potrzeby praktyki społeczno-gospodarczej. Najbardziej ogólnie rozumia-
ny rozwój lokalny jest procesem wszelkich zmian zachodzących w gminie (powie-
cie). Literatura naukowa podkreśla, że „rozwój lokalny pojmuje się jako zespół
działań na rzecz mobilizacji wszystkich aktorów (podmiotów życia społeczności
lokalnych) wokół uzgodnionych zbiorów projektów: gospodarczych, społecznych,
kulturalnych i środowiskowych wynikających ze wspólnie deklarowanej wizji
przyszłości danej jednostki lokalnej”1.

W. Kosiedowski podkreśla, że rozwój jednostki terytorialnej jest pewną wypad-
kową, swoistą sumą różnych aspektów zachodzących zmian, a „[...] wszystkie one
są wzajemnie powiązane, bądź na zasadzie substytucji, bądź komplementarności,
a w niektórych przypadkach mogą też wzajemnie się wykluczać, bądź zajmować
wobec siebie pozycję neutralną (ostatni przypadek zachodzi najrzadziej)”2.

Przedsiębiorczość i konkurencyjność są kluczowymi determinantami rozwoju
regionalnego i lokalnego. A. Klasik pisze, że „[...] jeśli przedsiębiorczość regionu
uznana została za warunek konieczny rozwoju regionalnego, to konkurencyjność
regionu staje się warunkiem wystarczającym. Przedsiębiorczość i konkurencyj-
ność regionu trzeba traktować integralnie jako współdeterminanty rozwoju re-
gionalnego, z podkreśleniem, że to konkurencyjność regionu umożliwia jego wej-
ście na ścieżkę trwałego rozwoju”3.

Przedsiębiorczość jest elementem specyficznych zasobów terytorium lokalnego
(regionalnego), wyróżniających je z otoczenia. Unikalność ta, a w gruncie rze-
czy atrakcyjność miejsca, uwarunkowana jest zarówno natężeniem występo-
wania zjawiska, jak i zakresem, częstotliwością, trwałością i formą zależności

1 J. Biniecki, B. Szczupak, Strategia rozwoju lokalnego, [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym
i regionalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, AE w Katowicach, Katowice 2001, s. 61.

2 W. Kosiedowski, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Dom Organizatora,
Toruń 2005, s. 21.

3 A. Klasik, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny – wprowadzenie, [w:] Przedsiębiorczość
i konkurencyjność a rozwój regionalny, red. A. Klasik, AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 50.
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między przedsiębiorczymi podmiotami. Owa przedsiębiorczość z punktu wi-
dzenia przewagi konkurencyjnej regionu upodmiotowiona jest przez tworzenie
się środowiska przedsiębiorczości4. Budowa środowiska przedsiębiorczości opie-
ra się na istnieniu partnerstwa pomiędzy trzema podstawowymi grupami akto-
rów: sektorem prywatnym, sektorem publicznym i sektorem społecznym.
B. Szczupak i M. Czornik wskazują na następujące procesy tworzenia środowi-
ska przedsiębiorczości:
1. Doskonalenie kształcenia, edukacji i uczenia się.
2. Kształtowanie partnerstwa sektorów.
3. Kształtowanie więzi i sieci współpracy partnerów.
4. Tworzenie pakietu usług wspierających powstawanie nowych firm.
5. Rozwijanie potencjału wzrostu firm istniejących5.

Środowisko przedsiębiorcze działa według własnej logiki, której podstaw na-
leży szukać we współdziałaniu różnych aktorów biorących udział w rozwoju lo-
kalnym bądź regionalnym. Partnerstwo tych uczestników, oparte na wzajem-
nych powiązaniach oraz systemie rozwijających się w czasie stabilnych relacji,
pozwala im lepiej zwaloryzować zasoby, którymi dysponują. Relacje między part-
nerami oraz współdziałanie przyczyniają się do generowania specjalnych efektów
zewnętrznych.

W literaturze naukowej przyjęto, że w analizie związku między konkurencyj-
nością a rozwojem lokalnym bardziej płodne wydaje się posłużenie koncepcją
konkurencyjności regionu wywodzącą się z idei atrakcyjności, chociaż koncepcja
przewagi konkurencyjnej jest często wykorzystywana w odniesieniu do regio-
nów6. Konkurencyjność regionu jako jego atrakcyjność można określić poprzez
kombinację atutów wyróżniających dany region, co ma duże znaczenie dla przed-
siębiorstw i gospodarstw domowych, stojących przed decyzją osiedlenia się, jego
odwiedzenia lub prowadzenia na jego obszarze transakcji biznesowych. To przed-
siębiorstwa krajowe i międzynarodowe dokonują oceny atrakcyjności regionu.
A. Klasik pisze, że „[...] ocena ta jest w różnym stopniu pozytywna lub negatyw-
na ze względu na dokonywany przez wymienione podmioty wybór regionu na
podstawie własnych kryteriów obejmujących:
– kluczowe czynniki sukcesu w biznesie, w tym te z nich, które są związane

z lokalnym i regionalnym potencjałem endogenicznym i środowiskiem przed-
siębiorczości,

4 A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, UŁ, Łódź 2005, s. 139–155.
5 B. Szczupak, M. Czornik, Środowisko przedsiębiorczości a konkurencyjność miasta, [w:] Konkurencyjność

miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, AE w Katowicach,
Katowice 2001, s. 133.

6 A. Klasik, Przedsiębiorczość i konkurencyjność..., s. 46–49.
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– korzyści egzystencjalne i emocjonalne, standard życia i tożsamość kulturowa
łączona z małą ojczyzną”7.
Fundamentalną sprawą dla kreowania rozwoju lokalnego jest rozpoznanie

mechanizmów i czynników rozwoju oraz barier, które ten rozwój utrudniają.
O kierunkach i tempie rozwoju układu lokalnego decyduje wiele czynników
zewnętrznych i wewnętrznych. Czynniki zewnętrzne można określić jako uwa-
runkowania globalne i regionalne rozwoju lokalnego, tj. wynikające z polityki
społeczno-gospodarczej państwa, otoczenia regionalnego i globalnego jednostki
terytorialnej. Wewnętrzne znajdują się w samym układzie lokalnym, ale nie nale-
ży ich analizować jako w pełni autonomicznych. Zbyt duże są tu zależności
i sprzężenia zwrotne między grupą czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
Oczywiście w każdej z grup kształtują się one odmiennie, a ponadto mogą wystę-
pować i występują tu konflikty i niekorzystne oddziaływania tej samej kategorii
czynników zewnętrznych na wewnętrzne i odwrotnie.

Literatura naukowa podkreśla, że „[...] między czynnikami zewnętrznymi
a wewnętrznymi rozwoju lokalnego występują zależności, które mogą sprzyjać
rozwojowi lokalnemu bądź go ograniczać. Relacje te można uznać (o ile są one
racjonalne) za ważną siłę napędową rozwoju, bowiem realizacja idei rozwoju
lokalnego w znaczącym stopniu zależy od umiejętnego integrowania działań spo-
łeczności lokalnych z rozwiązaniami instytucjonalno-prawno-ekonomicznymi okre-
ślonymi przez układ globalny”8.

Z punktu widzenia założeń i celów aktualnego rozwoju lokalnego i regional-
nego istotnymi aspektami tego rozwoju są konteksty ekonomiczny, społeczny,
techniczny i ekologiczny. Czynniki rozwoju lokalnego można więc sformułować
i pogrupować według czterech wyróżnionych powyżej aspektów, a mianowicie:
1. Czynniki ekonomiczne: wielkość i sposób funkcjonowania rynku produktów,

stan lokalnego rynku pracy, dynamika popytu lokalnego (i regionalnego) oraz
zmiany w jego strukturze, zmiany dochodów ludności, firm i organów samo-
rządu terytorialnego, napływ kapitału zaangażowanego w gospodarce lokal-
nej, poziom kierownictwa w jednostkach organizacyjnych działających na te-
renie gminy (powiatu), stan marketingu terytorialnego, polityka gospodarcza
państwa, możliwość wsparcia kapitałowego zewnętrznego, w tym środki po-
mocowe UE i inne.

2. Czynniki społeczne: zmiany w strukturze ludności, tempo i charakter proce-
sów urbanizacji, zmiany w poziomie i stylu życia, poziom wykształcenia,

7 Ibidem, s. 47–48.
8 A. Potoczek, Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego jako zadanie samorządu terytorialnego,

[w:] Stymulowanie rozwoju lokalnego – perspektywa społeczna i organizacyjna, red. A. Potoczek, Regio-
nalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Toruń 2001, s. 10.
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innowacyjność i przedsiębiorczość mieszkańców i władz, sprawność funkcjo-
nowania samorządu terytorialnego i jego organów, udział społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji lokalnych i regionalnych. Czynniki społeczne moż-
na określić jako jakość środowiska społecznego i mogą się one stać jedną
z głównych sił napędowych rozwoju gminy. Wykorzystanie przedsiębiorczo-
ści lokalnych społeczności nastąpi wówczas, gdy władze lokalne stworzą od-
powiednie warunki, a przedsiębiorczość lokalna spotka się z życzliwym wspar-
ciem miejscowych elit politycznych i opiniotwórczych9.

3. Czynniki techniczne i technologiczne: rozwój kapitału trwałego i zmiany
w jego strukturze, rozwój jakościowy struktury rzeczowej aparatu wytwórcze-
go, rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, rozwój produktów wysokiej tech-
nologii, poprawa jakości wytwarzania, wzrost innowacyjności technicznej, roz-
wój i doskonalenie infrastruktury technicznej i inne.

4. Czynniki ekologiczne: postęp w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
racjonalizacja wykorzystania jego zasobów, wzrost świadomości i kultury eko-
logicznej społeczeństwa, edukacja ekologiczna, wzrost skuteczności stosowa-
nia ekonomicznych i pozaekonomicznych instrumentów ochrony środowiska
i inne10.

Ochrona środowiska w systemie zarządzania gminą

Samorząd gminy sprawuje władzę lokalną w zakresie jej funkcjonowania i roz-
woju w sferach gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Ujmując zagadnienie
systematycznie można wyróżnić cztery kategorie zadań własnych gminy: dbałość
o infrastrukturę techniczną, troskę o infrastrukturę społeczną, zabezpieczenie ładu
i porządku publicznego oraz zapewnienie ładu ekologicznego i przestrzennego.

Skuteczne zarządzanie w samorządzie terytorialnym, które zabezpiecza ochro-
nę środowiska, wymaga stosowania dobranych z uwzględnieniem indywidual-
nych uwarunkowań każdej gminy metod, technik oraz odpowiednich narzędzi
zarządzania.

Chociaż umiejscowienie samorządu terytorialnego w strukturze państwa, za-
kres kompetencji, jakie przysługują władzom samorządowym, oraz ich źródła są
wciąż w sferze dyskusji, to samorząd terytorialny jest ważną siłą sprawczą
w zakresie ochrony środowiska w gminie czy w powiecie.

9 M. Huczek, Jakość środowiska lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości i kształtowaniu przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstw, [w:] Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania, red. A. Chodyński, Krakowska
Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2007, s. 33–45.

10 W. Kosiedowski, op. cit., s. 24–26.
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W Polsce zdecydowana większość samorządów zarządzanie użytkowaniem,
ochroną i kształtowaniem środowiska traktuje jako jedno z zadań bieżących. Ta-
kie podejście nie sprzyja ekologicznej, gospodarczej i społecznej racjonalności dzia-
łania, głównie dotyczącego przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

W zakresie ochrony środowiska gmina powinna skoncentrować uwagę na:
1. Ochronie środowiska poprzez wprowadzenie w życie nakazów i zakazów doty-

czących sposobu użytkowania powierzchni, przestrzeni i zasobów naturalnych
oraz inspirowaniu budowy komunalnych urządzeń ochronnych.

2. Inspirowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu jednostkowych proekologicznych
programów rozwojowych, np. budowy obwodnicy, rozwoju parku gminnego,
ograniczenia niskiej emisji.

3. Wdrożeniu zarządzania środowiskowego gminą.
4. Opracowaniu i wdrożeniu programu ekorozwoju gminy11.

Proces zarządzania środowiskiem w gminie wymaga uwzględnienia zacho-
wania czterech jego uczestników: mieszkańców, przedsiębiorców, grup interesu
oraz instytucji i urzędów rządowych.

Mieszkańcy danej gminy stanowią najważniejsze ogniwo zarządzania. Ocze-
kują odpowiednich warunków i odpowiedniego środowiska życia. Istotnym pro-
blemem jest zwiększenie ich roli w systemie zarządzania środowiskiem. Może ono
nastąpić między innymi w wyniku stosowania różnych form sondaży oraz bezpo-
średniego zaangażowania w tworzenie i realizację proekologicznych programów
wdrożeniowych.

Grupy interesów są tworzone samodzielnie i oczekują rozwiązania jednostko-
wych interesów. Na ogół ich uwaga skupiona jest na jednym zagadnieniu, mniej
lub bardziej ważnym dla pozostałych mieszkańców i dla stanu środowiska przy-
rodniczego gminy.

Przedsiębiorcy odgrywają najważniejszą rolę w zapewnieniu danej społeczno-
ści odpowiedniej kondycji i warunków egzystencji, utrzymywaniu stabilności
gospodarczej w tworzeniu miejsc pracy. Oczekują od gminy odpowiednich
warunków funkcjonowania i dostępu do zasobów lub walorów środowiska. In-
strumenty zarządzania środowiskiem w gminie nie powinny pogarszać zdolności
konkurencyjnej lokalnego biznesu.

Instytucje i urzędy rządowe odgrywają istotną rolę przy rozwiązywaniu pro-
blemów ponadlokalnych oraz tych, które wykraczają poza kompetencje władz
samorządowych. Oczekują przestrzegania ogólnokrajowych przepisów ochrony
środowiska. Zatrudniają one zazwyczaj wysoko kwalifikowanych fachowców, któ-
rzy mogą udzielać porad samorządom lokalnym.

11 B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998, s. 344.
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Literatura naukowa przedstawia trzy systemy zarządzania środowiskiem
w gminie, tj. systemy:
1. Zarządzania ochroną środowiska.
2. Wdrażania ekorozwoju.
3. Zarządzania środowiskowego12.

Wyboru systemu zarządzania środowiskiem w gminie dokonuje się na podsta-
wie analizy środowiskowych, gospodarczych i społecznych uwarunkowań rozwo-
ju gminy oraz zbudowanej strategii rozwoju gminy. Celem analizy systemów
środowisko, gospodarka i społeczeństwo jest określenie warunków realizacji okre-
ślonego typu rozwoju, zwłaszcza pożądanego poziomu jakości życia mieszkań-
ców gminy oraz warunków ogólnej równowagi ekologicznej.

W analizie sprzężeń międzysystemowych w gminie ważną rolę odgrywają
sprzężenia między gospodarką a środowiskiem. Obejmują one podstawowe za-
leżności między wielkościami określającymi istniejące struktury gospodarcze
i wskaźnikami charakteryzującymi stan środowiska przyrodniczego. W wyniku
przeprowadzonej analizy można określić rodzaje barier ekologicznych ograni-
czających możliwość działalności gospodarczej oraz ewentualnego ogranicze-
nia pewnych jej form. Bariera ekologiczna może powodować określony stopień
naruszenia funkcji biologicznych środowiska, co prowadzi do ograniczenia roz-
woju społeczno-gospodarczego. Ponadto bariera ekologiczna ogranicza wybór
między różnymi funkcjami środowiska, a tym samym zmniejsza wybór kierun-
ków rozwoju lokalnego.

Analiza sprzężeń między gospodarką a środowiskiem pozwala na opracowa-
nie scenariuszy zmian produkcji w stosunku do możliwości lokalnych ekosyste-
mów. Natomiast analiza powiązań systemu społeczeństwa z systemami gospo-
darki i środowiska pozwala na poznanie:
1. Oddziaływania środowiska na zdrowie i życie miejscowej ludności.
2. Interakcji między stanem środowiska a zachowaniami kulturowymi.
3. Pośredniego oddziaływania środowiska na społeczeństwo, które realizuje się

przez system gospodarczy.
Analiza przyrodnicza gminy, analiza struktury jej gospodarki oraz analiza

uwarunkowań społecznych pozwalają na określenie:
1. Potencjału środowiska.
2. Pojemności ekosystemów na dany rodzaj antropogennego obciążenia.
3. Zasobochłonności gospodarki.
4. Presji na środowisko.
5. Społecznej akceptacji istniejącego stanu i zakresu proponowanych zmian.

12 Ibidem, s. 348.
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6. Świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy.
7. Gotowości do przedsiębiorczości i zagospodarowania kapitału13.

Określenie niezbędnych zmian w dziedzinach gospodarczej, społecznej i śro-
dowiskowej oraz kierunków rozwoju gminy stanowi podstawę do opracowania
odpowiedniego systemu zarządzania środowiskiem w gminie.

W strategii rozwoju gminy i w polityce ekologicznej gminy należy się odnieść
do następujących problemów:
1. Powszechnego zmniejszenia zużycia energii we wszystkich dziedzinach dzia-

łalności gminy.
2. Istotnego zmniejszenia zużycia surowców i materiałów, podnoszenia ich jako-

ści i trwałości użytkowania wyrobów oraz stosowania technologii mało- lub
bezodpadowych, recyklingu itp.

3. Właściwego użytkowania zasobów naturalnych – odnawialnych i nieodna-
wialnych, szczególnie gleby, zasobów wodnych, lasów itp.

4. Usprawnienia zarządzania gminą.
W strategii należy wskazać, jakimi środkami i instrumentami samorząd gmi-

ny będzie wdrażać postanowienia związane z wyżej wymienioną problematyką
lub sprzyjać im, ukierunkowując zachowania przedsiębiorstw i gospodarstw do-
mowych. Gmina posiada szereg możliwości w tym zakresie. Na przykład może
odpowiednio postępować przy zakupie proekologicznych materiałów i paliw,
wyborze systemu ogrzewania, sortowania odpadów, opracowaniu programów
wdrożeniowych w zakresie uzbrojenia technicznego i sanitarnego gminy, przygo-
towaniu terenów na potrzeby gospodarki, wprowadzeniu określonych zakazów,
wskazań i ograniczeń.

W ramach opracowania niniejszego artykułu dokonano analizy strategii roz-
woju dwudziestu gmin o względnie rozwiniętej gospodarce pod kątem podejmo-
wanej tematyki celów strategicznych i celów operacyjnych ujętych w poszczegól-
nych strategiach. W wyniku przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że:
1. Opracowane strategie rozwoju gmin nie przedstawiają zintegrowanej strate-

gii trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowi-
ska gminy, lecz strategie wybranych sfer rozwoju gminy, np.: rozwój potencja-
łu gospodarczego, infrastruktury technicznej, ochrona środowiska, edukacja.

2. Cele strategiczne są słabo powiązane z celami operacyjnymi (w 80% analizo-
wanych strategii).

3. W strategiach niewystarczająco sprecyzowane są kryteria rozwoju gminy.
4. Wszystkie strategie posiadają określone cele strategiczne i operacyjne, jednak

brakuje całościowego spojrzenia na problematykę ochrony środowiska i zinte-
growania jej z innymi sferami rozwoju gminy.

13 Ibidem, s. 351.
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Obecnie w krajach rozwiniętych nie opracowuje się już strategii wybranych
sfer rozwoju gminy, a wyłącznie strategie zintegrowanego, trwałego i zrównowa-
żonego rozwoju gospodarki, społeczeństwa i ekorozwoju14.

D. Castenow twierdzi, że jeśli gospodarka nie podporządkuje się ekologicz-
nym wymaganiom, to jej wiarygodność będzie bardzo mała15. W literaturze
naukowej uważa się, że wiek XXI to „wiek średniowiecza”, szacowany na jed-
no do dwóch stuleci, z uwagi na występujące realia, jeśli ludność nie zatrzyma
szaleńczej grabieży naszej planety16. D. Castenow podkreśla, że „w wieku śro-
dowiska religia, kultura, oświata, prawo i gospodarka (tak! właśnie gospodar-
ka) będą – w określony sposób – stymulowane przez ekologiczne programy
nakazów i zakazów”17.

Cała gospodarka, a w szczególności sfera produkcji przemysłowej, powinna
być nieszkodliwa dla środowiska. Wdrażane innowacje powinny się przyczyniać
do ekologizacji procesów społeczno-gospodarczych, co wcale nie oznacza zagro-
żenia dla postępu technicznego, lecz jedynie dbałość i troskę o zachowanie środo-
wiska naturalnego.

Literatura przedmiotu podkreśla, że „w przyszłości ekologia będzie się zazna-
czać obszarem nasilonego występowania procesów innowacyjnych. Stąd teoria
innowacji powinna nadążać za rozwiązaniami praktycznymi w tym zakresie”18.
Innowacje ekologiczne przedsiębiorstwa działającego na terenie gminy mogą być
zawarte w:
1. Produkcie lub usługach.
2. Procesie produkcyjnym lub pomocniczo-produkcyjnym.
3. Pozaprodukcyjnej działalności przedsiębiorstwa.
4. Infrastrukturze przedsiębiorstwa.
5. Zarządzaniu i organizacji przedsiębiorstwa.

Innowacje ekologiczne w produkcie zmniejszają lub eliminują zanieczyszcze-
nia środowiska. Konieczne są działania ekologiczne w całym asortymencie pro-
dukcji. Każda nowa propozycja w zakresie projektowania i wdrażania nowego
wyrobu wymaga weryfikacji z punktu widzenia ochrony środowiska naturalne-
go. Podobnie należy potraktować każdą działalność gminy.

Przedsiębiorstwo zarządzane z uwzględnieniem czynników ochrony środowi-
ska nie może dążyć jedynie do doraźnych korzyści. Powinno skupić uwagę na

14 Ibidem, s. 359.
15 D. Castenow, Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996, s. 125.
16 E. von Weizsäcker, Erdpolitik, Ökologische Realpolitik an der Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt,

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1990.
17 D. Castenow, op. cit., s. 126.
18 M. Huczek, Czynniki rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa, BIT, Bielsko-Biała 1996, s. 35.
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korzyściach osiąganych w dalszej perspektywie. Wrażliwość ekologiczna powin-
na się stać nieodłączną częścią „ducha firmy”. Ochrona środowiska musi stano-
wić imperatyw dalszego rozwoju każdej organizacji funkcjonującej w danej gmi-
nie, nie może ona wynikać jedynie z dobrej woli kierownictwa.

Istotny wpływ na jakość czynnika ekologicznego w rozwoju lokalnym ma
świadomość ekologiczna mieszkańców gminy, a szczególnie kadry kierowniczej
działających w niej organizacji. H. Skalimowski podkreśla, że „być ekologicznie
świadomym znaczy nie tylko być ochroniarzem zasobów naturalnych mających
na celu kontynuację naszego życia, oznacza to także cześć dla przyrody i uświa-
domienie sobie, że wraz z nią należymy do jednej całości. Wartości ludzkie należy
traktować jako fragment większego spektrum, w którym natura uczestniczy
i który współokreśla”19. G. Kobyłko wyróżnia cztery poziomy świadomości ekolo-
gicznej: niski, przeciętny, wysoki oraz bardzo wysoki20.

Kształtowanie się świadomości ekologicznej jest procesem złożonym. Przebie-
ga on różnie w zależności od stopnia społecznej akceptacji idei i norm moralnych
i od stopnia pogłębiania wiedzy o ekologicznych skutkach postępowania w sto-
sunku do środowiska naturalnego. Literatura naukowa podkreśla, że „czynni-
kiem sprzyjającym głoszeniu powierzchownych poglądów na temat środowiska
naturalnego jest niedostrzeganie problemów i niski stan świadomości ekologicz-
nej społeczeństwa”21.

Konieczna zmiana świadomości połączona z rozwijaniem nowych wzorców
cywilizacyjnych, nowej wizji świata wymaga edukacji ekologicznej, która zmie-
niałaby sposób pojmowania przyrody. Edukacja ekologiczna musi obejmować
swoim zasięgiem zarówno każdego człowieka jako odrębną jednostkę, począwszy
od dzieci w wieku przedszkolnym, jak i wszystkie organizacje w gminie, a co za
tym idzie, każdego pracownika tych organizacji, od dyrektora po szeregowego
pracownika.

Sposób prowadzenia edukacji, jej tematykę i zakres materiału dydaktycznego
należy określić, przeprowadzając odpowiednie badania. Autor niniejszego arty-
kułu przeprowadził z wykorzystaniem opracowanej przez siebie metody badania
nad rozumieniem zasad zarządzania środowiskiem naturalnym przez kadrę kie-
rowniczą średniego i wyższego szczebla zarządzania przedsiębiorstw włókien-
niczych22. Jak wiadomo, przedsiębiorstwa tego rodzaju w znacznym stopniu

19 H. Skolimowski, Filozofia żyjąca: eko-filozofia jako drzewo życia, Pusty Obłok, Warszawa 1993, s. 52.
20 G. Kobyłko, Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 73.
21 M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 143.
22 Badania prowadzono w 1999 roku w ramach grantu Nr 1H02D02815 KBN: „Wprowadzenie

proekologicznego systemu zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego w procesie
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zanieczyszczają środowisko naturalne. Zasadnicza rola we wdrażaniu zarządza-
nia środowiskiem w każdym przedsiębiorstwie przypada kadrze kierowniczej.
Stąd zachodzi konieczność rozpoznania, w jakim stopniu są znane i rozumiane
przez kierowników zasady zarządzania środowiskiem. Praktyka dowodzi, że przy-
czyny niepowodzeń i wszelkich trudności mogą mieć swe źródła w niedostatecz-
nym rozumieniu tej problematyki przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw.

Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie, że kadry kierownicze badanych
przedsiębiorstw miały świadomość silnego nastawienia się na osiągnięcie szyb-
kiego i wysokiego zysku, bez względu na oddziaływanie na środowisko. Niepo-
kojącym zjawiskiem było to, że wszystkie wiązały poprawę ochrony środowiska
z wysokimi kosztami, a nie wiedziały, iż poprawa ochrony środowiska w dłuższym
okresie redukuje ponoszone na nią koszty. Na przeszkodzie konsekwentnemu
i skutecznemu wdrażaniu zarządzania środowiskowego w firmie stały stare nawyki
kadry i stereotypy w tej dziedzinie wiedzy. Wyniki przeprowadzonych badań ujęto
ilościowo i jakościowo.

Podobne badania (pod kierunkiem autora artykułu) przeprowadzono wśród
studentów ostatnich lat studiów na kierunku zarządzanie i marketing dwóch
wyższych uczelni niepaństwowych23. Wyniki badań pozwoliły na wspomnienie
procesu nauczania i odpowiednie ukierunkowanie tematyki wykładów.

Podsumowanie

Pożądany stan środowiska można osiągnąć poprzez odpowiednie jego użytkowa-
nie, ochronę i kształtowanie. Oznacza to, że samorząd terytorialny powinien
oddziaływać na jednostki gospodarujące, ograniczać zakres i określać sposób
korzystania przez nie z zasobów naturalnych i walorów środowiska. Podobnie
powinien kształtować odpowiednie zachowania ludzi, a także przeprowadzać
pewne przekształcenia w ekosystemach lub układach przyrodniczych.

W praktyce kształtowanie środowiska przebiega równolegle z procesami jego
użytkowania i ochrony. Zatem nie powinno się przeciwstawiać tych pojęć, ponie-
waż kształtowanie jest koniecznym elementem ochrony. Realizacja każdego przed-
sięwzięcia, którego celem jest kształtowanie środowiska, musi być poprzedzona
dokładnym rozpoznaniem ekosystemów, a szczególnie istniejących w nich obie-
gów materii i energii.

dostosowania gospodarki polskiej do wymogów Unii Europejskiej”. Kierownikiem grantu był autor
artykułu, a sposób badania i wyniki przedstawiono w monografii: M. Huczek, Strategia zarządzania
środowiskiem naturalnym w przedsiębiorstwie, BIT, Bielsko-Biała 1999, s. 37–55.

23 M. Huczek, Stosowanie zasad zarządzania środowiskiem naturalnym w firmie w ocenie studentów szkół
niepaństwowych, „Zarządzanie i Marketing” 2003, nr 4, s. 9–19.
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Rozwój gminy uzależniony jest od czynników występujących zarówno na ze-
wnątrz, jak i wewnątrz gminy. Czynników tych jest bardzo wiele. Ważna jest
umiejętność określania ich i wyznaczenia związku czynnika ekologicznego z po-
zostałymi czynnikami przy projektowaniu ścieżki rozwojowej.

Problematykę ekologiczną nastawioną na ochronę środowiska należy także
rozpatrywać w kontekście globalizacji. Należy przy tym zwrócić uwagę na poja-
wienie się nowych aktorów wskazujących zagrożenia i próbujących znaleźć
rozwiązanie problemów. Istotne znaczenie w tym zakresie mają organizacje non
profit, w tym organizacje o zasięgu globalnym, które podejmują bezpośrednią
współpracę z organizacjami gospodarczymi i administracją publiczną.

Samorząd gminy będzie tym chętniej realizował problematykę ochrony środo-
wiska naturalnego, im większą jego członkowie będą mieć świadomość ekolo-
giczną, a zarazem wiedzę, że to będzie mieć pozytywny wpływ na budowę pozy-
cji konkurencyjnej ich gminy.
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The environmental factor in managing local development

The article presents the balanced development problems and on the background the
assumptions of the local development are discussed. The results of the local develop-
ment are defined. Also, the ideas of environmental protection in the system of com-
mune management are presented. The connections between the system, economy,
society and environment in a commune are characterized. The meaning of an ecologi-
cal factor in the local development is discussed, too.
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Stanisław Matusik

Czynniki rozwoju gmin województwa małopolskiego
w ujęciu metody analizy ścieżkowej

Wstęp

Pojęcie rozwoju nie zostało dotąd precyzyjnie zdefiniowane, chociaż jest ono intu-
icyjnie zrozumiałe i pozytywnie kojarzone. Na ogół dotyczy podniesienia pozio-
mu życia, polepszenia jego jakości, możliwości korzystania z udogodnień cywili-
zacyjnych. Inne spojrzenie na ten problem może uwzględniać zmiany zachodzące
w pożądanym kierunku zarówno w stosunku do jednostki, jak i grupy społecz-
nej, przyrodniczego otoczenia miejsca bytowania, z uwzględnieniem zmian
architektonicznych i urbanistycznych. W odniesieniu do krajów czy regionów
rozwój jest najczęściej utożsamiany ze wzrostem gospodarczym, zmianami orga-
nizacyjnymi, technologicznymi i infrastrukturalnymi służącymi podniesieniu po-
ziomu życia mieszkańców. Te ogólne pojęcia, wkraczające w obszar dóbr niema-
terialnych i pozwalające na uznanie regionów za wysoko-, średnio- lub nisko
rozwinięte, na ogół nie uwzględniają lokalnych uwarunkowań i różnorodności
dróg prowadzących do podwyższania poziomu rozwoju. W tym artykule pojęcie
„rozwój” odnosi się do rozwoju zrównoważonego, tzn. w harmonijny sposób łączą-
cego rozwój gospodarczy z ochroną środowiska naturalnego. Problemowi zrów-
noważonego rozwoju, określanego również mianem ekorozwoju, trwałego roz-
woju, rozwoju samopodtrzymującego się, jest poświęcona bogata literatura (m.in.
Borys 2005, Matusik 2007b, Florczak 2008).

W analizach procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego w układach prze-
strzennych dominują dwa nurty: nurt powiązany z procesami globalizacji i nurt
kładący nacisk na wykorzystanie czynników rozwoju tkwiących w lokalnych spo-
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łecznościach i gospodarce regionalnej. W połowie XX wieku nastąpiła ożywiona
wymiana poglądów na temat rozwoju regionalnego i lokalnego. Najnowsze kon-
cepcje określają regiony i wspólnoty lokalne jako miejsce interakcji społecznych
i ekonomicznych poddane oddziaływaniu czynników wewnętrznych, jak rów-
nież ponadregionalnych czynników zewnętrznych, w tym politycznych, środowi-
skowych (ekologicznych) i kulturowych.

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie rozwoju gmin w sensie gospodar-
czym i społecznym. Za Georgicą i Gorzelakiem (1992) można przytoczyć defini-
cję, zgodnie z którą: „Lokalny rozwój gospodarczy oznacza proces, w którym
władze lokalne lub (oraz) organizacje sąsiedzkie angażują się w celu stymulowa-
nia lub przynajmniej utrzymania działalności gospodarczej lub zatrudnienia.
Głównym celem tego zaangażowania jest stworzenie lokalnych możliwości (po-
wstania) zatrudnienia w dziedzinach korzystnych dla danej społeczności lokal-
nej. W procesie gospodarczego rozwoju lokalnego używane są miejscowe zasoby
naturalne, ludzkie oraz instytucjonalne”.

W analizach dotyczących rozwoju najmniejszych jednostek samorządowych,
jakimi są gminy, ważnym problemem jest liczbowe uściślenie wielkości na niego
oddziałujących. Stąd też celem artykułu była budowa modelu opisującego po-
ziom rozwoju gmin na podstawie metody analizy ścieżek. Została ona poprze-
dzona identyfikacją czynników wpływających na poziom rozwoju oraz analizą
przestrzenną badanego zjawiska. Badany problem przedstawiono na przykładzie
danych dla gmin województwa małopolskiego: w przypadku zmiennej endoge-
nicznej – z 2003 roku, a dla zmiennych egzogenicznych – z 2002 roku.

Materiał badawczy

W województwie małopolskim dominują gminy typu wiejskiego (69,6% gmin,
przy średniej krajowej 62,7%). Gminy miejsko-wiejskie stanowią 22,1% ogólnej
liczby gmin województwa, a miejskie – 8,3%. Odsetek gmin miejskich jest niż-
szy od średniej dla Polski (która wynosi 12,2%), podobnie jak gmin miejsko-
-wiejskich (25,1%).

W analizach wzięto pod uwagę dane dla wszystkich 181 gmin województwa,
z wyłączeniem gminy Kraków, której pozycja jest bardziej zbliżona do stolic
europejskich średniej wielkości niż do analizowanych gmin. Wykorzystano infor-
macje z bazy danych Polska 2003 Plus Pro (stan na 31 grudnia 2002 roku) oraz
z Bazy Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie
dla dochodów własnych i dochodów ogólnych gmin na koniec 2003 roku. Na
ich podstawie dla każdej z gmin obliczono procentowy udział UDW dochodów
własnych w dochodach ogólnych, traktowany jako kompleksowy wskaźnik po-
ziomu rozwoju gminy (m.in. Smoleń 2002, Matusik 2007a).
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Rozważono 12 zmiennych dobranych pod kątem ich znaczenia dla badań
rozwoju społeczno-gospodarczego, przy czym chodziło o objęcie względnie dużej
liczby czynników oddziałujących na poziom rozwoju, w tym przypadku w więk-
szości wiejskich gmin, możliwie niewielką, ale reprezentatywną grupą cech.
Wytypowano je z jednej strony na podstawie doboru literaturowego (m.in. Go-
rzelak 1976, Borys 2005, Matusik 2007b), a z drugiej strony ze względu na ich
dostępność i wiarygodność informacyjną (wyniki Spisu Powszechnego 2002
roku) oraz spełnianie założeń wymaganych w modelowaniu ekonometrycznym.
Cechy wejściowe zrelatywizowano w odniesieniu do liczby ludności, grup wie-
kowych bądź powierzchni gminy lub posłużono się wartościami procentowymi
w celu uzyskania porównywalności pomiędzy gminami lub wybranymi latami.
Były to po dwie cechy z każdej grupy powiązane z przedsiębiorczością (1–2),
demografią (3–4), rolnictwem (5–6), turystyką (7–8; poddano logarytmowa-
niu, aby uzyskać rozkład zbliżony do normalnego), infrastrukturą społeczną
(9–10) oraz techniczną (11), uwzględniającą elementy ekorozwoju (12) (Matu-
sik 2007a):
  1. Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba jednostek zarejestrowanych w REGON,

przypadająca na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym).
  2. Udział liczby jednostek gospodarczych związanych z usługami w ogólnej

liczbie przedsiębiorstw sklasyfikowanych w REGON [%].
  3. Współczynnik obciążenia demograficznego ludności w wieku produkcyjnym,

ludnością w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym łącznie (desty-
mulanta) [%].

  4. Saldo migracji stałych (wewnętrznych) – średnia z trzech lat 2000–2002 [‰].
  5. Udział gruntów ornych w użytkach rolnych [%].
  6. Obsada inwentarza żywego [SD na 100 ha UR].
  7. Liczba miejsc noclegowych [ln (miejsce)].
  8. Liczba turystów korzystających z noclegów [ln (liczba osób)].
  9. Liczba aptek i ośrodków zdrowia łącznie przypadających na 1000 mieszkańców.
10. Liczba sklepów i targowisk stałych łącznie, przypadających na 1000 miesz-

kańców.
11. Gęstość sieci drogowej [km/km2].
12. Gęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej łącznie [km/km2].

Metody statystyczne wykorzystane w analizach

Złożoność struktury procesów ekonomiczno-społecznych wymaga stosowania coraz
bardziej efektywnych narzędzi umożliwiających ich modelowanie i prognozowa-
nie. Należy do nich modelowanie równań strukturalnych (Structural Equations
Modelling – SEM), której częścią składową, oprócz konfirmacyjnej analizy czynni-
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kowej (confirmatory factor analysis), jest metoda analizy ścieżek (path analysis). Se-
wall Wright zaproponował ją w 1920 roku, a następnie rozwijał i prezentował
w wielu pracach i uwieńczył często cytowanym artykułem (Wright 1960).

Analiza ścieżkowa umożliwia określenie udziałów wpływów, a zatem i hierar-
chii wielkości oddziaływań poszczególnych standaryzowanych zmiennych egzo-
genicznych w wyjaśnianiu wariancji zmiennej endogenicznej (UDW). Zmienne
egzogeniczne traktowane są jako przyczyny zmienności, stąd uwzględniono war-
tości z 2002 roku, uznając, że skutek oddziaływań na zmienną endogeniczną
może być obserwowany najwcześniej w roku następnym (UDW 2003). Model
ścieżkowy przyjmuje najczęściej postać diagramu obrazującego kierunki oddzia-
ływań zmiennych; reprezentowane przez jednokierunkowe strzałki, a zakończone
grotami po obu stronach oznaczają wzajemne oddziaływanie zmiennych. Zmien-
na endogeniczna jest tą, do której skierowane są tylko jednokierunkowe strzałki
„przychodzące”.

W modelu opisanym diagramem ścieżkowym wektor współczynników ścież-
kowych p wyznaczono ze wzoru:

p = R–1 * R
0

i = 1, ... , N,             (1)
gdzie R oznacza macierz korelacji między zmiennymi egzogenicznymi, R

0
 – wek-

tor korelacji zmiennych niezależnych ze zmienną endogeniczną, a N jest liczbą
zmiennych (N=12). Wzór ten umożliwia wykorzystanie w modelu zmiennych
porządkowych i dychotomicznych, jako że opiera się wyłącznie na wartościach
współczynników korelacji. Znajomość współczynników ścieżkowych pozwala na
dekompozycję korelacji, bowiem oznaczają one wielkości wpływów bezpośred-
nich poszczególnych zmiennych egzogenicznych na zmienną endogeniczną.
W konsekwencji można oszacować wpływy pośrednie danej zmiennej poprzez
pozostałe zmienne z równania:

r
 UDW, i = pi + wpływy pośrednie zmiennej i i = 1, ... , N,   (2)

przy założeniu, że zmienna endogeniczna jest w całości objaśniana przez zmienne
egzogeniczne i nieskorelowany z nimi składnik losowy U. Zależności między ce-
chami wyrażono za pomocą współczynników korelacji rangowej Spearmana r,
pozwalających również na określenie kierunku tych powiązań.

Normalność rozkładów badano testem Kołmogorowa–Smirnowa oraz testem
Shapiro–Wilka, zaś różnicowanie grup – testem Kruskala–Wallisa. Do wyod-
rębnienia skupień gmin jednorodnych pod względem wielkości UDW posłużono
się taksonometryczną metodą grupowania k-średnich z metryką euklidesową.

Analiza wyników

Rozkład udziału dochodów własnych w dochodach ogólnych UDW małopol-
skich gmin odbiegał w 2003 roku statystycznie istotnie od rozkładu normalnego
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(wartość testu Kołmogorowa–Smirnowa D = 0,1357; p<0,01 oraz Shapiro–
–Wilka W = 0,8954; p<0,0001). Mając powyższe na uwadze, jako mierniki
siły zależności między cechami zastosowano współczynnik korelacji rangowej
Spearmana. Podstawowe parametry statystyczne tego rozkładu przedstawiono
w tab. 1. Charakteryzował się on wydłużonym prawym ogonem, wskazującym
na występowanie pewnej grupy gmin o relatywnie wysokim poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego, o czym świadczy 13,6% wyższa od mediany wartość
średniej arytmetycznej (rys. 1).

Tab. 1. Podstawowe parametry statystyczne rozkładu UDW
udziału dochodów własnych w dochodach ogólnych w gminach
województwa małopolskiego w 2003 r.

Parametr
Średnia arytmetyczna
Odchylenie standardowe
Minimum (Łukowica, Słopnice)
Maksimum (Trzebinia, Zakopane)
Mediana
Współczynnik zmienności v [%]

UDW 2003 [%]
32,36
14,80
11,51
76,22
28,48
45,75

Źródło: obliczenia własne.

Rys. 1. Rozkład gęstości prawdopodobieństwa UDW udziału dochodów
własnych w dochodach ogólnych małopolskich gmin w 2003 r.

Źródło: opracowanie własne.

0,03

0,025

0,02

0,015

0,01

0,005

0
10           20         30          40          50          60          70          80



200

Stanisław Matusik

RabkaBystra-Sidzina

Spytkowice k.N.Targu
Raba Wyżna

Michałowice k.Krakowa

Gołcza

Brzeźnica

Kalwaria
Zebrzydowska

Wieprz
Gromnik

Laskowa

Tokarnia

Łukowica

Stary Sącz

Krynic
a

Mędrzechów

Gręboszów

Bolesław

Słaboszów
Szczucin

Lipnica Wielka

Chełme
k

Trzebini
a

Gródek n. Dunajcem

Czchów

Krzeszowic
e

Nowy Targ

Niedźwiedź

Zabierzów

Przeciszów Spytkowice

Polanka Wielka

Zawoja

Czarny Dunajec

Myślenic
e

Sułkowic
e

Uście Gorlickie

Iwkowa

Jodłownik

Wiśniowa k.Myślenic

Mszana Dolna Limanowa

Skawina Świątniki
Górne

Niepołomic
e

Czorsztyn

Szaflary

Biały Dunajec

Proszowic
e

Szczurowa

Radgoszcz

Dąbrowa
Tarnowska

Bolesław

Słomnik
i

Radłów k.Bochni

Andrychó
w

Wadowic
e

Pleśna

Lipinki

Kamionka Wielka

Babice

Rzepiennik Strzyżewski

Bukowno

Jordanów

Maków
Podhalański Lubień

Raciechowice

Dobczyc
e

Sękowa

Tuchó
w

Skała

Chrzanó
w

Alwerni
a

Wolbro
m

Ciężkowic
e

Brzeszcze

Kęty

Muszyn
a

Piwniczn
a

Biecz

Ryglic
e

Żabno

Lisia Góra

Czernichów k.Krakowa

Łącko

Stryszawa

Siepraw

Nawojowa

Łabowa

Książ Wielki
Charsznica

Kościelisk
o

Łapsze Niżne

Mucharz

Wielka Wieś

Koszyce

Tomice Łapanów

Poronin

Szczawnica

Krościenko n. Dunajcem

Klucze Racławice

Radziemice

Nowe Brzesko
Jerzmanowice-Przeginia

Osiek k.Wieprza

BudzówZembrzyce

Ochotnica Dolna

Bukowina Tatrzańska

Ropa

Łużna

Moszczenica

Korzenna

Żegocina

Lipnica Murowana

Gnojnik

Dębno
Wojnicz

Wietrzychowice

Borzęcin

Biskupice

Gdów

Podegrodzie

Trzyciąż

Sułoszowa

Iwanowice

Pałecznica

Kozłów

Kamienica

Dobra k.Jordanowa

Rytro

Chełmiec

Zakliczyn

Wierzchosławice

Bobowa

Mogilany

Kraków
Kłaj

Rzezawa

Nowy
Wiśnicz

Słopnice

Łososina DolnaTymbark

Wieliczk
a

Brzesko

Zielonki
Kocmyrzów-Luborzyca

Igołomia-Wawrzeńczyce

Drwinia

Koniusza

Miechó
w

Stryszów

Pcim

Libią
ż BochniaLiszki

Grybów

Lanckorona

Oświęcim

Jabłonka

Sucha Beskidzka Gorlice

Zakopane

Skrzyszów

Sławków

Nowy Sącz

Olkusz

Tarnów

Zator

Przestrzenny rozkład poziomów zmiennej UDW w gminach województwa
małopolskiego w 2003 roku uzyskany metodą taksonometryczną k-średnich
z metryką euklidesową zaprezentowano na mapie (rys. 2). Typ gminy różnico-
wał statystycznie istotnie (wartość testu Kruskala–Wallisa H = 63,9; p<0,01)
średnie poziomy rozwoju społeczno-ekonomicznego w województwie małopol-
skim w 2003 roku: UDW = 54,17 w gminach miejskich, 42,37 – miejsko-
-wiejskich, 26,29 – wiejskich.

Rys. 2. Mapa poziomów rozwoju społeczno-ekonomicznego określonych
przez UDW dla gmin województwa małopolskiego w 2003 r.

Udział dochodów własnych
w dochodach gminy [%]

UDW4. 64,68 (15)
UDW3. 48,83 (32)
UDW2. 32,32 (48)
UDW1. 20,61 (86)

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3. Diagram ścieżkowy dla UDW w gminach województwa
małopolskiego w 2003 r. wraz ze współczynnikami ścieżkowymi
(po usunięciu cech wyjaśniających mniej niż 1% zmienności)

Wskaźnik przedsiębiorczości 0,301

% usług w REGON 0,162

Współczynnik obciążenia demograficznego – 0,404

Produkcja zwierzęca – 0,112

Gęstość sieci wodno-kanalizacyjnej 0,117

Składnik losowy 0,520

UDW (2003)

Źródło: opracowanie własne.

Najwyższym poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego, oznaczonym na
mapie (rys. 2) jako „UDW4”, charakteryzowały się 23 gminy zlokalizowane głów-
nie wokół Krakowa i w zachodniej części województwa oraz gminy miejskie
i położone w górach, przy południowej granicy Polski, znane z walorów tury-
stycznych i uzdrowiskowych (średnio UDW = 64,1%). Najniższy poziom, śred-
nio trzykrotnie niższy w stosunku do grupy UDW4, reprezentowało 76 gmin,
w przeważającej części rolniczych, położonych w północno-wschodniej części wo-
jewództwa małopolskiego oraz w pasie gór i pogórzy.

Do modelu ścieżkowego wchodziło początkowo 12 zmiennych. Przyjmuje się,
że zmienne, które wyjaśniają mniej niż 1% zmienności zmiennej endogenicznej
(poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego określonego przez UDW), powinny
zostać usunięte z modelu. Jego końcową postać w formie diagramu ścieżkowego
przedstawiono na rys. 3. Pominięto w nim dwukierunkowe zależności „każdy
z każdym” dla zmiennych egzogenicznych. Liczby przy zmiennych oznaczają war-
tości współczynników ścieżkowych pi. Współczynnik determinacji wynosi
R2=0,729, co oznacza, że wariancja UDW w 2003 roku została wyjaśniona
przez ten model niemal w 73%. Udziały zmiennych egzogenicznych w wyjaśnia-
niu zmienności cechy endogenicznej wynosiły odpowiednio: (X

1
) wskaźnik przed-

siębiorczości – 28,60%, (X
2
) procentowy udział przedsiębiorstw usługowych

w REGON – 10,15%, (X
3
) współczynnik obciążenia demograficznego – 44,46%,

(X
6
) produkcja zwierzęca – 7,26%, (X

12
) łączna gęstość sieci wodociągowej i ka-

nalizacyjnej – 9,53%. Zmienna X
3 oddziaływała na UDW w sposób bardziej

bezpośredni (50,4%), zaś pozostałe zmienne – bardziej pośrednio, poprzez pozo-
stałe zmienne (głównie przez współczynnik obciążenia demograficznego): wskaź-
nik przedsiębiorczości – 56,5% oddziaływań pośrednich, przedsiębiorstwa
związane z usługami – 64,4%, produkcja zwierzęca – 76,2% oraz gęstość sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej – 80,4% oddziaływań pośrednich.



202

Stanisław Matusik

Dyskusja

Mapa (rys. 2) uwidacznia wyraźne zróżnicowanie poziomu rozwoju małopolskich
gmin w 2003 roku. Skrajne poziomy obserwuje się nawet w obrębie sąsiadują-
cych ze sobą jednostek. Należy podkreślić, że tylko 26% gmin w Małopolsce
reprezentowało średni wyższy i najwyższy poziom rozwoju społeczno-gospodar-
czego, zaś pozostałe 3/4 – średni niższy i najniższy. Stosunek gminy stojącej naj-
wyżej pod względem wielkości UDW (Trzebinia – 70,8%) do znajdującej się
najniżej w rankingu (Łukowica – 11,6%) wynosi w przybliżeniu 6, co wskazuje
na generalnie duże rozwarstwienie. Można nawet stwierdzić, że pomimo pod-
wyższania się przeciętnego poziomu rozwoju dywergencja się zwiększa, co ozna-
cza szybszy rozwój gmin wysoko rozwiniętych i wolniejszy słabo rozwiniętych
w stosunku do wartości przeciętnych (Matusik 2007b).

Modelowanie równań strukturalnych było wykorzystywane stosunkowo czę-
sto w naukach społecznych (m.in. Brzeziński (red.) 1987, Gołata 1992, Cwalina
2000, Szwarc 2005), w antropologii (m.in. Bielicki i wsp. 1997, Chrzanowska
i wsp. 2003, Łaska-Mierzejewska i Olszewska 2003, Chrzanowska i Matusik
2006), a nieco rzadziej w naukach ekonomicznych (Gatnar 2003, Strzała 2006,
Osińska 2007).

Sam problem modelowania rozwoju gmin, niezwykle istotny z punktu widze-
nia praktyki, był podejmowany także we wcześniejszych pracach autora (Matu-
sik 2005, 2007a, 2007b), jednakże podejście z wykorzystaniem metody analizy
ścieżek jest pierwszą tego rodzaju próbą w tym obszarze badań. Zastosowanie
metody umożliwiło, analogicznie do wyników bazujących na drzewach decyzyj-
nych (Decision Tree Method) oraz wykorzystujących modelowanie na podstawie
liniowej regresji z redukcją zmiennych wstecz (stepwise backward regression) (Matu-
sik 2007a) ustalenie tych samych czynników rozwoju gospodarczego. Należą do
nich przede wszystkim struktura demograficzna ludności oraz przedsiębiorczość,
rozwój usług i infrastruktury technicznej, co koresponduje z wynikami innych
autorów (Smoleń 2002, Wrońska 2002). Należy podkreślić, że ujemny współ-
czynnik w modelu ścieżkowym przy zmiennej X

6
 związanej z rolnictwem (obsada

inwentarza żywego w sztukach dużych na 100 ha użytków rolnych) wskazuje, iż
na terenach wiejskich, będących najczęściej terenem hodowli i produkcji zwierzę-
cej, odnotowano na ogół niski poziom rozwoju. Zmienna X

3
 (współczynnika ob-

ciążenia demograficznego) wpływała negatywnie na poziom rozwoju (współczynnik
korelacji rangowej r = –0,802) oraz w większym stopniu w sposób bezpośredni,
co można wyjaśnić m.in. faktem zdecydowanie liczniejszego udziału osób w wie-
ku produkcyjnym w tworzeniu przedsiębiorstw i zakładów usługowych, a przez
to wytwarzaniu dochodów powracających do budżetów gmin w postaci redy-
strybucji części podatków. Trzeba również zauważyć, że wysokie wartości tego
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współczynnika, odnotowane na północnych terenach województwa małopolskie-
go, spowodowane są liczebnością kohorty ludności w wieku poprodukcyjnym,
a na terenach podgórskich – ludności w wieku przedprodukcyjnym, co wiąże się
m.in. z relatywnie wysokim przyrostem naturalnym obserwowanym w gminach
położonych w środkowej i południowej części województwa. Współczynnik ob-
ciążenia demograficznego miał charakter terytorialny. Pozostałe zmienne w więk-
szym stopniu wpływały na UDW w sposób pośredni, poprzez oddziaływanie
przez inne zmienne w modelu.

Wnioski

Zaproponowana metoda analizy ścieżek okazała się przydatnym narzędziem
umożliwiającym efektywne modelowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodar-
czego gmin. W analizowanym przypadku współczynnik determinacji wynosił
R2 = 73%, przy uwzględnieniu tylko 5 zmiennych w modelu.

Model, opisany diagramem ścieżkowym, pozwala na ustalenie wielkości od-
działywań standaryzowanych zmiennych na zmienną endogeniczną i umożliwia
określenie hierarchii ważności zmiennych egzogenicznych, przy czym zmienne te
mogą być wyrażone także w skalach słabszych od skali ilorazowej.

Analiza ścieżek pozwala na dokładne zbadanie korelacji i określenie proporcji
oddziaływań bezpośrednich i pośrednich, co jest istotne w kształtowaniu polityki
regionalnej oraz w zarządzaniu rozwojem na szczeblu gmin.

Wyniki badań potwierdzają znaczące i postępujące zróżnicowanie poziomu
rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w województwa małopolskim w 2003
roku, a także celowość prowadzenia analiz dla najmniejszych jednostek samorzą-
dowych, jakimi są gminy.
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Development agents in communes of the Małopolskie Region
in path analysis method

The aims of the article were: determination of the influence of different factors on
a socio-economical development level in the Malopolskie communes, construction
the model of development, basing on the Path analysis method and spatial analysis
of socio-economical development level explaining by the share [%] of own income
(i.e. own revenue) in total commune budget 2003. For every one commune there
were considered 12 exogenous variables (based on data National Census 2002) grouped
into six categories, regarding: entrepreneurship, demography, agriculture, social and
technical infrastructure (with elements of care of environment) and tourism services
(pair variables in every area). Variables describing entrepreneurship and demography,
especially the overall demographic dependency ratio, played the most important role
in analysed model. It means that demographic structure has meaningful influence on
socio-economical development in Malopolskie communes 2003 and its impact was
more directly (another variables influences more indirectly). High diversification dis-
tinctions of variables, even in neighbouring communes was observed, but the highest
level of demographic dependency ratio was territorially specific.

The proposed methods of modelling enabled effective determination of the rela-
tionships between diagnostic variables and the complex indicator, describing the socio-
economical development level in Malopolskie communes 2003.
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Andrzej Łysak, Piotr Kiełb, Szczepan Urlik, Marta Woźniak

Analiza internetowych ofert agroturystycznych
z województwa małopolskiego

Streszczenie: W związku z licznymi i bardzo różnorodnymi zmianami społe-
czeństwa polskiego agroturystyka stała się obecnie przedmiotem ogólnego zain-
teresowania. W Internecie istnieje wiele witryn zawierających oferty usług o cha-
rakterze agroturystycznym. W opracowaniu podjęto próbę opisu i analizy tych
ofert na przykładzie województwa małopolskiego. Z wybranych losowo 19 wi-
tryn podających szczegółowe oferty 263 gospodarstw zebrano dane dotyczące ich
lokalizacji oraz proponowanych świadczeń (noclegów, wyżywienia, oferowanych
atrakcji), a także działalności rolniczej.

Wprowadzenie

Wypoczynkowo-turystyczne wyjazdy na wieś mają wielowiekową tradycję. Nie-
które źródła ich genezę odnoszą nawet do czasów rzymskich czy do wypraw krzy-
żowych. W Polsce również istnieje wieloletnia tradycja wypoczynkowych wyjaz-
dów na wieś, w okresie międzywojennym z warszawska nazywanych wyjazdami
„na letniaki”, a jeszcze niedawno „wczasami pod gruszą”. Upadek reżimu demo-
kracji ludowych oraz będąca jego następstwem liberalizacja przepisów paszpor-
towych w ostatniej dekadzie XX wieku pociągnęły za sobą falę turystycznych
wyjazdów zagranicznych. Liczbę wyjazdowych przekroczeń granicy przez oby-
wateli polskich w latach 1995–2006 obrazuje tab. 1 (aneks 2). Jak z przedsta-
wionych w niej danych wynika, lata 2005–2006 charakteryzują się wyraźnym
spadkiem intensywności wyjazdów w ogóle, a wyjazdów turystycznych w szcze-
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gólności. Przeciętny polski urlopowicz nasycił się już swobodą wypoczynku
w renomowanych zagranicznych ośrodkach. Poznał też cienie i niedogodności
takich podróży.

Pierwsze więc lata XXI wieku naznaczyły się wyraźnym trendem powrotu do
wypoczynku w kraju. Renesans przeżywają ośrodki turystyczne na Wybrzeżu, na
Mazurach, a rejony górskie w Karpatach i Sudetach przez cały rok mają pełną
frekwencję.

Na tle tego boomu turystyki krajowej, a raczej równolegle z nim, rozwija się
intensywnie w ostatnich latach agroturystyka. Jej założenia powrotu do życia
wiejskiego i do naturalnego środowiska znajdują w dobie pośpiesznego i nerwo-
wego życia w mieście coraz więcej zwolenników. Nie jest wreszcie bez znaczenia
kwestia niższych niż w innych warunkach kosztów wypoczynku.

Rozwój zastosowań Internetu w informacji turystycznej (Wasilewski 2006)
ułatwił dostęp do usług agroturystycznych potencjalnym odbiorcom. Ta wszech-
stronność i ogólna dostępność internetowej oferty usług agroturystycznych
wywołuje pewne refleksje i skłania do jej dokładniejszego przeanalizowania.
Właśnie to przyjęli sobie za cel autorzy niniejszego opracowania. Witryn interne-
towych, w których można znaleźć podane w różnej formie informacje o polskich
gospodarstwach agroturystycznych są dziesiątki. Pod uwagę wzięto 19 z nich
(zob. wykaz w aneksie 1). W niniejszym artykule podjęto próbę ustalenia możli-
wości gospodarczych w regionie, reprezentowanych przez agroturystykę w Mało-
polsce, biorąc pod uwagę 263 gospodarstwa.

Materiał i metody

Materiał informacyjny stanowiły dane zawarte w zamieszczonych w 19 witry-
nach internetowych dotyczących turystyki ofertach gospodarstw agroturystycz-
nych. Ponieważ układ tych ofert był w większości wypadków różny, opracowano
specjalny system zapisu informacji (w programie Microsoft Excel) o poszczegól-
nych gospodarstwach według przedstawionego poniżej schematu tabeli wzorco-
wej (aneks 2, tab. 2).

Zawiera ona trzy podstawowe grupy informacji nazwane roboczo: „Agrotury-
styka”, „Rolnictwo” i „Odbiorcy”. Na obecnym etapie badań skoncentrowano
się na dwóch pierwszych grupach informacji, które można było uzyskać z inter-
netowych ofert. Przewiduje się, że informacje dotyczące odbiorców oferowanych
usług agroturystycznych zostaną uzyskane na następnym etapie badań, opartym
w planie na ankietach wysłanych przez Internet do wszystkich lub wybranych
losowo właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy znaleźli się w naszej
bazie danych i zechcą wypełnić przesłaną ankietę.
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Informacje zawarte w niniejszej bazie danych zbierano w okresie od początku
września 2007 roku do końca marca 2008 roku. Wartości zgromadzone w ten
sposób odnoszą się do gospodarstw, które w tym okresie działały aktywnie.

Omówienie wyników

Baza danych obejmuje 263 gospodarstwa i gromadzi informacje w dwóch wy-
mienionych wcześniej kategoriach: agroturystyka i rolnictwo. Liczba ta, stano-
wiąca naszą próbę, to według przybliżonych szacunków około 30–40% wszyst-
kich gospodarstw agroturystycznych obecnie działających w województwie
małopolskim. Pewien procent ofert umknął naszej obserwacji z tego powodu, że
niektóre gospodarstwa ogłaszają się w Internecie indywidualnie, a inne nie ogła-
szają się wcale tym sposobem.

Dużym utrudnieniem w interpretacji wyników było to, że niektóre portale,
w których zamieszczają swoje oferty gospodarstwa agroturystyczne, podają ogra-
niczony zakres informacji. Dotyczy to zwłaszcza danych związanych ze świadcze-
niami (wyżywienie i noclegi) oraz produkcją roślinną i zwierzęcą. W rezultacie
informacje te są uzupełnione odpowiednio w 44% (wyżywienie i noclegi) oraz
w 23% (produkcja roślinna i zwierzęca), co może prowadzić do błędnej interpre-
tacji wyników. Dodatkowo możliwe jest, że niektóre gospodarstwa obecne
w portalach agroturystycznych zostały tam wpisane przez właścicieli „w celach
marketingowych”, choć formalnie nie spełniają wymogów gospodarstwa agrotu-
rystycznego. Przewiduje się, że wszelkie brakujące pozycje zostaną uzupełnione
na następnym etapie badań, opartym na wcześniej wspomnianych ankietach.

Województwo małopolskie jest podzielone administracyjnie na 182 gminy,
tworzące 22 powiaty. W naszych analizach, w celu lepszego zobrazowania sytua-
cji, odrzucono gminy typowo miejskie (np. Kraków, Tarnów) oraz przyjęto, że
gminy „bliźniacze” (np. gmina miejska Grybów i gmina wiejska Grybów) tworzą
jedną gminę o tej samej nazwie. Uproszczenie to jest również zasadne z punktu
widzenia możliwości programu Microsoft Excel i dokonywanych tam obliczeń.
Ostatecznie na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, że w województwie małopol-
skim jest 171 gmin.

Gęstość rozmieszczenia gospodarstw agroturystycznych nie jest na tym terenie
równomierna. W większości gmin (62%) nie zarejestrowano obecności gospo-
darstw agroturystycznych w ogóle. Najwięcej jest ich w południowej części woje-
wództwa. Rys. 1 przedstawia wykaz gmin posiadających od 7 do 51 gospo-
darstw na swoim terenie.
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Rys. 1. Gminy z największą liczbą gospodarstw agroturystycznych
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Źródło: badania własne.

Dane dotyczące następnych analizowanych cech przedstawione są poniżej.
Dane dotyczące części adresowo-informacyjnej wskazują, że:

1. Telefony stacjonarne posiada 94% gosp.
2. Telefony komórkowe posiada 50% gosp.
3. Adres mailowy posiada 32% gosp.
4. Własną witrynę internetową posiada 19% gosp.
5. Faks posiada   4% gosp.
6. Więcej niż w 1 witrynie ogłasza się 13% gosp.
7. Do kategorii gospodarstw ekologicznych należy   6% gosp.
8. Poddało się kategoryzacji (aneks 2, tab. 3) 13% gosp.
9. Znajomość języków obcych zgłasza (aneks 2, tab. 4 i 5) 17% gosp.

Stopień informatyzacji usług agroturystycznych wyraźnie się zwiększa. Tele-
fon stacjonarny i/lub komórkowy posiada odpowiednio 94 i 50% gospodarstw,
a własną witrynę internetową – prawie 20%. Zastanawia jednak to, że faks jest
prawie nieużywaną formą telekomunikacji (4%).

Dane dotyczące wyżywienia wskazują, że:
1. Śniadanie oferuje 27% gosp.
2. Obiad oferuje 23% gosp.
3. Kolację oferuje 25% gosp.
4. Obiadokolację oferuje 21% gosp.
5. Szwedzki stół oferuje   1% gosp.
6. Całodzienne wyżywienie oferuje 29% gosp.
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7. Inne rodzaje wyżywienia oferuje  2% gosp.
8. Nie oferuje żadnego wyżywienia  8% gosp.
9. Nie podało informacji na temat wyżywienia

(lub nie umożliwiały tego portale agroturystyczne) 61% gosp.
Średnie ceny oferowanych posiłków w analizowanych gospodarstwach agro-

turystycznych podane są w tab. 6 (aneks 2). Cena śniadania, obiadu i kolacji
mieści się odpowiednio w przedziałach 3–15, 10–25 i 5–15 złotych, a wiec jest
wyraźnie niższa od opłat pobieranych za te posiłki w restauracjach lub pensjona-
tach nawet najniższej klasy.

Dane dotyczące noclegów wskazują, że:
1. Pokój 1-osobowy oferuje   4% gosp.
2. Pokój 2-osobowy oferuje 33% gosp.
3. Pokój 3-osobowy oferuje 29% gosp.
4. Pokój 4-osobowy oferuje 27% gosp.
5. Pokój 5-osobowy oferuje   3% gosp.
6. Inne rodzaje pomieszczeń oferuje   4% gosp.
7. Nie podało informacji na temat

oferowanych pokoi (lub nie umożliwiały tego
portale agroturystyczne) 56% gosp.
Liczebność i strukturę bazy noclegowej we wszystkich analizowanych gospo-

darstwach podaje tab. 7, a strukturę wielkości usługi hotelowej zestawia tab. 8.
Należy podkreślić, że agroturystyka wnosi w sposób niejako „bezkosztowy”

wyraźny wkład w poprawienie bazy hotelowej regionu. Dzięki samym tylko go-
spodarstwom objętym ankietą wzbogaca się ona w 567działających przez cały
rok pokoi hotelowych, mogących pomieścić jednorazowo prawie dwa tysiące  gości.

Dane dotyczące dodatkowych świadczeń wskazują również, że:
1. Jedną kuchnię do wyłącznej dyspozycji gości oferuje 29% gosp.
2. Dwie kuchnie do wyłącznej dyspozycji gości oferuje   3% gosp.
3. Żadnej kuchni nie oferuje   8% gosp.
4. Nie podało informacji na temat dostępu

do kuchni (lub nie umożliwiały tego
portale agroturystyczne) 60% gosp.

5. Co najmniej jedną łazienkę do dyspozycji gości oferuje 37% gosp.
6. Żadnej łazienki nie oferuje   1% gosp.
7. Nie podało informacji na temat dostępu

do łazienki (lub nie umożliwiały tego
portale agroturystyczne) 62% gosp.
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Źródło: badania własne.

Dane dotyczące rolnictwa wskazują, że:
1. Obecność w gospodarstwie upraw rolnych (zboża, okopowe,

warzywa, owoce, kwiaty lub zioła) wykazuje 15% gosp.
2. Obecność w gospodarstwie zwierząt gospodarskich (krowy,

owce, konie, świnie, króliki, kury, indyki lub pszczoły)
wykazuje   9% gosp.

3. Nie podało informacji na temat produkcji
rolniczej (lub nie umożliwiały tego
portale agroturystyczne) 77% gosp.
W ofertach zwraca uwagę mała ilość informacji dotyczących ciekawych pro-

pozycji z zakresu tradycyjnych procesów produkcji rolniczej (sianokosy, żniwa,
obrządzanie inwentarza, pieczenie chleba, domowy wyrób masła i innych trady-
cyjnych produktów rolniczych), a to właśnie dla wielu odwiedzających może być
dodatkową atrakcją oferty agroturystycznej.

8%

29%

3%
0%

60%

Rys. 2. Gospodarstwa użyczające kuchni do wyłącznej dyspozycji gości
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Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym opracowaniu badania odnoszą się tylko do jednego
województwa i mają charakter pilotażowy. Obejmują one poza tym tylko pewną
część (szacunkowo 30–40%) wszystkich istniejących gospodarstw agroturystycz-
nych. Z takiej próby jednakże można już wysnuć pewne prawidłowości o charak-
terze gospodarczym, socjologicznym czy finansowo-planistycznym. Intencją au-
torów jest kontynuacja zbierania danych i dalsza analiza materiałów. Planuje się
skierowanie drogą internetową do wszystkich lub losowo wybranych właścicieli
gospodarstw agroturystycznych 5–10-punktowego zestawu pytań, w których zo-
stałby rozwinięty wątek odbiorców ogłoszonej oferty.

Na podstawie zgromadzonych do tej pory materiałów można wysunąć nastę-
pujące wnioski:
1. Południowa część Małopolski posiada wyraźnie lepiej rozwiniętą sieć gospo-

darstw agroturystycznych.
2. Agroturystyka zaczyna stanowić coraz bardziej istotne źródło dochodu dla

gospodarstw w województwie, w którym z powodu dużego rozdrobnienia

Rys. 3. Gospodarstwa użyczające łazienki do wyłącznej dyspozycji gości
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Źródło: badania własne.
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agrarnego nie jest możliwe wprowadzenie intensyfikacji rolniczej na większą
skalę.

3. Baza hotelowa Małopolski wzbogaciła się o 659 pokoi mogących dać nocleg
prawie dwu tysiącom turystów.

4. Działalność agroturystyczna wyraźnie poprawia aktywizację gospodarczą re-
gionów dotychczas mało aktywnych pod względem gospodarczym.
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Aneks 1. Wykaz wykorzystanych witryn internetowych
posiadających dział „Agroturystyka”

http://www.agroturystyka.edu.pl.
http://www.agrowakacje.pl.
http://katalog.polska.pl/index,Kwatery_prywatne,cid,3173,order,,sh,11.htm.
http://www.e-agro.pl/katalog/katalog.
http://galicyjskie.pl.
http://www.mspa.pl.
http://www.agroturystyka.pl.
http://www.eholiday.com.pl/54_agroturystyka.html.
http://www.agrowypoczynek.pl.
http://www.goscinnawies.pl.
http://www.agroturystyka.fajnewczsy.pl.
http://www.e-agroturystyka.pl/katalog.htm.
http://www.wakacje.agro.pl.
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http://www.agritourism.pl (w jęz. angielskim, w witrynie: http://www.agrotury-
styka.pl/).

http://www.ekoturystyka.com.pl.
http://www.puszczaromincka.org.pl.
http://ekoturystyka.spanie.pl.
http://www.aldente.pl/intro2.php?pid=first.
http://www.agroturystyka.net.

Aneks 2. Tabele

Tab. 1. Turystyczne tendencje wyjazdowe Polaków w latach 1995–2006

2006
44,7
47

Wyszczególnienie
Wyjazdy z Polski ogółem (mln)*
W tym wyjazdy turystyczne (%)**

  * Źródło: Straż Graniczna.
** Źródło: Instytut Turystyki.

Tab. 2. Struktura bazy danych

1995
36,4
54

2000
56,7
60

2005
40,8
47

* Przewidywane pozycje do wprowadzenia w dalszych etapach działania.
Źródło: badania własne.

Tab. 3. Frekwencja gospodarstw agroturystycznych
w procesie kategoryzacji

Agroturystyka Rolnictwo    Odbiorcy
Część

adresowo-
-informacyjna

18 pozycji

wyżywienie

7 pozycji

noclegi

10 pozycji

Dane
podstawowe

3 pozycje

Produkcja
roślinna

7 pozycji

Produkcja
zwierzęca

11 pozycji

Inne

*

Świadczenia

*

Liczba gospodarstw
10
2

17
5

229
263

Kategoria
Standard
Pierwsza
Jedno słoneczko
Dwa słoneczka
Nieskategoryzowana
Razem

%
4
1
6
2

87
100

Źródło: badania własne.
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Tab. 4. Deklarowana znajomość języków obcych

Znajomość języków
Bez znajomości
Angielski
Niemiecki
Rosyjski
Słowacki
Francuski
Hiszpański
Włoski
Brak danych
Razem*

Liczba gospodarstw
12
33
24
30
4
2
1
1

206
 313*

%
5

13
9

11
2
1
1
1

78
–

* Ta suma nie zgadza się z całkowitą liczbą gospodarstw w bazie (263), ponieważ jedno gospodarstwo
    może obsługiwać kilka języków.
Źródło: badania własne.

Tab. 5. Procentowy udział gospodarstw oferujących znajomość
więcej niż jednego języka obcego

Znajomość języków
Bez znajomości
Ze znajomością, w tym:
   jeden język
   dwa języki
   trzy języki
Brak danych
Razem

Liczba gospodarstw
12
45
16
16
13

206
263

%
5

17
6
6
5

78
100

Źródło: badania własne.

Tab. 6. Rodzaj i ceny oferowanych posiłków

Cena Śniadanie Obiad Kolacja Obiadokolacja Całodzienne
 Średnia cena (zł) 7,89 13,83   7,96       14,74     28,82
 Rozpiętość (zł) 5–15 10–25   5–15       8–25     20–40

Źródło: badania własne.
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Tab. 7. Liczebność i struktura bazy noclegowej
w badanych gospodarstwach agroturystycznych

   Pokój 1-os. 2-os. 3-os. 4-os. 5-os.   Liczba pokoi ogółem   Liczba łóżek ogółem
   Razem  30        214  146  168    9 567           1997

Liczba pokoi
Do 10
Między 10 a 20
Powyżej 20
Brak danych
Razem

Liczba gospodarstw
107

5
1

150
263

Źródło: badania własne.

Tab. 8. Struktura wielkości usługi hotelowej
w badanych gospodarstwach

Źródło: badania własne.

Analysis of online rural tourism offers from Małopolska Region

Agrotourism, because of numerous and very different changes in Polish society be-
come to be the subject of broad interest. Many internet sources offer and advertise
nowdays the agrotouristic services. An attempt of description and analysis of such
offers from Malopolska region was undertaken in present paper. Detailed data, con-
cerning boarding details (housing and catering), as well as touristic and agricultural
attractions offered, were gathered from 269 agrotouristic farms, anouncing their ser-
vices in 19 internet links. This paper, being an introductory comunication, reveals
also an enormous economic perspectives offered to the development of the region
mentioned above.
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Zoltán Balogh

Analyzing territorial tax regulation and practice
in Hungary in regional development perspective

Abstract: One of the key challenges of the state is the financing of the local
governments. As one of the reform areas many actions should be taken on the
field of local government in Hungary. Not only the lack of financil resources,
but the membership of the European Union affected not only in a positive, buti n
a negative way the position of the local governments.

The paper deals with the current issues and processes of the local taxation and
try to evaluate the possibilities of a more diversed territorial system of taxation,
when not only the central and local, but even the microregions or the regions
could have the right of taxation and own resource funding.

As a main goal the paper try to urge for some dillemas in local government
financing system of Hungary.

Key words: taxation, local government, finance, regional development

Introduction

The law on local taxation came into force on the 1st January 1991 (Act 100/
1991). The law allows the local governments for local taxation on citizens and
enterprises. It determines the possible type and the maximum measure of local
taxes, and some general exceptions under local taxation.



220

Zoltán Balogh

The local governments of Hungary has the right to introduce there own taxes
based on the principles of the law.

The objects and subjects of the law

There is a general rule in the law: One object, one tax.
The object could be property and intellectual property, work force, the profit-

oriented economic activity.
The subject of the local taxes could be every natural and legal persons.
There are 3 types of local taxes:

1. Property taxes: building and building areas.
2. Communal taxes: for citizens, for enterprises and for touristic purposes.
3. Local economic tax.

Property taxes

The property tax is based on the ownership of properties not on the personal
income. The main goal to equalize the differences of income taxation. Currently
the property taxation exists only in the local taxation system, not in the central,
although there are interest on the central governmental level to intoroduce
a property tax on central. But some fees should be paid in general for every prop-
erty movements.
1. Building property tax: The local government can introduce this tax for all

buildings of residence or non-residence. The subject of the tax is the owner of
the property. The maximum measure of the tax is 900 Ft/squaremeters or 3%
of the value.

2. Building areas property tax: Tax on the building areas. The subject of the
tax is the owner of the property. The maximum measure of the tax is 200 Ft/
squaremeters or 3% of the value.

3. Vehicle tax: It was introduced in 1992, it is regulated by Act 98/1995. It is
obligatory for local governments to introduce this tax, therefore in the regula-
tion of the vehicle tax the local and central taxation principles are mixed.
There is legal minimum of the tax, but there is a possibility for the local gov-
ernment to introduce a higher level of tax on the vehicles. The tax should be
paid based on the power of the vehicle.

Communal taxes

The communal taxes are introduced in order to develop the local infrastructure. It
could be introduced on citizens and enterprises.
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1. Communal tax for local citizens. It could be introduced for buildings of citi-
zens. The local governments should determine if they use the building prop-
erty tax or the communal tax not to have a duplication in the taxation system.
The maximum measure of the communal tax is 12 000 Hungarian Forints
(approx 50 euros) yearly.

2. Communal tax for local enterprises: It is paid by the enterprises based on the
number of employed persons at the enterprise. The maximum measure of the
tax is 2000 HUF per employee yearly.

3. Communal tax for tourism: The main goal is that to ensure that even the
tourists who use the local infrastructure share the costs of local development.
The tax is paid by citizens, who has its touristic property on the territory of the
local government (than the rules of property tax are used) or spend at least one
guest night at the municipality (the maximum measure is 300 HUF or 4% of
the total hotel spending).

Local Economic Tax

Those enterprises who are conducting economic activity on the area of a municpality
has to pay local economic tax. It has got a maximum measure of 2% of the total
income of the company.

The economic role of local taxes

Many authors focus on the economic role of local taxation as an important ele-
ment of local financing. Vígvári (2002) stresses that local government could have
a high income based on the international experiences from local taxes, and the
moral of taxation is better tha of central taxes. Today the international average is
25–30% of the total income of local governments arising from taxes. Although in
Hungary this figure is only 9%, which results the dependence of local govern-
ments from the central government support.

From 1991 the different type of local taxes were introduced continuously, es-
pecially the local taxes on enterprises. The highest income is coming from the
local economic tax, what you can see in Graph 1.



222

Zoltán Balogh

Graph 1. The share of local taxes by types (1991–2005)
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Source: own editing based on the Hungarian Ministry of Finance statistical datas (www.pm.gov.hu)
alapján.

It is important to see that the income from local taxes is depending on the
number of economic entities being active on the area of the municipality. There is
a huge territorial disparity, the local and aggregated territorial datas shows that
the local tax income is concentrated in the capital city of Budapest, and in the
main economic centres of Hungary.

The income from local taxes is more than 400 billion HUF (1,6 billion euros)
in 2007.

Reforms in local taxation

Currently the local taxation has an important effect on local development issues.
The local taxes could be the basis to have the own resources of local governments
for European Union funded projects. Many small municipalities, where there is
a lack of own resources need to take a loan or issue a bond in order to develop the
municipality.

In this situation the current local tax system is working not properly as similar
to local tax income, it could be predicted that most of the European Union funds
will be allocated in larger, economic active cities. The evaulation papers on the
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2004–2006 Agenda 2006 EU funding period shows that the larger cities has
more financial power to get EU funding for development.

There are some solutions in order to help the smaller governments:
1. Ensure own resource assistance for local governments – the state pays the own

financial contribution.
2. Establish a more deconcentrated system of local taxation based on the NUTS 4

or LAU 1 level in order to disperse the income of local taxes. In this way not
only the central, more developed city of a microregion could enjoy the advan-
tages of local taxes, but all the neighbouring municipalities. In order to reach
it a strong political compromise is needed.

Further reforms in local taxation – On the way to regional taxes

The local taxation’s most crucial problem is that there is a huge disparity be-
tween the local communities, and the lcky factor if a company establish its plant
in that city is present – although the local governments could have an effective
investment policy which could lower this effect. The microregional taxation could
be an answer for this problem.

Many development issues, especially on infrastructure are effecting not only
local governments but a whole region. In order to develop such regional infra-
stuctures (roads, railways, waste management system, water management sys-
tems etc.) it is necessary to have regional financial resources.

In the current system there is not any taxes on regional leveli n Hungary. Only
the local and central governments has the right of taxation. The regional level on
NUTS 2 and NUTS 3 level as well has a 100% dependence on the central gov-
ernment in order to stimulate regional level infrastructure development.

There are 2 possible solutions for this problem:
1. Establishing partnership on regional level: The region of NUTS 2 level and

the county of NUTS 3 level try to establish a partnership of municipalities to
conduct a joint action on a development area. For instance in Szabolcs–Szatmar–
–Bereg county of Hungary 222 municipalities created a consortia to establish
a common waste management system which fulfills EU standards. The part-
nership was created, and it was supported by EU funding. But establishing
the partnership was more than 3 years, and the EU rules on project develop-
ment and execution is based on the N+3 rule even in high level cohesion
policy projects. The main problem was that each municipalities should have
contributed by its own financial reosurces to the project as the county did not
have any financial resources to ensure the financial controbution for the project.

2. Introduction of regional taxation on regional or county level: Having own fi-
nancial resources the region/county could become an active player in regional
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development issues. Having its own financial resources (taxes), it could be eligible
to apply for large scale EU funding for regional infrastructure development.

Conclusion

The local tax system of Hungary is a diversed system with many options for local
municipalities. Although the practice of local taxation shows a high level inbalances
between different type of municipalities. There is a need to reform the system in
order to have a more equalized system through putting the local taxation to the
microregional level.

A new level should be introduced in the local taxation: regional taxation. In
order to have their own financial resources for large scale infrastructure develop-
ment, the region/county should have its own tax system. Really problematic to
determine the subject of taxation for such a regional taxation, as the central and
local taxes are putting a heavy tax on the households and enterprises. Some of the
local and central taxes should be transferred to the regional/county level in order
to change the system, but do not put a new tax obligation on the citizens and
enterprises. To achieve it, a political comromise is needed to revise the Constitu-
tion and the laws on territorial financing of Hungary.
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Íàëîãîîáëîæåíèå çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ

Îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ ïëàòíîñòè çà çåìëþ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ñîñòîèò
â ñòèìóëèðîâàíèè ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âñåõ çåìåëü. Ñòàâêè çå-
ìåëüíîãî íàëîãà, ñ îäíîé ñòîðîíû, öåëåñîîáðàçíî óñòàíàâëèâàòü íà òàêîì
óðîâíå, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü äîñòàòî÷íóþ ýôôåêòèâíîñòü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ äðóãîé – íå ïîäðûâàòü çàèíòåðåñîâàííîñòü
â ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè çåìåëü. Ñîãëàñîâàíèå ýòèõ äâóõ ïðîòèâî-
ðå÷èâûõ çàäà÷ è åñòü ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ïðè ðåøåíèè âîïðîñà î âåëè÷èíå
ñòàâîê çåìåëüíîãî íàëîãà.

Èçó÷åíèå îïûòà ñòðàí Çàïàäà ïîêàçàëî, ÷òî, íàïðèìåð, â Ãåðìàíèè
ïîçåìåëüíûé íàëîã çàíèìàåò âàæíîå ìåñòî â ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðî-
âàíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Â íà÷àëå 1990-õ
ãîäîâ íà åãî äîëþ ïðèõîäèëîñü ïî÷òè 36% îáùåé ñóììû âûïëàò ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. Îí ôîðìèðóåòñÿ èç äâóõ ÷àñòåé: òâåðäîé òàðèôíîé ÷àñòè
è ëîêàëüíûõ íàäáàâîê. Ïåðâàÿ ÷àñòü óñòàíàâëèâàåòñÿ â öåíòðàëèçîâàííîì
ïîðÿäêå â çàâèñèìîñòè îò åñòåñòâåííîãî ïëîäîðîäèÿ çåìåëü è èõ îáóñòðî-
åííîñòè, ðàñïîëîæåíèÿ ôåðì îòíîñèòåëüíî ðûíêà ñáûòà è êîëåáëåòñÿ îò
0,4 äî 0,6% ê òåêóùåé äåíåæíîé îöåíêå çåìëè. Ëîêàëüíûå íàäáàâêè îïðå-
äåëÿþòñÿ ìåñòíûìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ êîíêðåòíî äëÿ îòäåëüíûõ ôåðì
è ñîñòàâëÿþò â ñðåäíåì 25,9% ê òâåðäîé òàðèôíîé ñòàâêå.

Â Ðåñïóáëèêå Ïîëüøà ïîçåìåëüíûé íàëîã íà îäèí êàäàñòðîâûé ãåêòàð
óñòàíîâëåí èç ðàñ÷åòà 2,5 ö çåðíà ðæè â åå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè. Â ýòîé
ñâÿçè â äàííîì ìåòîäè÷åñêîì ïîäõîäå íàèáîëåå òðóäíûé âîïðîñ – âåëè÷èíà
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ñòàâîê çåìåëüíîãî íàëîãà – ðåøåí íà îñíîâå ðåíòíîãî ïîäõîäà, èáî ðåíòà
åñòü äîõîä, íå ñâÿçàííûé ñ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, íå çàâè-
ñÿùèé îò êà÷åñòâà òðóäà òîãî èëè èíîãî êîëëåêòèâà èëè êðåñòüÿíñêîé
ñåìüè. Èçûìàÿ çåìåëüíóþ ðåíòó ÷åðåç íàëîã, ãîñóäàðñòâî íå äîëæíî çà-
òðàãèâàòü ïðèáûëü, ïîëó÷åííóþ õîçÿéñòâàìè îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Â äàííîì ñëó÷àå íå óùåìëÿþòñÿ èíòåðåñû çåìëåïîëüçîâà-
òåëåé, ÷òî î÷åíü âàæíî äëÿ èõ ýôôåêòèâíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ. Çåìëå-
ïîëüçîâàòåëü çàðàíåå çíàåò âåëè÷èíó ðåíòû, êîòîðóþ îí äîëæåí ïåðåäàòü
ãîñóäàðñòâó ñîáñòâåííèêó, îñòàëüíàÿ æå ïðèáûëü îñòàåòñÿ â åãî ðàñïî-
ðÿæåíèè.

Ñòàâêè çåìåëüíîãî íàëîãà â çàâèñèìîñòè îò ïëîäîðîäèÿ, êîððåêòèðóþòñÿ
íà ìåñòîïîëîæåíèå. Òàêàÿ êîððåêòèðîâêà îòðàæàåò äîïîëíèòåëüíûå òðàíñ-
ïîðòíûå èçäåðæêè çåìëåïîëüçîâàòåëÿ.

Ñëåäîâàòåëüíî, íàðÿäó ñ öåíîé è ñòîèìîñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âàæ-
íåéøèì çâåíîì çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ ïëàòíîñòü çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è, ïðåæäå âñåãî, ñòàâêè çåìåëüíîãî íàëîãà. Çåìåëüíàÿ ðåíòà, èñ÷èñëÿåìàÿ
â âèäå çåìåëüíîãî íàëîãà, äîëæíà ïðèíàäëåæàòü îáùåñòâó è òàêèì îáðàçîì
ñòàòü íàäåæíûì è óñòîé÷èâûì èñòî÷íèêîì ìåñòíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî
áþäæåòîâ. Äåéñòâóþùàÿ â ðåñïóáëèêå ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ ðàçëè÷íûõ
êàòåãîðèé çåìåëü, ðàçìåðû ñòàâîê çåìåëüíîãî íàëîãà, åãî ðàñïðåäåëåíèå
è èñïîëüçîâàíèå íóæäàþòñÿ â ïåðåñìîòðå è ñîâåðøåíñòâîâàíèè.

Â ýòîé ñâÿçè àãðàðíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû íå
ñòîëüêî íà ôèçè÷åñêîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå çåìëè, ñêîëüêî íà ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèå åå ðåíòíîé ñòîèìîñòè, òî åñòü âûðàâíèâàíèå óñëîâèé ïðîèç-
âîäñòâà.

Áàçîâîé îñíîâîé äëÿ îáîñíîâàíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà è àðåíäíîé ïëàòû
äîëæíà áûòü ðåíòà. Ñ åå ïîìîùüþ íåîáõîäèìî ïðåæäå âñåãî îïðåäåëèòü
íîðìàòèâíóþ öåíó è ñòîèìîñòü êàæäîãî ó÷àñòêà, ïîëÿ.

Ïåòð Ëåùèëîâñêèé ïðåäëàãàåò ìîäåëü ïîñòðîåíèÿ ìåõàíèçìà çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé, ïðè êîòîðîé çåìåëüíàÿ ðåíòà ñîöèàëèçèðîâàíà, à ðåçóëüòàòû
òðóäà – çàðïëàòà, ïðèáûëü, êàïèòàë – ïðèâàòèçèðîâàíû. Ñ ìíåíèåì äàííîãî
àâòîðà òðóäíî íå ñîãëàñèòüñÿ, òàê êàê òàêîé ïîäõîä ìîæåò ñòàòü îñíîâîé
ñòðàòåãèè ïðåîáðàçîâàíèÿ áåëîðóññêîé ýêîíîìèêè â ðûíî÷íóþ. Îí ðåøèò
ìíîãèå ïðîáëåìû: ïîâûñèò èíâåñòèöèîííóþ àêòèâíîñòü, óëó÷øèò èñïîëü-
çîâàíèå çåìëè, óïðîñòèò ñáîð íàëîãîâ è äð.

Èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé ðåíòû â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî äîõîäà ñïðàâåäëèâî è åñòåñòâåííî, òàê êàê ïðè ýòîì ïîîùðÿåòñÿ
ëè÷íàÿ èíèöèàòèâà, ïðåäóïðåæäàåòñÿ ñïåêóëÿöèÿ çåìëåé è îñóùåñòâëÿåòñÿ
åå èçúÿòèå ïðè íåïðîäóêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè.
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Ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ çåìåëüíàÿ ðåíòà öåëè-
êîì ïîñòóïàåò íà öåëè îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü
ñòàâêè çåìåëüíîãî íàëîãà îñòàþòñÿ î÷åíü íèçêèìè, äîëÿ çåìåëüíîãî íàëîãà
â ñòðóêòóðå íàëîãîâûõ ñáîðîâ ñîñòàâëÿåò îêîëî 15% è íå îêàçûâàåò âëè-
ÿíèÿ íà ñîõðàííîñòü è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ.

Ñ âîçíèêíîâåíèåì ìíîãîóêëàäíîé ýêîíîìèêè, îòìåíîé ìîíîïîëèè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ, ïðèçíàíèåì ïðàâà ÷àñòíîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà íåå, ñïîðû î çåìåëüíîé ðåíòå êàê íàó÷íîé êàòåãîðèè óòðà-
òèëè ÷èñòî òåîðåòè÷åñêîå çíà÷åíèå è ïðèîáðåëè áîëüøîé ïðàêòè÷åñêèé
èíòåðåñ. Çåìåëüíûé íàëîã – îäíà (íî íå åäèíñòâåííàÿ) èç ôîðì ïðîÿâëåíèÿ
çåìåëüíîé ðåíòû. Ïîñëåäíÿÿ ïðèñóòñòâóåò òàêæå è â öåíå çåìëè, âëèÿåò
íà äðóãèå ýëåìåíòû íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.

Ïëàòíîå çåìëåïîëüçîâàíèå â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü áûëî ââåäåíî Çà-
êîíîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü „Î ïëàòåæàõ çà çåìëþ”, ïðèíÿòûì Âåðõîâ-
íûì ñîâåòîì â 1992 ãîäó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãèå ïîëîæåíèÿ, íà êîòî-
ðûõ îñíîâûâàëèñü ñòàâêè çåìåëüíîãî íàëîãà, êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèëèñü
è íå ñîîòâåòñòâóþò íîâûì ýêîíîìè÷åñêèì ðåàëèÿì. Â Çàêîíå Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü „Î ïëàòåæàõ çà çåìëþ” çàëîæåí, ïî ñóòè, âíóòðèîòðàñëåâîé
ìåõàíèçì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ íàëîãà íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå çåìëè, ÷òî
âïîëíå ñîîòâåòñòâîâàëî ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó ñòðàíû â 1992 ãîäó,
íî ñòàíîâèòñÿ íåïðàâîìåðíûì ñåé÷àñ. Âîçìîæíîñòü èçúÿòèÿ çåìåëüíîé
ðåíòû ñóæàåòñÿ è âíóòðè ðåãèîíîâ, òàê êàê îíè ïåðåñòàþò áûòü ñîá-
ñòâåííèêàìè çåìëè. Ïî ìåðå ðåôîðìèðîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé âñå áîëüøå çåìåëü áóäåò ïåðåõîäèòü â ñîáñòâåííîñòü ÷ëåíîâ
êîëëåêòèâíûõ è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ. È íàîáîðîò, äîëÿ
çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â êîîïåðàòèâíîé ñîáñòâåííîñòè, áóäåò ïîñòåïåííî
óìåíüøàòüñÿ è, ñëåäîâàòåëüíî, áóäåò óòðà÷èâàòüñÿ þðèäè÷åñêàÿ è ïîëèò-
ýêîíîìè÷åñêàÿ îñíîâà èçúÿòèÿ ðåíòû ó åå ñîáñòâåííèêîâ – ðåôîðìèðî-
âàííûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è ôåðìåðîâ.

Ðåíòíûå äîõîäû áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ñòàáèëèçàöèè ìåñòíûõ áþäæå-
òîâ, îáåñïå÷èâàòü âàæíóþ ôèíàíñîâóþ îïîðó äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîöåññîâ
ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ òåððèòîðèé. Ïîñòóïëåíèå ðåíòû â ðåãèîíàëüíûå
áþäæåòû äàåò âîçìîæíîñòü îïðåäåëÿòü îáîñíîâàííûé óðîâåíü çåìåëü-
íîãî íàëîãà, ïîñêîëüêó íà ìåñòàõ ðåëüåôíåå ïðîÿâëÿþòñÿ êàê ñóùåñò-
âóþùèå ìåñòíûå ðàçëè÷èÿ, òàê è ïîòåíöèàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü â ñðåäñòâàõ
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ îáùåñòâåííûõ íóæä. Ïðè àêêóìóëÿöèè ñðåäñòâ, ïî-
ëó÷åííûõ â âèäå çåìåëüíîãî íàëîãà, â ìåñòíîì áþäæåòå ïîÿâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ðàñõîäîâàòü èõ â ðàìêàõ äàííîãî ðåãèîíà, òî åñòü èçúÿòèå ðåíòû
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äëÿ êîíêðåòíûõ íóæä ýòîé ìåñòíîñòè.
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Îñîáåííî âàæíî, ÷òîáû ýòè ñðåäñòâà èñïîëüçîâàëèñü â îñíîâíîì íà
íóæäû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà: íà óëó÷øåíèå ïëîäîðîäèÿ çåìåëü, ìåëèîðàöèþ,
ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è ïðîèçâîäñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû è ò.ä.

Åñëè çåìåëüíûé íàëîã áóäåò áîëüøå, ÷åì ðåíòà, ñëåäîâàòåëüíî,
ó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé èçûìàåòñÿ è ÷àñòü íåîáõîäèìîé
ïðèáûëè. Ýòî ïðèâåäåò ê óùåìëåíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ïðåäïðè-
ÿòèÿ, ê ïîäðûâó ñòèìóëîâ óñòîé÷èâîãî âåäåíèÿ ðàñøèðåííîãî âîñïðîèç-
âîäñòâà. Åñëè æå çåìåëüíûé íàëîã áóäåò íèæå, ÷åì ðåíòà, òî ýòî áóäåò
ñäåðæèâàòü âíåäðåíèå äîñòèæåíèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, ñïî-
ñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðîèçâîäèòåëåé â ñîêðàùåíèè
èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîòíîøåíèå ñóììû ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ â âèäå íàëîãà è èñïîëüçî-
âàííûõ íà ìåñòíûå íóæäû, íå ìîæåò áûòü ïîñòîÿííûì. Íå èñêëþ÷åíà
âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ÷àñòü ðåíòû áóäåò íàïðàâëÿòüñÿ â ñïåöèàëüíûå
ðåçåðâíûå ôîíäû.

Àëüòåðíàòèâîé ïîñòðîåííîìó íà ðåíòíîé îñíîâå çåìåëüíîìó íàëîãó
ìîæåò ñëóæèòü ïðèíöèï íàëîãîîáëîæåíèÿ ñòîèìîñòè (ðûíî÷íîé öåíû)
âñåãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. Ïðè ýòîì ïëàòà çà çåìëþ ñòàíîâèòñÿ ñîñ-
òàâíîé ÷àñòüþ íàëîãà íà âñþ íåäâèæèìîñòü. Íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ ïðè
òàêîì ïîäõîäå íå òîëüêî èñïîëüçóþòñÿ íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ ðåøåíèåì
çåìåëüíûõ âîïðîñîâ, íî è íàïðàâëÿþòñÿ íà ðàçëè÷íûå ìåñòíûå íóæäû,
ïðåæäå âñåãî íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû äàííîé ìåñòíîñòè.
Ýòà êîíöåïöèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, â òîì
÷èñëå â ÑØÀ, ãäå êàæäûé îêðóã åæåãîäíî îïðåäåëÿåò, êàêèå ñðåäñòâà
íåîáõîäèìû äëÿ ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû è â êàêîé ìåðå èõ
ìîæíî ñîáðàòü çà ñ÷åò íàëîãà íà íåäâèæèìîñòü. Êàê ïðàâèëî, ñòàâêà
íàëîãà ñîñòàâëÿåò 1–2% îò ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè (ðûíî÷íîé öåíû).

Ïîäîáíàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ ìîæåò óñïåøíî ïðèìåíÿòüñÿ â óñ-
ëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè, ðàçâèòîãî ðûíêà íåäâèæèìîñòè, ïðè
íèçêèõ òåìïàõ èíôëÿöèè.

Çåìåëüíûé íàëîã ïîêà åùå íå èãðàåò ðåãóëèðóþùåé ðîëè. Îí ñëàáî
âëèÿåò íà óðîâåíü è õàðàêòåð èñïîëüçîâàíèÿ çåìëè, íå ïîáóæäàåò ê ïðè-
ìåíåíèþ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ çåìëåäåëèÿ. Äèôôåðåíöèàöèÿ
çåìåëüíîãî íàëîãà íå â ïîëíîé ìåðå îòðàæàåò ðàçëè÷èÿ â ìåñòîïîëîæåíèè
è ïëîäîðîäèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äàæå â ïðåäåëàõ îäíîãî ðàéîíà èëè
îáëàñòè.

Ìóíèöèïàëüíûé ñòàòóñ íàëîãà íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî (âêëþ÷àÿ çåì-
ëþ) ñíèìàåò ìíîãèå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïðèñâîåíèåì è ðåàëèçàöèåé
ðåíòû. Çåìåëüíûé íàëîã êàê ñîñòàâíàÿ ÷àñòü íàëîãà íà èìóùåñòâî áóäåò
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ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ íàñå-
ëåíèÿ äàííîé òåððèòîðèè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ çàòðàòû íà îñóùåñòâëåíèå
ýêîëîãè÷åñêèõ è çåìëåîõðàííûõ ïðîãðàìì, ïîääåðæàíèå ñîöèàëüíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû â èíòåðåñàõ æèòåëåé ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè.

Òðàíñôîðìàöèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà áóäåò ïðîèñõîäèòü ïàðàëëåëüíî
ñ ïðîöåññîì ïîñòåïåííîãî ðàñøèðåíèÿ ãðàíèö ÷àñòíîé ôîðìû ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ, óñèëåíèåì çàèíòåðåñîâàííîñòè â åå ëó÷øåì èñïîëüçîâà-
íèè è ñîõðàíåíèè. Â ðåçóëüòàòå èñ÷åçíåò ïðàâîâàÿ îñíîâà èçúÿòèÿ ðåíòû
â äîõîä ãîñóäàðñòâà, ïîñêîëüêó îíà ïðèíàäëåæèò ñîáñòâåííèêó. Ýòî çíà-
÷èò, ÷òî çåìåëüíûé íàëîã áóäåò ïðåâðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíûé, îáñëóæè-
âàþùèé ìåñòíûå íóæäû, ñâÿçàííûå ñ îõðàíîé çåìåëü, ïîâûøåíèåì óðîâíÿ
ïëîäîðîäèÿ, çåìëåóñòðîéñòâîì è ò.ä.
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Àíàëiç íàäiéíîñòi îá’ºêòiâ ðåãóëþâàííÿ ãiðñüêèõ
ði÷îê íà ¿õ ïåðåäãiðñüêèõ äiëÿíêàõ

Ðåçþìå: Ó ðîáîòi íàâåäåíî ñõåìàòè÷íèé àëãîðèòì àíàëiçó íàäiéíîñòi îá’ºê-
òiâ ðåãóëþâàííÿ ãiðñüêèõ ði÷îê. Íàâåäåíî îñíîâè ïiäõîäó äî ìàòåìàòè÷íîãî
ìîäåëþâàííÿ îñíîâíèõ ãiäðîäèíàìi÷íèõ ïðîöåñiâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçâèòêîì
ðóñëîâèõ äåôîðìàöié.

Âiäîìî ùî íàäiéíiñòü îá’ºêòiâ áåðåãîóêðiïëåííÿ â çíà÷íié ìiði âèçíà÷àº
íåáåçïå÷íiñòü iñíóâàííÿ öiëîãî ðåãiîíó i ôóíêöiîíóâàííÿ ïiäïðèºìñòâ íà-
ðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ó ãiðñüêié ìiñöåâîñòi, òàì äå ïðîòiêàþòü ði÷êè ãið-
ñüêîãî æèâëåííÿ. Ñàìå ãiðñüêi ði÷êè ìàþòü ñâî¿ îñîáëèâîñòi, ÿêi ïðîÿâëÿ-
þòüñÿ ó ðiçêié íåðiâíîìiðíîñòi ðîçïîäiëó ñòîêó â ÷àñi, âèíèêíåííi ðàïòîâèõ
íåñïîäiâàíèõ ïîâåíåé, çáiëüøåííi âèòðàò â òèñÿ÷i ðàç i áiëüøå â ïîðiâíÿííi
ç ìåæåííèì ïåðiîäîì i òðàíñïîðòóâàííi íàäçâè÷àéíî âåëèêî¿ êiëüêîñòi äîí-
íèõ i çâàæåíèõ íàíîñiâ. Ïðèêëàäîì òàêîãî ðåãiîíó äëÿ Óêðà¿íè º êàðïàò-
ñüêèé ðåãiîí, ÿêèé âêëþ÷àº ÷àñòèíó òåðèòîði¿ Ëüâiâñüêî¿, ²âàíî-Ôðàíêiâ-
ñüêî¿ òà Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñòåé. Ñàìå â öüîìó ðåãiîíi ùîði÷íî âèõîäÿòü
ç ëàäó òèñÿ÷i îá’ºêòiâ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Íåçâàæàþ÷è íà çàñòîñóâàííÿ
ñó÷àñíèõ ìåòîäèê ïðîåêòóâàííÿ, âèêîðèñòàííÿ íîâiòíiõ ìàòåðiàëiâ i òåõ-
íîëîãié áóäiâíèöòâà æîäíèé îá’ºêò áåðåãîóêðiïëåííÿ ïiñëÿ ïðîõîäæåííÿ
ñåðåäíiõ i âèñîêèõ ïîâåíåé íå çàëèøàºòüñÿ áåç iñòîòíèõ ïîøêîäæåíü.
Àíàëiç íàòóðíèõ äàíèõ ïðî ðóñëîâi äåôîðìàöi¿, íàòóðíi îáñòåæåííÿ îá’ºêòiâ
áåðåãîóêðiïëåííÿ ñâiä÷àòü ïðî òå, ùî ïðè ïðîåêòóâàííÿ íå äîñòàòíüî
âðàõîâóþòüñÿ ôàêòîðè òðàíñïîðòó íàíîñiâ, íåîäíîðiäíiñòü ´ðóíòó òà ãi-
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äðàâëi÷íó ñòðóêòóðó ïîòîêó â çîíi ðîçìèâó, ÿêà ôîðìóºòüñÿ ó ïðèäîííié
çîíi i íå ìîæå ñïîñòåðiãàòèñÿ áåçïîñåðåäíüî. Ñàìå âçàºìîäiÿ ïîòîêó
i íàíîñiâ âèçíà÷àº ïîÿâëåííÿ òàêèõ ãðÿä, çà ÿêèìè âèíèêàþòü ãâèíòîïîäiá-
íi òå÷i¿, ÿêi çà ëi÷åíi õâèëèíè ïðèâîäÿòü äî êàòàñòðîôi÷íèõ ðîçìèâiâ. Ìåõàíi-
êó ñàìå òàêèõ ÿâèù áóëî äîñëiäæåíî â ëàáîðàòîði¿, îïèñàíî â ðÿäi ðîáiò
i çìîäåëüîâàíî ìàòåìàòè÷íî [1, 2]. Îòðèìóþ÷è íåîáõiäíó ìåòåîðîëîãi÷íó
òà ãiäðîëîãi÷íó iíôîðìàöiþ ìîæíà âèçíà÷èòè iìîâiðíiñòü ïîÿâè íåáåçïå÷íî¿
ïîâåíi, ÿêà äîðiâíþº ðóñëî ôîðìóþ÷ié ïîâåíi àáî ¿¿ ïåðåâèùóº. Ïîçíà÷èìî
òàêó iìîâiðíiñòü ÷åðåç p

1
.

Ïðîâîäÿ÷è ðîçðàõóíîê ïîëîæåííÿ êðèâî¿ âiëüíî¿ ïîâåðõíi â ðóñ-
ëi, ñåðåäíiõ ãëèáèí òà øâèäêîñòåé ìîæíà äëÿ êîæíîãî ìîìåíòó ïðîõîä-
æåííÿ ïîâåíi çà ìîäåëüíèì ãiäðîãðàôîì âèçíà÷èòè ñåðåäíi øâèäêîñòi òà
ãëèáèíè ó áóäü-ÿêîìó ñòâîði ði÷êîâîãî ðóñëà. Ðîçðàõóíîê ïîçäîâæíiõ ïðî-
ôiëiâ âiëüíî¿ ïîâåðõíi ïîòîêó ó ïðèðîäíèõ ðóñëàõ çäiéñíþþòü ç âðàõóâàí-
íÿì ñèë iíåðöi¿ òà ãiäðàâëi÷íîãî îïîðó. Çàäà÷à ðîçâ’ÿçóºòüñÿ ìåòîäîì Åéëå-
ðà. Ñêií÷åííî-ðiçíåöåâèé àíàëîã äèôðiâíÿííÿ, ÿêå îïèñóº çìiíó ãëèáèí
i ïëîù æèâîãî ïåðåðiçó ïîòîêó â ðóñëi, ìàº âèãëÿä:

(1.1)

äå: Q – âèòðàòà ïîòîêó,
W – ïëîùà æèâîãî ïåðåðiçó,
Í – ñåðåäíÿ ïî ïåðåðiçó ðóñëà ãëèáèíà,
Ñ – êîåôiöiºíò Øåçi.

Ïî÷àòêîâi óìîâè: z = z
0
 ïðè l = 0;

z = z
k
 ïðè l = l

k
.

Îöiíêà êiëüêîñòi íàíîñiâ, ùî òðàíñïîðòóþòüñÿ íà ìàêñèìóìi ðîçðàõóí-
êîâî¿ ïîâåíi à òàêîæ â ðiçíi ìîìåíòè ÷àñó íà ¿¿ ñïàäi, äàº çìîãó âèçíà÷èòè
çàãàëüíèé îá’ºì íàíîñiâ, ùî âèïàäàº íà äàíié äiëÿíöi íà ñïàäi ïîâåíi. Âèõîäÿ÷è
ç ñóìàðíîãî îá’ºìó íàíîñiâ, ìîæíà íàáëèæåíî îöiíèòè ïàðàìåòðè ãðÿä, ÿêi
ìîæóòü âèíèêíóòè ó öåé ïåðiîä.

Ìîæå áóòè ââåäåíî ôóíêöiîíàëüíó çàëåæíiñòü iìîâiðíîñòi âèíèêíåííÿ
íåáåçïå÷íèõ äåôîðìàöié p

2
 âiä âiäíîñíî¿ âèñîòè äîííèõ ãðÿä (h

ã
/H).

ßêùî òàêi ïàðàìåòðè çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ ¿õ íåáåçïå÷íèõ çíà÷åíü, òî
ìîæíà ïðèéíÿòè iìîâiðíiñòü âèíèêíåííÿ êàòàñòðîôi÷íèõ äåôîðìàöié çà
îäèíèöþ. Ç âðàõóâàííÿì äàíèõ ãiäðàâëi÷íèõ ðîçðàõóíêiâ îäíîâèìiðíî¿ çàäà÷i
i ïëàíó òå÷ié ìîæíà îöiíèòè âåëè÷èíó ñåðåäíiõ øâèäêîñòåé ñàìå â çîíi
çâàëüíèõ òå÷ié òà íåáåçïå÷íèõ äåôîðìàöié. Çíàéäåíi øâèäêîñòi äîçâîëÿþòü
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îöiíèòè iíòåíñèâíiñòü âèìîâó ´ðóíòó à òàêîæ ïîãëèáëåííÿ i ðîçøèðåííÿ
çîíè ðîçìèâó â ÷àñi íà îñíîâi ðîçâ’ÿçêó òðüîõâèìiðíî¿ çàäà÷i äèíàìiêè äëÿ
îáëàñòi ïîòîêó çà äîííîþ ãðÿäîþ, êîñî ðîçòàøîâàíîþ âiäíîñíî òðàíçèò-
íîãî ïîòîêó. Ðîçâ’ÿçîê òàêî¿ çàäà÷i äàº çìîãó çíàéòè äîííi äîòè÷íi íàïðóãè
â çîíi äi¿ òðüîõâèìiðíî¿ ãâèíòîïîäiáíî¿ òå÷i¿ íà äíî. ²íòåíñèâíiñòü âèíîñó
äîííèõ íàíîñiâ ç çîíè âèìèâó ´ðóíòó ó âèïàäêó ïðàêòè÷íî îäíîðiäíîãî
´ðóíòîâîãî ìàòåðiàëó îñíîâè ìîæå áóòè çíàéäåíà çà çàëåæíiñòþ:

(1.2)

äå: P – éìîâiðíiñòü âiäðèâó íàíîñíî¿ ÷àñòêè ç äíà ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ çà
ôîðìóëîþ:

(1.3)

(1.4)

                              τ
êðèò

 = ρU
0
2,                                              (1.5)

årf(x) – ñòàíäàðòèçîâàíà òàáëè÷íà ôóíêöiÿ (ôóíêöiÿ ïîìèëîê), ÿêà âèðàæåíà
÷åðåç ñïåöiàëüíó ôóíêöiþ ïîìèëîê:

(1.6)

U 2 – êâàäðàò äèíàìi÷íî¿ øâèäêîñòi äëÿ ðóñëà:

(1.7)

τ – äîòè÷íi íàïðóãè íà ïîâåðõíi äíà ðóñëà,
J òà H – ïîçäîâæíié óêëîí òà ãëèáèíà ðóñëà,
U

0
– êðèòè÷íà äèíàìi÷íà øâèäêiñòü, òîáòî ïî÷àòêîâà øâèäêiñòü, ïðè
  ÿêié âiäáóâàþòüñÿ ïåðøi ðóõè ´ðóíòó â ðóñëi,

ρ′ – âiäíîñíà ùiëüíiñòü.

(1.8)

ρ
÷
, ρ

0
– ùiëüíîñòi ÷àñòîê ´ðóíòó i âîäè âiäïîâiäíî.

Ó âèïàäêó çàëÿãàííÿ iñòîòíî íåîäíîðiäíîãî ´ðóíòó, ÿêèé äàº âiäìîñòêó,
ãëèáèíè ðîçìèâiâ â ÷àñi ìîæóòü âèçíà÷àòèñÿ áàëàíñîâèì ìåòîäîì, ÿêèé
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ïåðåäáà÷àº âèçíà÷åííÿ îá’ºìiâ âèíîñó ´ðóíòó ç ïîâåðõíåâîãî øàðó ´ðóí-
òó íà êîæíîìó åòàïi ðîçìèâó. Ïðè öüîìó âðàõîâóºòüñÿ ïîñòóïëåííÿ êðóï-
íèõ ôðàêöié ç âåðõíüîãî øàðó â íèæíié i çìiíà ìåõàíi÷íîãî ñêëàäó ´ðóíòó
â ïðîöåñi ðîçìèâó, íàäõîäæåííÿ òðàíçèòíèõ íàíîñiâ ïî êîæíié ôðàêöi¿,
ïåðåôîðìóâàííÿ ãiäðîäèíàìi÷íî¿ òå÷i¿ ïðè ðîçìèâi òà çìiíà iíòåíñèâíîñòi
òóðáóëåíòíîñòi â ÷àñi.

Ç ìåòîþ óòî÷íåííÿ êiíåìàòèêè ïîòîêó íà îêðåìèõ äiëÿíêàõ ïðîâîäèòüñÿ
ðîçðàõóíîê ïëàíó òå÷ié. Ïðè öüîìó ðîçâ’ÿçóºòüñÿ ñèñòåìà ç äâîõ äèôåðåí-
öiàëüíèõ ðiâíÿíü â ÷àñòèííèõ ïîõiäíèõ:

(2.1)

çà óìîâè íåðîçðèâíîñòi:

(2.2)

äå:                                     âðàõîâóº çáiëüøåííÿ îïîðó çà ðàõóíîê öèðêóëÿöi¿,

è – ñåðåäíÿ íà âåðòèêàëi øâèäêiñòü ïîòîêó,
l – ïîçäîâæíÿ êîîðäèíàòà,
J

l
, J

Ï
– ïîçäîâæíié i ïîïåðå÷íèé ðàäióñè,

r – ðàäióñ êðèâèíè ëiíi¿ ñòðóìó.

Â ïåðøîìó íàáëèæåííi øâèäêîñòi îá÷èñëþþòüñÿ ç âðàõóâàííÿì ñèë òåð-
òÿ, â äðóãîìó – ç âðàõóâàííÿì óêëîíiâ i øâèäêîñòåé ïåðøîãî íàáëèæåííÿ.
Ãëèáèíè â ïåðøîìó íàáëèæåííi ðîçðàõîâóþòüñÿ øëÿõîì âðàõóâàííÿ ïî-
çäîâæíüîãî óêëîíó òà âiäöåíòðîâèõ ñèë íà ïîâîðîòi. Â äðóãîìó íàáëèæåííi
ãëèáèíè òà øâèäêîñòi âðàõîâóþòü ñèëè òåðòÿ iíåðöi¿ òà äîäàòêîâèé îïið çà
ðàõóíîê ïîâîðîòó ïîòîêó.

Äàëi ïðîâîäèòüñÿ äåòàëüíèé ðîçðàõóíîê ìàêñèìàëüíèõ ìîæëèâèõ
ãëèáèí ðîçìèâó çà ìåòîäèêîþ [3, 4]. Çàãàëüíà êîíöåïöiÿ àíàëiçó íàäiéíîñòi
îá’ºêòiâ ðåãóëþâàííÿ ãiðñüêèõ ði÷îê íàâåäåíà íà ñõåìi (ðèñ. 1).

Òàêèì ÷èíîì, ïðîâîäÿ÷è ðÿä ãiäðàâëi÷íèõ ðîçðàõóíêiâ ìîæíà îöiíèòè
éìîâiðíiñòü íåáåçïå÷íèõ ðóñëîâèõ äåôîðìàöié. Ñõåìè çàõèñòó ði÷îê âiä
òàêèõ íåáåçïå÷íèõ ÿâèù äàíî, íàïðèêëàä, â ðîáîòàõ [2, 5]. Íàéáiëüø ïåð-
ñïåêòèâíèì íàïðÿìêîì âïëèâó íà ðóñëîâèé ïîòiê ñëiä ââàæàòè çàñòîñóâàí-
íÿ ïðîñòèõ i äåøåâèõ ñïîðóä äëÿ âèêîðèñòàííÿ âíóòðiøíüî¿ åíåðãii ïîòîêó
ç ìåòîþ ðåãóëþâàííÿ ðóõó íàíîñiâ òà ¿õ âiäêëàäåííÿ áiëÿ áåðåãó. Ñàìå çà
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òàêèì ïðèíöèïîì óñïiøíî ïðàöþþòü â Êàðïàòñüêîìó ðåãiîíi ñèñòåìè íèçü-
êèõ çàòîïëþâàíèõ íàïiâçàãàò (ðèñ. 2). Ç âðàõóâàííÿì ñèñòåì òàêèõ ñïîðóä
íàäiéíiñòü ðîçãëÿäóâàíèõ îá’ºêòiâ ñóòòºâî çáiëüøóºòüñÿ.

Ðèñ. 1. Ñõåìà àíàëiçó íàäiéíîñòi îá’ºêòiâ ðåãóëþâàííÿ
ãiðñüêèõ ði÷îê

Ñõåìà äëÿ àíàëiçó íàäiéíîñòi îá’ºêòiâ
ðåãóëþâàííÿ ãiðñüêèõ ði÷îê Êàðïàò

Éìîâiðíiñòü òðàíñïîðòó
íàíîñiâ â îá’ºìi, ÿêèé
çàáåçïå÷óº âèíèêíåííÿ
ãðÿä-ìåçîôîðì âèñîòîþ íå
ìåíø 1/4 ãëèáèíè ïîòîêó

Éìîâiðíiñòü ðîçìèâó
ãëèáèíîþ íå ìåíø 1/4
ãëèáèíè ïîòîêó íà äàíié
äiëÿíöi

Éìîâiðíiñòü ïåðåâèùåííÿ
ðóñëîôîðìóþ÷î¿ ïîâåíi

Éìîâiðíiñòü ðîçìèâó áåðåãiâ
ïðÿìèì íàâàëîì ïîòîêó,
àáî âçäîâæáåðåãîâîþ òå÷iºþ

Éìîâiðíiñòü ðîçìèâó ãëèáèíîþ
íå ìåíø 1/4 ãëèáèíè ïîòîêó
íà äàíié äiëÿíöi

Ðèñ. 2. Ðîáîòà ñèñòåìè íèçüêèõ çàòîïëþâàíèõ íàïiâçàãàò,
ðîçòàøîâàíèõ ïiä ãîñòðèì êóòîì ïðîòè òå÷i¿, ó çàêðiïëåííi
áåðåãó âiä ðîçìèâó
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Îñîáëèâîñòi àíòèêðèçîâîãî óïðàâëiííÿ
â àãðàðíié ñôåði ÀÏÊ

Ðåçþìå: Ïðîàíàëiçîâàíî ñòàí ðîçâèòêó ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ,
ðîçêðèòî ïðîáëåìè àãðàðíèõ âiäíîñèí â Óêðà¿íi. Çàïðîïîíîâàíî ïiäõîäè
ùîäî âèêîðèñòàííÿ ìåõàíiçìiâ àíòèêðèçîâîãî óïðàâëiííÿ äëÿ âèâåäåííÿ
ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ íà ðiâåíü áåççáèòêîâîñòi i åôåêòèâíî-
ãî ôóíêöiîíóâàííÿ.

Êëþ÷îâi ñëîâà: àíòèêðèçîâå óïðàâëiííÿ, àãðàðíà ïîëiòèêà, äåðæàâíå
ðåãóëþâàííÿ, ðåñòðóêòóðèçàöiÿ.

Âñòóï

Ó ñó÷àñíié óêðà¿íñüêié ïðàêòèöi ñïîñòåðiãàºòüñÿ ñòðóêòóðíà ðîçáàëàíñî-
âàíiñòü íà âñiõ ðiâíÿõ äåðæàâíîãî óïðàâëiííÿ, âèêëèêàíi ñòâîðåíèìè êðè-
çîâèìè ñèòóàöiÿìè â ñòðàòåãi÷íèõ ãàëóçÿõ íàöiîíàëüíî¿ åêîíîìiêè. Ïðèéíÿòi
çàêîíè ïåðåâåäåííÿ ãàëóçåé íà ðèíêîâi óìîâè ïðèçâåëè, çîêðåìà, äî íåáà-
÷åíîãî ïîñëàáëåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ îñíîâ ñåëÿíñòâà, çìåíøåííÿ ÷èñåëü-
íîñòi ñiëüñüêîãî íàñåëåííÿ, ñóöiëüíîãî áåçðîáiòòÿ, âiäñóòíîñòi áà÷åííÿ ïåð-
ñïåêòèâ ðîçâèòêó ñiëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà – îñíîâíîãî ïîñòà÷àëüíèêà
ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ [2].

Ðåàëiçàöiÿ äåðæàâíî¿ òà ðåãiîíàëüíî¿ ñòðàòåãi¿ ðîçâèòêó ñiëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà íåìîæëèâà áåç ñòâîðåííÿ ñòðàòåãié àíòèêðèçîâîãî ðîçâèòêó íà
ðiâíi ñóá’ºêòiâ ãîñïîäàðþâàííÿ. Íèíi áiëüøiñòü ñiëüãîñïïiäïðèºìñòâ ïðà-
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öþþòü áåç ñòðàòåãi÷íèõ ïåðñïåêòèâíèõ ïëàíiâ, íå çàéìàþòüñÿ ñòðàòåãiºþ
àíòèêðèçîâîãî óïðàâëiííÿ [5].

Îñîáëèâîñòi ôóíêöiîíóâàííÿ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ïiäïðèºìñòâ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ

Â íàøié äåðæàâi ñêëàëàñÿ ñòðóêòóðà ÀÏÊ, õàðàêòåðíà äëÿ êðà¿í ç âiäíîñíî
íèçüêèì ðiâíåì ãîñïîäàðñüêîãî ðîçâèòêó. Îñíîâíà ÷àñòèíà êàïiòàëó i ðî-
áî÷î¿ ñèëè çàéíÿòi â ãàëóçÿõ ² i ²² ñôåðè, òîáòî â ñàìîìó ñiëüñüêîìó ãîñïî-
äàðñòâi é âèðîáíèöòâi çàñîáiâ âèðîáíèöòâà; ó ïåðåðîáíié (²²²) ñôåði çàäiÿíî
íåïðîïîðöiéíî ìàëî ðåñóðñiâ (âêëþ÷àþ÷è îïòîâó i ðîçäðiáíó òîðãiâëþ).
Íåäîñòàòíüî òàêîæ ðîçâèíóòà âèðîáíè÷à i ñîöiàëüíà iíôðàñòðóêòóðà
(²V ñôåðà). Óñå öå çóìîâëþº íèçüêó çàãàëüíó åôåêòèâíiñòü ÀÏÊ, çíà÷íi
âòðàòè ïðîäóêöi¿ íà øëÿõó äî ñïîæèâà÷à. Ïiäðàõîâàíî, ùî ÿêáè âñþ ïðî-
äóêöiþ, âèðîáëåíó â ñiëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâi Óêðà¿íè, áóëî çáåðåæåíî
i ñâîº÷àñíî ïåðåðîáëåíî, òî ïðèðiñò îáñÿãó âèðîáíèöòâà i ïðîäîâîëüñòâà
ñòàíîâèâ áè íå ìåíøå ÿê 25%, à çà äåÿêèìè âèäàìè 35–40%. Ó êðà¿íàõ
ç ðîçâèíóòîþ ðèíêîâîþ åêîíîìiêîþ ñòðóêòóðà ÀÏÊ çíà÷íî âiäðiçíÿºòüñÿ
çà ðàõóíîê áiëüø ïèòîìî¿ âàãè ²²² ñôåðè (íàñàìïåðåä õàð÷îâî¿ ïðîìè-
ñëîâîñòi, ñèñòåìè òîðãiâëi, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ).

Àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ º îäíèì ç íàéâàæëèâiøèõ ñåêòîðiâ íàðîäíîãî
ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè. Çà îöiíêàìè åêñïåðòiâ, Óêðà¿íà íàëåæèòü äî ÷èñëà
êðà¿í iç íàéâèùèì ðåéòèíãîì ùîäî ïîòåíöiéíèõ ìîæëèâîñòåé ÀÏÊ. Îñ-
íîâíèìè ñêëàäîâèìè öüîãî ïîòåíöiàëó º êîíöåíòðàöiÿ íàéðîäþ÷iøèõ
ó ñâiòi ÷îðíîçåìiâ (ïîíàä 65% ́ ðóíòîâîãî ïîêðèâó êðà¿íè), äîñòàòíüî âèñîêà
êâàëiôiêàöiÿ i âiäîìà ó âñüîìó ñâiòi ïðàöåëþáíiñòü óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí. Çà
óìîâ iíòåíñèâíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íà ìàº öiëêîì ðåàëüíi ìîæëèâîñòi ïðè-
ºäíàòèñü äî ãðóïè êðà¿í – îñíîâíèõ âèðîáíèêiâ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðî-
äóêöi¿ òà ïðîäîâîëüñòâà äëÿ íàñåëåííÿ [1].

Àãðàðíèé ñåêòîð, çàéìàþ÷è âàæëèâå ìiñöå â íàöiîíàëüíié åêîíîìiöi
ïåðåáóâàº íà åòàïi ãëèáîêî¿ òðàíñôîðìàöi¿. Çîêðåìà îñíîâíi ðåçóëüòàòè
ïðîâåäåíî¿ â Óêðà¿íi çåìåëüíî¿ ðåôîðìè çâîäÿòüñÿ äî òîãî, ùî ïîíàä
6 ìëí. ãðîìàäÿí îäåðæàëè ñåðòèôiêàòè íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé).
Âèéøëè iç ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ i îäåðæàëè çåìåëüíi äiëÿí-
êè â íàòóði ó ðîçìiði ïàþ ç âèäà÷åþ äåðæàâíîãî àêòó 283,9 òèñ. ãðîìàäÿí,
ó òîìó ÷èñëi óâiéøëè äî ñêëàäó íîâèõ àãðîôîðìóâàíü àáî ñòâîðèëè ¿õ
52,1 òèñ. ãðîìàäÿí, çäàëè â îðåíäó çåìåëüíi äiëÿíêè – 65,3 òèñ. ãðîìàäÿí.
Ñôîðìîâàíî çåìëi çàïàñó íà ÷àñòèíi ÿêèõ îðãàíiçîâàíî ïîíàä 38,8 òèñ.
ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1178,4 òèñ. ãà ñiëüñüêîãîñ-
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ïîäàðñüêèõ óãiäü. Ñüîãîäíi ó âëàñíîñòi òà êîðèñòóâàííi 22 ìëí. ãðîìàäÿí
çîñåðåäæåíî 7,4 ìëí. ãà ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãiäü, íà ÿêèõ âèðîáëÿºòüñÿ
îñíîâíà ìàñà ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêöi¿ [4].

Îäíàê íåìîæëèâî íå çðîçóìiòè, ùî ôåðìåðè, äðiáíi âèðîáíèêè, ÿêi
ñòàíîâëÿòü áiëüøiñòü ñåðåä ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ âèðîáíèêiâ ñüîãîäíi,
íå â çìîçi çàäîâiëüíèòè ïîòðåáó ÿê ïåðåðîáíèõ ïiäïðèºìñòâ â ñiëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêié ïðîäóêöi¿, ÿêi ¿¿ âèêîðèñòîâóþòü ÿê ñèðîâèíó, òàê i ïîòðåáè
íàñåëåííÿ â ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêié ïðîäóêöi¿ íà ðiçíèõ ñòàäiÿõ ¿¿ ãîòîâíîñòi.

Â ðåàëüíîìó ðåçóëüòàòi ìè ìàºìî:
1. 4 ìëí. áåçðîáiòíèõ iç 5 ìëí., ÿêi ïðàöþâàëè â ñiëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâi

äî ðåôîðìè.
2. Âòðàòè àãðàðíîãî ïîòåíöiàëó – ïðèìiùåíü, òåõíiêè òîùî – ñòàíîâëÿòü

ïîíàä 800 ìëðä. ãðí. ó ñüîãîäíiøíiõ öiíàõ.
3. Âòðà÷åíî çàðóáiæíi ðèíêè çáóòó ÷åðåç íåñòàáiëüíiñòü âèðîáíèöòâà òà

íèçüêó ÿêiñòü, äëÿ ïiäâèùåííÿ ÿêî¿ íåìàº êàïiòàëîâêëàäåíü.
4. Ðåàëiçàöiÿ (ç ðîçðàõóíêó íà 1 ãà ðiëëi) ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêöi¿

òà ïðîäóêöi¿ ¿¿ ïåðåðîáêè ìàéæå ó 20 ðàçiâ º ìåíøîþ (âíóòðiøíº ïðî-
äîâîëü÷å ñïîæèâàííÿ + åêñïîðò), íiæ ó êðà¿íàõ ªÑ, ðåçóëüòàòîì ÷îãî
º 15 ìëí. ãà ðiëëi, çàðîñëî¿ ÷àãàðíèêîì i áóð’ÿíàìè.

5. Äðiáíi ãîñïîäàðñòâà îá’ºêòèâíî íå ìîæóòü áóòè òîâàðíèìè (çà íåçíà÷íèì
âèíÿòêîì, íàïðèêëàä, òi, ùî ñïåöiàëiçóþòüñÿ íà âèðîùóâàííi äåÿêèõ
îâî÷iâ, ôðóêòiâ, ÿãiä), òîìó ñåëÿíè çäàëè çåìëþ â îðåíäó (äî 92% ðîçïà-
éîâàíèõ çåìåëü) áiçíåñîâèì ñòðóêòóðàì, ÿêi ïðèéøëè â ÀÏÊ iç iíøèõ
ñôåð äiÿëüíîñòi.

6. Çîñåðåäæåííÿ âèðîáíèöòâà ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêöi¿ â ðóêàõ
iíäèâiäóàëüíèõ âëàñíèêiâ ãîñïîäàðñòâ íàñåëåííÿ (â îêðåìèõ ðåãiîíàõ
ïîíàä 70% ïðèçâåëî äî 100-ðàçîâîãî çðîñòàííÿ â ´ðóíòi òà âîäi âìiñòó
îòðóòîõiìiêàòiâ, ùî ìîæíà âæå ââàæàòè åêîëîãi÷íîþ òà ñîöiàëüíîþ
(ç îãëÿäó íà ðàöiîí i ÿêiñòü ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ) êàòàñòðîôîþ [3].
Äîñâiä ðîçâèíóòèõ êðà¿í, ñèñòåìà àãðîáiçíåñó ÿêèõ òðèâàëèé ÷àñ ôîð-

ìóâàëàñü ïiä âïëèâîì äåðæàâè, ïåðåêîíëèâî çàñâiä÷óº, ùî â óìîâàõ ðèíêîâî¿
åêîíîìiêè æèòòºäiÿëüíiñòü ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ, åôåêòèâ-
íiñòü àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà i âiäíîñíà ñòàáiëüíiñòü ñîöiàëüíî¿ ñôåðè
â ñiëüñüêié ìiñöåâîñòi çíà÷íî çóìîâëåíi äåðæàâíèì ðåãóëþâàííÿì.

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ â êðà¿íàõ ç ðîçâèíóòîþ
ðèíêîâîþ åêîíîìiêîþ â àãðàðíié ñôåði º: ïiäâèùåííÿ ïðèáóòêîâîñòi ñiëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà i ðîçøèðåííÿ åêñïîðòó îñíîâíèõ âèäiâ ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ; ïiäòðèìêà äîõîäiâ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ âèðîáíèêiâ; ïîïåðåä-
æåííÿ ïåðåâèðîáíèöòâà îêðåìèõ âèäiâ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêöi¿;
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îáìåæåííÿ ìîíîïîëiçìó â ñóìiæíèõ iç ñiëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì ãàëóçÿõ
ïðîìèñëîâîñòi.

Ïîòðåáó é îñîáëèâîñòi äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî êîì-
ïëåêñó â Óêðà¿íi âèçíà÷àþòü íèçêà îá’ºêòèâíèõ ÷èííèêiâ:
1. Íåñòàáiëüíiñòü öií i äîõîäiâ â àãðîïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâi.
2. Ðîçáàëàíñîâàíiñòü ó âiäíîñèíàõ âëàñíîñòi íà çåìëþ.
3. Íåâèçíà÷åíiñòü ó âèáîði ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ â ñiëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâi.
4. Êîíêóðåíòíå ñåðåäîâèùå â ñiëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâi i âèñîêèé ñòóïiíü

ìîíîïîëiçàöi¿ â ðåñóðñíèõ òà ïåðåðîáíèõ ñôåðàõ.
5. Íèçüêà ïðèâàáëèâiñòü iíâåñòóâàííÿ àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà.
6. Ðiçíîìàíiòíiñòü ïðèðîäíî-êëiìàòè÷íèõ óìîâ.
7. Ïîòðåáà åêîëîãiçàöi¿ ñiëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ äî-

ñëiäæåíü.
8. Ñòðàõóâàííÿ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ äiÿëüíîñòi.
9. Îñîáëèâîñòi ôîðìóâàííÿ ñîöiàëüíî¿ iíôðàñòðóêòóðè ñåëà.

Ïîëiòèêà äåðæàâè âiäíîñíî àãðàðíîãî ñåêòîðó íå ìîæå áóòè ðàç
i íàçàâæäè ñòàëîþ. Äëÿ êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ êðà¿íè ó ïåâíèé ïåðiîä ¿¿ iñòî-
ðè÷íîãî ðîçâèòêó ñêëàäàºòüñÿ îäíà ç òðüîõ òèïîâèõ ñèòóàöié:
1. Êîëè iñíóº äåôiöèò ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêöi¿.
2. Êîëè ïîïèò íà ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêöiþ òà ¿¿ ïðîïîçèöiÿ âiäíîñíî

çáàëàíñîâàíi.
3. Êîëè ïðîïîçèöiÿ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêöi¿ ïåðåâèùóº ïîïèò íà

íå¿.
Çðîçóìiëî, ùî â óñiõ öèõ âèïàäêàõ ïîëiòèêà äåðæàâè ùîäî àãðàðíîãî

ñåêòîðó i éîãî àãåíòiâ íå ìîæå çàëèøàòèñÿ îäíàêîâîþ. Âîíà çàëåæàòèìå
âiä ðiâíÿ åêîíîìi÷íîãî i ñîöiàëüíîãî ðîçâèòêó äåðæàâè, çáàëàíñîâàíîñòi
ïîïèòó i ïðîïîçèöi¿ íà àãðàðíèõ ðèíêàõ [1].

Íàïðèêëàä, ç ìåòîþ ïiäòðèìêè äîõîäiâ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ âèðîáíèêiâ
â àãðàðíié ïîëiòèöi ÑØÀ âêëþ÷àþòü ïðÿìi âèïëàòè, ïðîòèöèêëi÷íi âèïëàòè,
ïðîãðàìè äîïîìîãè ó ðàçi ïðèðîäíèõ êàòàêëiçìiâ, ïîçèêè ìàðêåòèíãîâî¿
äîïîìîãè òà ïîçèêîâi êîìïåíñàöi¿, ñóáñèäóâàííÿ âèðîáíèöòâà ñiëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ êóëüòóð i ñòðàõóâàííÿ äîõîäiâ, îñêiëüêè âîíè çìåíøóþòü ðèçèê
i çáiëüøóþòü î÷iêóâàíi ÷èñòi äîõîäè ÷åðåç ñòðàõóâàííÿ.

Â Óêðà¿íi ñëiä âðàõîâóâàòè ïîñèëåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó òàêèõ ôàêòî-
ðiâ, ÿê íååôåêòèâíå óïðàâëiííÿ íà âñiõ ðiâíÿõ ãîñïîäàðþâàííÿ â êðèçîâèé
ïåðiîä, âèñîêi ïðîöåíòíi ñòàâêè ïî áàíêiâñüêèõ êðåäèòàõ, íåâiäïîâiäíiñòü
ÿêîñòi ïðîäóêöi¿, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ñó÷àñíèì âèìîãàì i ðiâíþ öií, âèïåðåä-
æóþ÷å çðîñòàííÿ öií íà ïîñëóãè ïðèðîäíèõ ìîíîïîëié.

Íàéâàæëèâiøèì íàïðÿìêîì ïîäîëàííÿ âïëèâó âêàçàíèõ êðèçîâèõ ôàê-
òîðiâ â ïiäâèùåííÿ åôåêòèâíîñòi ãîñïîäàðþþ÷èõ ñóá’ºêòiâ i ÿâëÿºòüñÿ ¿õ
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ðåôîðìóâàííÿ íà îñíîâi ðåñòðóêòóðèçàöi¿, íàïðàâëåíî¿ íà âèâåäåííÿ iñíó-
þ÷èõ ïiäïðèºìñòâ âñiõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ â ñiëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâi íà
ðiâåíü áåççáèòêîâîñòi, à äàëi – îðiºíòîâàíèé íà ïðèáóòêîâó äiÿëüíiñòü.
Çâè÷àéíî, ïîäiáíà ïðîöåäóðà ïîâèííà áóòè íå ðàçîâèì „ìiðîïðèºìñòâîì”
àáî ÷åðãîâîþ êîìïàíiºþ, à ïðåäñòàâëÿòè ïåðìàíåíòíèé ïðîöåñ. Ïðè öüî-
ìó, òàê ÿê ôóíêöiîíóâàííÿ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ ïðîõîäèòü
â óìîâàõ íåñòàáiëüíîñòi, ïîñòiéíèõ çìiíàõ çîâíiøíüîãî ñåðåäîâèùà, òî
íåîáõiäíà ðîçðîáêà ñòðàòåãi¿ ðåôîðìóâàííÿ, àëå ç âðàõóâàííÿì òðüîõ
ðiâíiâ – äåðæàâíîãî, ñóá’ºêòà äåðæàâè i îêðåìî ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ïiäïðèºìñòâ.

Ñëiä âiäìiòèòè, ùî îñíîâà áóäü-ÿêî¿ ñòðàòåãi¿ – âñòàíîâëåííÿ öiëåé,
à äëÿ áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ ïîòî÷íîþ
ìåòîþ ðåôîðìóâàííÿ ÿâëÿºòüñÿ íåäîïóùåííÿ áàíêðóòñòâà, à â ïîäàëüøîìó
– äîñÿãíåííÿ íèìè i ñòâîðåííÿ íà ¿õ áàçi íîâèõ ñòðóêòóð ôiíàíñîâî¿ ñòié-
êîñòi, ùî â ñâîþ ÷åðãó äîçâîëèòü: çàáåçïå÷èòè ñòàáiëüíå i åôåêòèâíå
ôóíêöiîíóâàííÿ; çáiëüøèòü îá’ºì íàäõîäæåíü â áþäæåòè ñóá’ºêòó äåðæàâè;
îçäîðîâèòü ñîöiàëüíó îáñòàíîâêó çà ðàõóíîê çáiëüøåííÿ êiëüêîñòi ðîáî÷èõ
ìiñöü i ðåãóëÿðíîþ âèïëàòîþ çàðîáiòíî¿ ïëàòè. Ðåôîðìóâàííÿ ñiëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ ìîæíà çäiéñíèòè â äâà åòàïè.

Ïåðøèé åòàï – ðåñòðóêòóðèçàöiÿ. Çàõîäè öüîãî åòàïó ïîêëèêàíi ç äîïî-
ìîãîþ îïòèìiçàöi¿ ñòðóêòóðè ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ i ðîçìiðiâ
éîãî âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé çàáåçïå÷èòè ÿê ìiíiìóì äîñÿãíåííÿ ñòàíó
áåççáèòêîâîñòi íà îñíîâi åôåêòèâíîãî ðîçïîäiëó i âèêîðèñòàííÿ íàÿâíèõ
ðåñóðñiâ òà ïiäâèùèòè êîíêóðåíòíîçäàòíiñòü ïðîäóêöi¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ.
Îäíî÷àñíî ç ïîêðàùåííÿì áàëàíñó ãîñïîäàðþþ÷îãî ñóá’ºêòó ïiäâèùóºòüñÿ
i éîãî iíâåñòèöiéíå ïðèâàáëåííÿ, ùî ÿâëÿºòüñÿ ïîçèòèâíèì â ñòðàòåãi÷-
íîìó ïëàíi.

Äðóãèé åòàï – çàêðiïëåííÿ ðåçóëüòàòiâ ðåñòðóêòóðèçàöi¿. Äëÿ öüîãî íå
îáõiäíî çàëó÷èòè äîäàòêîâi ôiíàíñîâi çàñîáè (ÿê îáîðîòíi äëÿ ïîòî÷íî¿
äiÿëüíîñòi, òàê i iíâåñòèöiéíi). Íåîáõiäíîþ óìîâîþ ïðè öüîìó º âiäêðèòòÿ
áàíêó, ÿêèé ïðàöþâàâ áè íà ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêi ïiäïðèºìñòâà, i òiëüêè
÷åðåç öåé áàíê ïîâèííi ïðîõîäèòè êîøòè, íàïðàâëåíi äëÿ ïiäòðèìêè i åôåê-
òèâíî¿ äiÿëüíîñòi ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ, â òîìó ÷èñëi i äåð-
æàâíi. Ñòâîðèòè åôåêòèâíèé ìåõàíiçì óïðàâëiííÿ, çàéíÿòèñü ïiäâèùåííÿì
êâàëiôiêàöi¿ ìåíåäæåðiâ äëÿ àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà i ðîáiòíèêiâ (ÿê íà
ñàìîìó ïiäïðèºìñòâi, òàê i â ñòðóêòóðàõ, ÿêi ñòâîðèëèñü íà éîãî îñíîâi).

Ðåñòðóêòóðèçàöiÿ â ðàìêàõ äàíî¿ êîíöåïöi¿ çäiéñíþºòüñÿ øëÿõîì äîïîâ-
íåííÿ ïîòóæíîñòåé õî÷ áè äî ñòàíó áåççáèòêîâîñòi, àáî, ÿêùî öå ìîæëèâî,
¿õ „ñòèñíåííÿ” ïî îñíîâíié (òðàäèöiéíié) äiÿëüíîñòi ïðè îäíî÷àñíîìó âèêî-
íàííi çàõîäiâ, ÿêi äîçâîëÿþòü ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè âèâiëüíåíå ìàéíî
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i ðîáî÷ó ñèëó. Ïðè öüîìó ðåñòðóêòóðèçàöiÿ ïîâèííà âiäïîâiäàòè ïåâíèì
óìîâàì, çàöiêàâëåíiñòü â ÿêèõ º ó äåðæàâíèõ i ðåãiîíàëüíèõ îðãàíiâ âëàäè.
×àñòêîâî, ïðè ðåñòðóêòóðèçàöi¿ ãîñïîäàðþþ÷èõ ñóá’ºêòiâ íåîáõiäíî äî-
òðèìàííÿ íàñòóïíèõ âèìîã:
1. Çáåðåæåííÿ ñôîðìîâàíîãî íàóêîâîãî, òåõíîëîãi÷íîãî, âèðîáíè÷îãî

i êàäðîâîãî ïîòåíöiàëó.
2. Ïîãîäæåííÿ iíòåðåñiâ âñiõ ñòîðií (âëàñíèêiâ, ïðàöiâíèêiâ, ìåíåäæåðiâ,

îñíîâíèõ êðåäèòîðiâ, ìiñöåâèõ îðãàíiâ âëàäè) ç âðàõóâàííÿì çàäà÷ çà-
áåçïå÷åííÿ åêîíîìi÷íî¿ íåçàëåæíîñòi i áåçïåêè äåðæàâè i ñîöiàëüíèõ
îáìåæåíü.

3. Âèðiøåííÿ ïðîáëåìè ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñòi ïåðåä êðåäèòîðàìè
(â ïåðøó ÷åðãó áþäæåòîì, äåðæàâíèìè ïîçàáþäæåòíèìè ôîíäàìè,
ïðàöiâíèêàìè ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ – ïî çàðîáiòíié ïëàòi).

4. Çáiëüøåííÿ ðåàëüíèõ ïîñòóïëåíü â áþäæåò (ïåðø çà âñå ìóíiöèïàëüíèé)
i äåðæàâíi ïîçàáþäæåòíi ôîíäè.

5. Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâå çáåðåæåííÿ i ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ìiñöü.
6. Çàõèñò ïðàâ àêöiîíåðiâ i ó÷àñíèêiâ (äëÿ ãîñïîäàðþþ÷èõ òîâàðèñòâ).
7. Äîòðèìàííÿ ïðàâ ïðàöiâíèêiâ, ïåðåäáà÷åíèõ äiþ÷èì çàêîíîäàâñòâîì,

êîëåêòèâíèìè äîãîâîðàìè i óãîäàìè.
Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ çi ñòîðîíè îðãàíiâ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âàæåëi ïðÿìî-

ãî âïëèâó íà åêîíîìi÷íi ñóá’ºêòè ïðàêòè÷íî âiäñóòíi. Âðàõîâóþ÷è öþ îáñòàâè-
íó, ¿õ çàâäàííÿì ç òî÷êè çîðó ïðîáëåìè, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ñòàëî ñòâîðåííÿ
â ðàìêàõ íàäàíèõ íèì ïîâíîâàæåíü ñèñòåìè, ÿêà çàáåçïå÷óº çàöiêàâëåíiñòü
ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ â ïðîâåäåííi ñòðóêòóðíèõ ïåðåòâî-
ðåíü i ïîãîäæåííÿ iíòåðåñiâ âñiõ çàäiÿíèõ ñòîðií (ñàìèõ ñiëüñüêîãîñïîäàðñü-
êèõ ïiäïðèºìñòâ, ùî ïiäëÿãàþòü ðåôîðìóâàííþ òà ¿õ âëàñíèêiâ, ïðàöiâíèêiâ
i êðåäèòîðiâ îñâiòè, â ïåðøó ÷åðãó éîãî áþäæåòó). Êðiì òîãî, äi¿ öiº¿
ñèñòåìè ïîâèííi áóòè íàïðàâëåíi íà îáìåæåííÿ íåìèíó÷îãî ïðè ìàñîâié
ðåñòðóêòóðèçàöi¿ ðîñòó áåçðîáiòòÿ i ñîöiàëüíî¿ íàïðóãè, ïîïåðåäæåííÿ
çáèòêó åêîíîìi÷íî¿ áåçïåêè äåðæàâè.

Çàâäàííÿ êîæíîãî ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïiäïðèºìñòâà, ÿêå ïðèéìàº
ðiøåííÿ ïðî íåîáõiäíiñòü ñòðóêòóðíèõ ïåðåòâîðåíü, – âèáðàòè i åêîíîìi÷íî
îá´ðóíòóâàòè ¿õ êîíêðåòíó ñòðàòåãiþ. Ïðè öüîìó íàÿâíiñòü âiäïîâiäíîãî
ïëàíó ÿâëÿºòüñÿ íåîáõiäíîþ óìîâîþ äëÿ çàêëþ÷åííÿ äîãîâîðó ìiæ ñiëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèì ïiäïðèºìñòâîì i ìiñöåâîþ àäìiíiñòðàöiºþ (îðãàíàìè
âëàäè) ïðî ïiäòðèìêó âiäïîâiäíèõ ïåðåòâîðåíü. Ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèì ïiä-
ïðèºìñòâàì, ÿêi ïðîâîäÿòü ðåñòðóêòóðèçàöiþ ìîæå áóòè íàäàíà ïiäòðèìêà
ó ñëiäóþ÷è ôîðìàõ:
1. Äîçâië íà êîíñåðâàöiþ íåâèêîðèñòàíîãî ó âèðîáíè÷îìó ïðîöåñi ìàéíà

iç âèâåäåííÿì éîãî ç îïîäàòêóâàííÿ, à òàêîæ çâiëüíåííÿ âiä îðåíäíî¿
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ïëàòè (àáî çåìåëüíîãî ïîäàòêó) çà íå âèêîðèñòîâóâàíi äiëÿíêè çåìëi.
Íàäàííÿ öèõ ïiëüã ïåðåäáà÷àº i âiäïîâiäàëüíiñòü çà ðåàëiçàöiþ ïëàíó
ðåñòðóêòóðèçàöi¿. Ïðè íåâèêîíàííi îñòàííüîãî (âöiëîìó ÷è îêðåìèõ
÷àñòèí) ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêå ïiäïðèºìñòâî òà ñòðóêòóðè, ÿêi âèíèêëè
íà éîãî áàçi çîáîâ’ÿçàíi êîìïåíñóâàòè âiäïîâiäíèì áþäæåòàì âñþ ñóìó
îòðèìàíèõ ïiëüã.

2. Çàáåçïå÷åííÿ ïðiîðèòåòó ïðè ó÷àñòi â òåíäåðàõ, íàïðèêëàä, ïî ìiñüêîìó
çàìîâëåííþ (íà iíøèõ ðiâíèõ óìîâàõ).

3. Âèçíà÷åííÿ ïîãîäæåíèõ ç äåðæàâíèìè ïîçàáþäæåòíèìè ôîíäàìè, ïî-
äàòêîâèìè i ôiíàíñîâèìè îðãàíàìè ïðèíöèïiâ i ïiäõîäiâ äî ïîãàøåííÿ
çàáîðãîâàíîñòåé ïåðåä íèì, à òàêîæ ïîñòà÷àëüíèìè îðãàíiçàöiÿìè
ç âðàõóâàííÿì ïåðñïåêòèâ ïîäàëüøî¿ äiÿëüíîñòi ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî ïiäïðèºìñòâà, ÿêi ïðîâîäÿòü ðåôîðìóâàííÿ i çàñòîñóâàííÿ âñiõ ôîðì
ðîçðàõóíêiâ.

Âèñíîâêè

Êîæíà äåðæàâà çäiéñíþº âëàñíó åêîíîìi÷íó ïîëiòèêó, àëå äëÿ åôåêòèâíîñòi
àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà, ïðîäîâîëü÷î¿ áåçïåêè, ñòàáiëüíîñòi ñîöiàëüíî¿ ñôå-
ðè, ïiäâèùåííÿ äîõîäiâ ñiëüñüêîãî íàñåëåííÿ, ïîëiòèêà âñiõ êðà¿í ç ðîçâè-
íåíîþ åêîíîìiêîþ íàïðàâëåíà íà ïiäòðèìàííÿ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiä-
ïðèºìñòâ çi ñòîðîíè äåðæàâè øëÿõîì äåðæàíî¿ ïiäòðèìêè i ðåãóëþâàííÿ.

Îðiºíòèð, ÿêèé îáðàëà Óêðà¿íà äëÿ âñòóïó äî ÑÎÒ îáóìîâëþº íåîáõiäíiñòü
ðîçðîáëåííÿ íàöiîíàëüíî¿ ïðîãðàìè ïiäâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi
ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ, çàõèñòó íàöiîíàëüíîãî âèðîáíèêà, çà-
áåçïå÷åííÿ ¿õ ôiíàíñîâî¿ ñòiéêîñòi. ×àñòèíà íåâiäêëàäíèõ ïðîáëåì àãðàðíî¿
ñôåðè âèðiøóºòüñÿ â ìåæàõ Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî îñíîâíi çàñàäè äåðæàâíî¿
àãðàðíî¿ ïîëiòèêè íà ïåðiîä äî 2015 ðîêó” òà Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî äåðæàâíó
ïiäòðèìêó ñiëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè”. Òà åôåêò ¿õ äîñÿãàºòüñÿ ïðè
óìîâi äîïîâíåííÿ çàâäàííÿìè ìiêðîðiâíÿ, ÿêi çàáåçïå÷óþòü ïðèâåäåíi ñèñ-
òåìè óïðàâëiííÿ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè ïiäïðèºìñòâàìè ó âiäïîâiäíiñòü
äî çìiíåíèõ óìîâ ¿õ ôóíêöiîíóâàííÿ, ïåðø çà âñå, íà îñíîâi ôîðìóâàííÿ
ñèñòåìè àíòèêðèçîâîãî óïðàâëiííÿ.

Áiáëiîãðàôiÿ

[1] Áàçèäåâè÷ Â. Ä., Åêîíîìi÷íà òåîðiÿ. Ïîëiòåêîíîìiÿ. Ïiäðó÷íèê, Êè¿â: Çíàííÿ
Ïðåñ, 2006, ññ. 615.



244

Ì. Î. Ïëåñêà÷

[2] Ïàíàñèê Ð., Áåçâèõiäü íà ñåëi – çàãðîçà äëÿ äåðæàâè, „Óðÿäîâèé êóð’ºð”, ¹ 104
âiä 14.06.2007.

[3] Ñàáëóê Ï., Ðîçâèòîê çåìåëüíèõ âiäíîñèí â Óêðà¿íi, Êè¿â: ÍÍÖ „²íñòèòóò
àãðàðíî¿ åêîíîìiêè”, 2006, ñ. 396.

[4] Ñàáëóê Ð., Ïàñþòà À., ²ñòîðè÷íi åòàïè ñòàíîâëåííÿ âëàñíîñòi íà çåìëþ,
„Àãðîiíêîì” 2007, ¹ 1–2, ñ. 109–113.

[5] Ñiðåíêî Í. Ì., Ñòðàòåãi÷íå ïëàíóâàííÿ àíòèêðèçîâîãî ðîçâèòêó ñiëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ, „Åêîíîìiêà ÀÏÊ” 2006, ¹ 2, ñ. 50–53.

Peculiarities of crisis management in Agrarian Industrial Complex (APC)

The article anylyses the state of agricultural enterprises development and it shows prob-
lems of agrarian relations in Ukraine. The article presents approaches in regart to using
mechanisms of anticrisis management for taking out agricultural enterprises on level
without loss and effective functioning.
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Etyczny aspekt zrównoważonego rozwoju

Wprowadzenie

Jeszcze w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku mało kto słyszał o zrównoważo-
nym rozwoju. Na wstępie należy – z racji ram konferencji: „Państwo, Gospodar-
ka, Społeczeństwo” – określić obszar, do którego termin ten będzie się odnosić. Tu
przyjmuje się za punkt odniesienia organizację, rozumianą jako całość złożona
z części współprzyczyniających się do jej powodzenia. Organizacjami mogą więc
być: rodzina, grupa, naród, społeczeństwo – jako formy działań (lepiej lub go-
rzej) zorganizowanych. Fazy rozwoju każdego z takich systemów przedstawio-
no na rys. 1.

Rys. 1. Fazy rozwoju systemów
Wyjścia

Stabilizacja
i dynamiczna
równowaga

Źródło: R. E. Coffey, A. G. Athos,
E. A. Reynolds, Prentice Hall 1975,
cyt. za: S. Galata, Podstawy zarzą-
dzania nowoczesną organizacją – eko-
nomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka,
Difin, Warszawa 2007, s. 2.

Powstanie
i wzrost

 Zmiana
lub upadek

i rozwiązanie
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Szczególną formą systemu działań zorganizowanych jest firma, która bez
względu na charakter działalności, rozmiary czy przynależność funkcjonuje
w szeroko pojętym otoczeniu. Rzeczywisty poziom zaangażowania firm w zrów-
noważony rozwój bywa różny. Niektóre starają się osadzić jego problematykę
w samym centrum swej działalności, inne zadowalają się „mówieniem o nim”.

Zrównoważony rozwój na poziomie najbardziej elementarnym zakłada
przetrwanie. Nie trzeba wyjaśniać, że utrzymanie się na rynku (przetrwanie),
znajduje się na samej górze każdej listy priorytetów. W każdych warunkach hi-
storycznego rozwoju zmienia się jednak kulturowa interpretacja warunków prze-
trwania. W minionej dekadzie toczyła się w tej sprawie walka światopoglądów.
Światopogląd tradycyjny ma charakter darwinowski. Utrzymuje się w nim,
że firmy nieustannie ze sobą konkurują, a przetrwają tylko te, które najlepiej
radzą sobie w tej rywalizacji. Światopogląd alternatywny jest bardziej holistycz-
ny i w większej mierze ukierunkowany na systemy. Firmę pojmuje się w nim jako
element sieci obejmującej także inne firmy, klientów i całe społeczeństwo, a wszyst-
kie one opierają się na podłożu środowiska naturalnego.

Model zrównoważonego rozwoju wymaga, by firmy zaakceptowały prawdę
sprzeczną z intuicją: że dzięki altruizmowi mogą zwiększyć nie tylko swą zdol-
ność do przetrwania, ale nawet rentowność. Można to oczywiście rozumieć na
poziomie bardzo elementarnym. Gdyby na przykład Ziemia miała stanąć w pło-
mieniach, to firmy miałyby trudności ze sprzedażą swych produktów. Jeśli nie
chronią naszego globalnego systemu utrzymującego życie, wystawiają na ryzyko
własne powodzenie i całą kulturę przemysłową. W książce Podstawy zarządzania
nowoczesną organizacją – ekonomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka zaprezentowano test,
w którym – odmiennie od dotąd stosowanych metod – „bohaterem” uczyniono
przyrodę [5, s. 286]. Odpowiadając na kilkadziesiąt pytań, uzyskuje się odpo-
wiedź na pytanie fundamentalne: „Co stałoby się z każdym z nas, gdybyśmy, wsta-
jąc rano, stwierdzili, że posiadane przez nas pieniądze straciły wszelką wartość?”.
Odpowiedź ta, uzyskana, bez tzw. głębokich badań, jest nie do zakwestionowania:
„Czas naszego przetrwania wyznaczyłaby odporność danego organizmu na głód,
pragnienie i warunki atmosferyczne”. W przypadku najsilniejszych organizmów
nie przekroczyłoby to więc jednego miesiąca. Dlaczego zatem robimy tak wiele
złego w dziedzinie środowiska? Dlaczego podejmujemy walkę z otoczeniem natu-
ralnym, w której prawdziwymi przegranymi będą pokolenia, jakie po nas nastą-
pią, nie dając im żadnych szans? Przecież wśród nich będą nasi potomkowie!

Etyka a moralność

Powstawanie, okresowy burzliwy rozwój i wreszcie mniej lub bardziej bolesne
upadki – tak wielkich, jak i małych systemów politycznych i gospodarczych na
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przestrzeni dziejów – pokazują, że materia bez ducha de facto jest martwa. „Każdy
człowiek w swym sercu odkrywa głos, który mu mówi, co dobre, a co złe, i wzy-
wa do czynienia dobra i do unikania zła. Jest to sumienie [...]. Jednak nie tworzy
zasad moralnych, ale odnosi je do konkretnych czynów” [8, s. 33]. Użyte powy-
żej wyrażenie „duch” ujmowane jest tu nie w sensie metafizycznym, lecz
w znaczeniu realnego, przyrodzonego człowiekowi bytu „ożywiającego” mate-
rię tak w nim, jak i wokół niego. Jest pierwotną niedefiniowalną kategorią
w charakterystyce człowieka, pojawiającą się z chwilą jego zaistnienia i znika-
jącą wraz z nim.

Nic nie wskazuje na to, aby nauka kiedykolwiek mogła wyjaśnić całe nasze
życie. Dziś próbuje się człowieka wyjaśnić tylko poprzez fizjologię i neurologię.
Tyle że człowiek ma 38 miliardów komórek i 2,5 biliona połączeń informacyj-
nych. Nigdy nie będziemy w stanie tej kombinacji dogłębnie zrozumieć. A odpo-
wiedź powinna wskazywać, kto koordynuje tę całą sieć, np. jeśli mamy jakąś
myśl. Najgorsze jest jednak to, że możemy zaakceptować tylko to, co potrafimy
wytłumaczyć. Sprawy, których nie da się wytłumaczyć na poziomie naukowym,
przestają dla nas po prostu istnieć. Tymczasem człowiekowi przez całe jego fizycz-
ne istnienie coś wyznacza kierunek reakcji na doświadczane bodźce. Sam zakres
i moc tych reakcji zdeterminowane są wpływem wewnętrznego i zewnętrznego
otoczenia danego osobnika (cechy struktury fizycznej, psychicznej i wpływ środo-
wiska). Nie tylko jednak ten sam człowiek może się zachować różnie w takich
samych warunkach, a w innym czasie, ale także różni ludzie mogą przejawiać
odmienne reakcje na takie same bodźce, w takich samych sytuacjach.

Osobiste odczucie spełnienia, źródło doświadczanych impulsów płynących
„z wnętrza”, stanowi pierwszy i decydujący czynnik rodzący motywy określonych
zachowań i pierwszy etap oceny ich efektów; bez względu na ocenę naszego po-
stępowania dokonaną przez otoczenie. „Wartość” statystycznych wniosków for-
mułowanych na ten temat jest jedna: stwierdzenie że jest to problem trudny
i bardzo złożony. A to dlatego, że nie jest on definiowalny, lecz zewnętrzny
wyraz jego przejawiania się zaświadcza o jego, w nas, istnieniu; niejednokrotnie
nie potrafimy uzasadnić, dlaczego postąpiliśmy tak, a nie inaczej, chociaż w ra-
cjonalnej ocenie wszystko świadczyło o tym, że nie powinniśmy tak postąpić.
Spłycając uzasadnienie, zwykle w takich sytuacjach wyrażamy przekonanie, że
widocznie los tak chciał, tak miało widocznie być, nie można było postąpić
inaczej itd. Przychodząc na świat, człowiek wyposażony jest w ten podstawowy
czynnik sprawczy swoich zachowań w sposób optymalny (najlepszy dla danej,
konkretnej struktury psychofizycznej). Zróżnicowane zachowania tego samego
osobnika nie są wynikiem niskiego poziomu tego czynnika, lecz jego deformacji
związanych oddziaływaniem w pierwszym rzędzie defektów organizmu, proce-
sów początkowego okresu wychowania, wpływu środowiska (domu, szkoły, pra-
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cy). Nie zanika on jednak nigdy, może natomiast być przez wymienione wyżej
wpływy „zniewolony”, ograniczany, aż do całkowitej petryfikacji.

Jest jak materiał palny tkwiący w człowieku przez całe jego życie, uaktywnia-
jący swą energię stosownie do zaistniałego bodźca. Często możemy obserwować
ludzi, którzy swoim postępowaniem zasługują na nasze potępienie i gotowi jeste-
śmy wyeliminować ich całkowicie z naszego otoczenia. I nagle, w sytuacjach
ekstremalnych, ludzie ci zachowują się tak szlachetnie, jak nigdy byśmy się po
nich tego nie spodziewali. Równie częste są sytuacje odwrotne. Nasza ocena
(możliwości zachowań – ich efekty) „wartości duchowej” innych ludzi to ocena
tylko drugiego członu – efektów. Tymczasem takie czynniki, jak: wrażliwość,
intencje, przekonania, konkretne miejsce i czas, czy wreszcie czynniki, z których
istnienia nie zdajemy sobie nawet sprawy, a które w zasadniczy i decydujący
sposób mogą determinować czyjeś zachowanie, nie stanowią elementu oceny.
Skupienie uwagi tylko na efektach zachowań spowodowane jest tym, że tylko
one są w miarę postrzegalne, doświadczane, porównywalne. I to właśnie ten człon
stanowi przedmiot zainteresowania etyków i moralistów badających systemy za-
chowań jednostek i grup znajdujące się w sferze najwyższej złożoności. Tworze-
niem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady postępowa-
nia, zajmuje się etyka.

Często w literaturze przedmiotu pojęcie „etyka” jest stosowane zamiennie
z terminem „moralność”. Liczne publikacje na ten temat nie pozwalają jedno-
znacznie określić, czy przedmiotem ich rozważań (analiz i wniosków) jest nie-
zmienna, dana człowiekowi przestrzeń etyczna, czy też wypełniające ją, two-
rzone (lub wyznawane), względne normy moralne. W niniejszym opracowaniu
przedstawiono jednoznaczny punkt widzenia, według którego normy moralne są
tylko zewnętrznym wyrazem dążeń ich twórców (i wyznawców) do porządkowa-
nia zachowań jednostek w ramach funkcjonujących w danym czasie i warunkach
systemów społecznych. Eliminuje to niepożądane skutki zbyt wąskiego odniesie-
nia obu pojęć do ich etymologicznie uwarunkowanych źródeł. Po grecku ethos
znaczy obyczaj, a takie samo znaczenie w języku łacińskim posiada słowo mos.
Grecy obyczaj rozumieli jednak szerzej niż Rzymianie. Można to, w skrócie, okre-
ślić następująco: obyczajem jest nie tylko dane zjawisko, ale i otoczenie (społeczne
i materialne), w jakim ono zachodzi. Dla Rzymian natomiast desygnatem poję-
cia „obyczaj” było samo zjawisko. Zamienne używanie pojęć „etyka” i „moral-
ność”, jak widać, nawet z tego punktu widzenia nie jest zasadne. Poniżej przed-
stawiono przykład relacji etyka – moralność zawarty w mającym dwa tysiące lat
tekście autorstwa Herodota:

„Kiedy Dariusz był królem Persji, wezwał do siebie Greków akurat bawią-
cych na jego dworze i zapytał, co mogłoby ich skłonić do spożycia martwych ciał
swych ojców. Odparli, że nie uczyniliby tego za żadne pieniądze. Później, w obec-
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ności Greków i tłumacza, tak aby mogli zrozumieć, o czym mowa, zapytał kilku
Indian z plemienia Callatiae, którzy mają zwyczaj spożywania martwych ciał swo-
ich ojców, co mogłoby ich skłonić do spalenia ciał swych rodziców. Wydali okrzyk
przerażenia i zabronili mu nawet wspominać o takich okropnościach” [9, s. 15].

Przykład ten pokazuje, jak postępuje człowiek wychowany w określonych
warunkach. Ten relatywizm dotyczy jednak nie etyki, a kodeksów moralnych,
zgodnie z którymi człowiek został wychowany. Opisany problem ma dwa aspek-
ty: po pierwsze, rytuały kremacji i jedzenia ciał martwych przodków w przypad-
ku obu grup stanowią kolizyjne zasady postępowania. Po drugie, obie strony
wykazują szacunek dla własnych tradycji oraz uświęconych rytuałów. Tak więc
pierwszy aspekt dotyczy postępowania moralnego, drugi zaś poziomu etyki, któ-
ry obie grupy reprezentują wspólnie: rytuały pogrzebowe przodków są święte.
Nie jest więc uprawnione, jak uważa P. Pratley, stwierdzenie Pindara, że „zwy-
czaj jest panem wszystkiego” [9, s. 15]. Dwie oddalone od siebie społeczności
o ukształtowanych zwyczajach i ich bazy zasad moralnych reprezentują taki sam
poziom etyczny. Inny przykład: głęboka wiara garstki pierwszych chrześcijan
w otoczeniu ukształtowanym przez od wieków obce im zwyczaje pozwoliła nie
tylko przetrwać, ale także rozwijać się w coraz większe społeczności.

Poglądy na ten temat przybierają zwykle formę teorii, na którą składa się
zespół pojęć i wynikających z nich twierdzeń, na podstawie których można for-
mułować dopiero zbiory nakazów moralnych. Teorie etyczne zarówno mogą być
próbą udowadniania słuszności funkcjonujących powszechnie nakazów moral-
nych, jak i mogą stać w ostrej opozycji z powszechną moralnością, kwestionując
zasadność części bądź nawet wszystkich obowiązujących w danym społeczeń-
stwie nakazów.

Jedną z propozycji podziału teorii etycznych podał R. Carnap, zwolennik fizy-
kalizmu, postulującego sprowadzanie terminów wszystkich nauk empirycznych
do języka fizyki. Carnap zwalczał wszelką metafizykę jako zawierającą „proble-
my pozorne”, tj. zdania pozbawione logicznego sensu, sam jednak w teorii po-
znania łączył empiryzm z tendencją do subiektywnego pojmowania doświadcze-
nia, co w istocie pozbawia koncepcję logicznej spójności, o którą nawoływał.
Dzieląc teorie etyczne, przyjął on następujące kryteria:
1. Ze względu na zakres obowiązywania norm moralnych: teorie obiektywistyczne

– zakładają one, że normy etyczne mają charakter uniwersalny i można je
wywieść z ogólnych założeń, a następnie zastosować do wszystkich ludzi; teo-
rie subiektywistyczne – zakładają one, że normy etyczne są wytworem po-
szczególnych ludzi. Prowadzi to do wniosku, że jeśli istnieją jakieś wspólne
normy, to są one wynikiem podobnej zawartości umysłów większości ludzi,
lub nawet że nie ma czegoś takiego jak wspólne normy i każdy posługuje się
swoim prywatnym systemem nakazów oralnych.



252

Stanisław Galata, Urszula Pietrzyk

2. Ze względu na źródło pochodzenia norm moralnych: naturalizm – systemy
takie próbują wywodzić normy moralne z nauk przyrodniczych i ewentualnie
społecznych; antynaturalizm – systemy takie starają się udowodnić, że normy
moralne muszą pochodzić „z góry”, np. od Boga, lub wywodzić się z przesła-
nek ściśle racjonalnych, bez odnoszenia się do danych eksperymentalnych.

3. Ze względu na ocenę zachowań ludzi: motywizm – systemy motywistyczne
zakładają, że o moralnej ocenie danego czynu decyduje przede wszystkim mo-
tyw. Według tych teorii nie można uznać czynu za moralnie słuszny czy nie-
słuszny, jeśli nie został podjęty z dobrą intencją; efektywizm – systemy takie
abstrahują zarówno od motywu, jak i efektu. Traktują one dobro i zło jako
niedefiniowalne pojęcia pierwotne. Dobre w obrębie danego systemu moral-
nego jest po prostu to, co jest zgodne z jego nakazami. Wobec tego ani motyw,
ani efekt nie mają znaczenia w ocenie moralnej danego czynu, lecz po prostu
zgodność tego czynu z nakazami moralnymi.
Obecnie funkcjonuje wiele systemów będących kombinacjami przedstawio-

nego podziału. Do najszerzej rozpowszechnionych, reprezentowanych przez naj-
bardziej znanych etyków należą:
 1. Hedonizm (Anaksymenes i Epikur) – system obiektywno-emotywistyczno-

efektywistyczny.
 2. Systemy obiektywno-naturalistyczno-motywistyczne (Arystoteles, stoicyzm,

Spinoza).
 3. Etyka chrześcijańska (św. Augustyn) – systemy obiektywno-antynaturalistycz-

no-motywistyczne.
 4. Systemy obiektywno-antynaturalistyczno-motywistyczne (Kartezjusz, Hegel).
 5. System subiektywno-emotywistyczno-motywistyczny (I. Kant).
 6. System obiektywistyczno-naturalistyczno-motywistyczny (J. J. Rousseau).
 7. Utylitaryzm (J. S. Mill) – system obiektywno-naturalistyczno-efektywistyczny.
 8. Materializm dialektyczny (K. Marks) – system subiektywno-naturalistyczno-

-nominalistyczny.
 9. System subiektywno-naturalistyczno-efektywistyczny (F. Nietzsche).
10. System subiektywno-emotywistyczno-nominalistyczny (A. Schopenhauer).
11. Różne wersje etyki nominalistycznej (R. Carnap).

Etyka jest przestrzenią, w której jako jedne z licznych funkcjonują normy
moralne, będące w społeczeństwach systemami normatywnymi obok takich sys-
temów, jak: prawo państwowe, przyjęta przez teologów różnych religii moralność
religijna, moralność religijna przyjęta przez wyznawców danej religii czy normy
moralne faktycznie przyjmowane w życiu codziennym. Zwykle istnieje jednocze-
śnie kilka różnych systemów funkcjonujących w obrębie jednej kultury. Są one po
części zgodne ze sobą, tak w swej istocie, jak i w brzmieniu, po części zaś konku-
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rencyjne. W polskiej kulturze na przykład rozdźwięk między tymi systemami
najlepiej można zaobserwować w odniesieniu do problemu aborcji:
1. Polskie prawo zakazuje aborcji, dopuszczając jednak wyjątki (gwałt, zagroże-

nie dla życia matki, nieodwracalne uszkodzenie płodu oraz tzw. bliżej nieokre-
ślone „ważne przyczyny”).

2. Zgodnie z wykładnią przyjętą przez Kościół katolicki jego teologowie w zde-
cydowanej większości opowiadają się przeciw aborcji.

3. Wśród Polaków, także wśród katolików, opinie na ten temat są podzielone.
Według badań CBOS przeprowadzonych w listopadzie 2002 roku 83% Pola-
ków uważało, że przerywanie ciąży powinno być dozwolone, a tylko 11%
było zdania, że powinno być całkowicie zakazane.
U większości ludzi zasady moralne są głęboko zinternalizowane (wpojone

w podświadomość) w wyniku procesów wychowawczych czy wpływu otoczenia.
Często w takich przypadkach nie występuje refleksja co do ich genezy. Natomiast
na ogół naruszenie tych zasad jest źródłem konfliktu intrapersonalnego (objawia-
jącego się poczuciem winy). Wyrastając ze wspólnej podstawy, jaką jest etyka,
zasady moralne, mimo różnych ujęć, są w wielu przypadkach zbieżne. Na przy-
kład z trzech zasad etycznych:
1. Życie ludzkie jest święte, gdyż jest ono darem Boga (chrześcijaństwo),
2. Odbieranie życia jest zadawaniem największego cierpienia (buddyzm),
3. Życie ludzkie jest podstawową wartością, gdyż wszyscy jesteśmy równopraw-

nymi członkami ludzkiej wspólnoty (humanizm),
można bez trudu wyprowadzić nakaz moralny „nie zabijaj”, chociaż jego podsta-
wy światopoglądowe są diametralnie różne.

Na bazie systemu etycznego wyrastają jednak nie zawsze te same zasady mo-
ralne, dlatego nie można mówić o jakimś uniwersalnym systemie moralności,
chociaż analizując zbiory nakazów moralnych, jakie obowiązują w różnych kul-
turach i cywilizacjach, można wyróżnić pewien zbiór zasad obowiązujących
w większości z nich, np. generalny zakaz zabijania, mówienia nieprawdy, kra-
dzieży czy cudzołóstwa.

Można również napotkać pewne sprzeczności w samych podstawach świa-
topoglądowych. Klasycznym przykładem jest tu, często podkreślany przez ety-
ków, konflikt pomiędzy zasadą wolności („człowiek jest wolny”) a zasadą rów-
ności („wszyscy ludzie są równi”). Kategorie te mają szczególne znaczenie
w socjologii i polityce. Retoryczny urok idei wolności jest tak duży, że przyznają
się do niego różne naukowe orientacje, szczególnie z zakresu politycznej filozofii.
Współczesne dyskusje na temat pojęcia wolności ukształtowała analiza dokona-
na przez Isaiaha Berlina. Według niego, w historii idea wolności ujmowana była
w dwojakim sensie: pozytywnym i negatywnym. W pierwszym osoba jest wolna
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o tyle, o ile jest swym własnym panem, którego życie i decyzje zależą od niego
samego, a nie od zewnętrznych sił jakiegokolwiek rodzaju. W drugim osoba
cieszy się tym większą negatywną wolnością, im mniej jej przeszkadzają lub im
mniej przymuszają ją do czegoś inne ludzkie podmioty i w im większym stopniu
może ona działać bez cudzej ingerencji. Innymi słowy, człowiek jest pozytywnie
wolny, gdy robi to, co chce, negatywnie zaś, gdy nikt nie wtrąca się w jego spra-
wy. Zgodnie z takim poglądem brak zdolności nie oznacza braku wolności – na
przykład nie traci się wolności wskutek tego, że nie jest się w stanie zrozumieć
Kierkegaarda.

Innego zdania jest Ch. Taylor. Uważa on, że pozytywna wolność to pojęcie
realizacji wiążące się ze sprawowaniem kontroli nad swoim życiem. Człowiek jest
wolny jedynie w tej mierze, w jakiej skutecznie decyduje o sobie samym i o kształcie
własnego życia. Negatywna wolność zaś, według Taylora, to pojęcie szansy. Czło-
wiek jest wolny, mając możliwość zrobienia czegoś, gdy ma do wyboru różne
opcje, bez względu na to, czy robi cokolwiek, aby którąś z tych opcji realizować.

Ujęcie to spotyka się z krytyką z uwagi na to, że uwzględnia tylko „zewnętrz-
ne” przeszkody i bariery działania, gdy tymczasem „wewnętrzne”, umysłowe
i charakterologiczne również wpływają na nasze motywacje, samokontrolę oraz
zdolność do przeprowadzania rozróżnienia pomiędzy negatywną wolnością jako
pojęciem szansy, a przeprowadzania moralnych rozróżnień, czyli też mają wpływ
na naszą wolność.

Próbą połączenia tych odmiennych stanowisk jest propozycja C. Kukathasa,
który uważa, że zawsze należy rozumieć wolność negatywną jako pojęcie szansy,
nie powinno się jednak pozytywną wolnością oznaczającą aktywne przezwycię-
żenie wewnętrznych przeszkód. Podmiot cieszy się negatywną wolnością, kiedy
nie istnieją żadne wytworzone przez człowieka ograniczenia działania, wewnętrzne
ani zewnętrzne.

Pomimo różnic w stanowiskach co do charakterystyki pojęcia wolności można
ująć ich podstawową myśl w stwierdzeniu, że wolność oznacza brak przymusu,
sytuację, w której możemy dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych
opcji. Może oznaczać brak osobistego zniewolenia (więzienie, niewolnictwo, pra-
ca przymusowa, porwanie), może oznaczać brak ograniczeń ze strony władz (wol-
ność słowa, wolność pracy, wolność zgromadzeń) i innych jednostek (szef, bank,
szkoła, rodzina), a także zwyczajów społecznych i warunków naturalnych. Poli-
tycznie pojmowaną wolność dzieli się często na wolność od i wolność do. Wol-
ność od (wolność negatywna) oznacza brak przymusu (wolność od prześlado-
wań, wolność od strachu, wolność od głodu), wolność do (czy też prawo do;
wolność pozytywna) natomiast rzeczywistą możliwość podejmowania wybo-
rów. Do tradycyjnych wolności politycznych należą: wolność zgromadzeń, wol-
ność pracy, wolność religijna, wolność gospodarcza. Mówienie o wolności zakła-
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da istnienie czegoś (ducha, umysłu), co potrafi podejmować decyzję zarówno
wtedy, gdy mamy do czynienia z dylematem, jak i wówczas, gdy mamy rozwią-
zać problem czy konkretne zadanie.

W pozornym konflikcie z wolnością znajduje się równość. W historii ideał
równości przejawiał się w dwóch formach: jako równość demokratycznego
społeczeństwa i jako równość warunków. Według egalitarystów polityczny
ideał demokratycznego obywatelstwa powinien zawierać ideał równości per-
spektyw życiowych każdego człowieka. Zgodnie z takim ideałem każdemu
należy dawać to samo bądź też każdego należy traktować tak samo pod jakimś
określonym względem. Realizacja tego ideału w praktyce, również polskiej, napo-
tyka tak wiele kontrowersji, że często uważa się, iż nie warto zadawać sobie tego
trudu. Wielu obserwatorów uznało społeczny i ekonomiczny egalitaryzm za niein-
spirujący, a nawet groźnie nieatrakcyjny i chybiony. Nie można jednak twierdzić,
że skoro wydobycie ludzi z ciężkiej biedy stanowi pilne, moralne zadanie, to
naszym pilnym, moralnym obowiązkiem jest również zapewnienie każdemu
człowiekowi wystarczających środków do życia, jakie chciałby prowadzić. Stano-
wisko deterministyczne, w którym wszystkie wydarzenia wydają się nieuniknio-
nymi konsekwencjami przeszłych przyczyn, tylko pozornie jest sprzeczne z wolną
wolą. Stopień nasilenia wrażenia tej sprzeczności jest bowiem rezultatem pozio-
mu wiedzy o splocie czynników składających się na przyczyny określonych zja-
wisk. Przykładem może tu być casus „konia trojańskiego”.

Zauważalne zainteresowanie badaniami nad etyką w Polsce następuje po okresie
długiego zastoju spowodowanego postawą wielu wyznaczających kierunki ba-
dań uczonych, pojmujących błędnie i jednostronnie filozofię. Zadanie filozofii,
a tym samym jej działu, jakim jest etyka, można odczytać wyraźnie we wska-
zaniach K. Wojtyły: „Etyka jest działem filozofii, umiłowania mądrości. Kto
kocha człowieka, ten stara się świadczyć na jego rzecz – mądrością i miłością,
prawdą i dobrem” [5, s. 15]. Obudzona z tego letargu problematyka etyki owo-
cuje dość chaotycznymi poszukiwaniami, przypominającymi dzielenie zapałki na
czworo. Dokonuje się podziałów, których jedynym wyraźnym rezultatem jest za-
cieranie granicy między etyką i moralnością. I tak rozróżnia się: „etykę teore-
tyczną stosowaną i normatywną”, jednocześnie zakładając, że celem uprawiania
każdej nauki, a więc i etyki, jest „wpływanie na życie i postępowanie ludzkie”,
i podkreślając, że „zależy to nie tyle od treści i zadań nauki, co od postawy bada-
cza i tych, którzy korzystają z nauki”. To tak, jakby badacz, mając niechętny
stosunek do prawa ciążenia, informował wprawdzie innych o jego wymogach,
ale ci, w zależności od reprezentowanej postawy, wykorzystaliby je lub bezkarnie
zignorowali.

Powołując coraz to nowe pojęcia, zwykle zapożyczane z innych dziedzin, uży-
wa się ich w znaczeniach tak blisko ze sobą związanych, że rozdzielanie ich staje
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się sztuczne i wieloznaczne. Wyjaśnia się na przykład teoretyczną etykę, odróż-
niając od niej „etykę normatywną” i stwierdzając jednocześnie, że „zakłada ona
etykę teoretyczną”. Pociąga to za sobą konieczność zdefiniowania wieloznaczne-
go pojęcia „norma”. R. Ingarden podaje 12 definicji normy, wyróżnionych we-
dług pięciu kryteriów: 1. Znaczenie przedmiotowe; 2. Znaczenie stanu rzeczy;
3. Znaczenie logiczne; 4. Znaczenie językowe; 5. Znaczenie poznawcze. Tyle że
z tej obszernej i – jak zaznacza sam autor – niekompletnej klasyfikacji nadal nie
wynika, co stanowi istotę normy etycznej, bo wynikać nie może.

W przyjętym w niniejszym opracowaniu rozumieniu etyki jako przestrzeni,
w której człowiek istnieje i działa, próby określania norm jego człowieczeństwa są
działaniem jałowym i nie wnoszą nic do poznania sensu istnienia i zachowania
człowieka. Tak jak przestrzeń fizyczna jest miejscem przejawiania się fizycznego
istnienia człowieka, tak przestrzeń etyczna jest miejscem przejawiania się jego
istnienia duchowego. Obecny stan badań doprowadził do takiego podziału, że
żadna z wydzielonych części zapałki nie może wzniecić nawet iskry, a formułowa-
ne wnioski bywają niekiedy szokująco kuriozalne. Na przykład afirmatywny sto-
sunek do zwierząt skłonił niektóre rządy do nadania małpom i innym wyżej roz-
winiętym gatunkom praw, których większość ludzkości jest nadal pozbawiona:
prawa do życia i do wolności osobistej oraz stosowania eksperymentów i tortur.
Jak daleko można zajść drogą takiego myślenia? Znamiennym przykładem są tu
poglądy głoszone przez amerykańskiego bioetyka P. Singera. Według niego kon-
sekwentne przemyślenie materiału biologicznego nieuchronnie prowadzi do wnios-
ku, „że człowiek niczym istotnym nie różni się od karpia czy kury. Z tego zaś
założenia wynika, że fundament całej cywilizacji zachodniej – czyli przyznanie
człowiekowi specjalnych praw, większych od praw zwierząt – jest z moralnego
punktu widzenia nieuprawnionym, nieakceptowanym szowinizmem gatunko-
wym. [...] gatunek jest sam w sobie oderwany od moralnego, tak jak rasa czy
płeć” [5, s. 49]. Ta prowokująca ekstrawagancja, z pretensjami do oryginalności,
nie ma z oryginalnością nic wspólnego. Jest wyrazem niezrozumienia różnicy
między problemem a zadaniem. Przywołuje za to znaną rzymską zasadę: nihil
novi sub sole, czyli „nic nowego pod słońcem”. Już w starożytności, w czasach
Homera, ludzie wyłączeni ze społeczeństwa, niewolnicy, nie posiadali miejsca
w systemie moralnym. Byli bardziej rzeczami niż osobami.

Przedstawiona wulgaryzacja znanych od wieków poglądów nie zasługiwała-
by na dostrzeżenie, gdyby nie fakt, że znajduje ona wielu niedouczonych w tej
kwestii zwolenników. Inne błędne założenie to rozważanie „człowieczeństwa” czło-
wieka z pozycji systemowych: jest całością złożoną z physis i psyche. Tak jak mone-
ta ma dwie części: orła i reszkę, a posiada jedną wartość, tak obie te części stano-
wią dopiero o „wartości” człowieka. Już na podstawie tych dwóch przykładów
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można stwierdzić rażącą logiczną niekonsekwencję w sprowadzaniu wniosków
do przypadkowych przesłanek, co odbiera im jakąkolwiek wartość naukowych
uogólnień. Odwoływanie się, na przykład, do tak „przekonujących” objawów
człowieczeństwa u małp czy papug, jak posługiwanie się przez nie językiem mi-
gowym czy wierne powtarzanie ludzkiej mowy, jest jak badanie śmietany, bez
uwzględnienia procesów, jakie zachodzą pod jej skorupą. Tych „rewelacyjnych”
spostrzeżeń nie potwierdzają żadne wiarygodne badania naukowe. Stwierdzono
natomiast, że zachowania zwierząt badanych w warunkach laboratoryjnych to
instynktowne reakcje na głód, ból lub przyjemne doznania. Przekładanie tego na
świadome zachowania jest zwyczajnym naukowym nadużyciem. Małpy, kury
czy papugi można w ramach całej ich populacji wyćwiczyć w automatycznym
naśladowaniu dźwięków i ruchów, choć też w bardzo ograniczonym zakresie.
W sytuacji bólu lub ekstremalnego zagrożenia nawyki te zanikają. Dręczony
i głodzony pies, kot czy koń zaatakuje nawet swego pana.

Funkcjonują również poglądy, jakkolwiek wyrażane w krańcowych opiniach,
według których etyka jest względna. Jeden z najpopularniejszych, także w Pol-
sce, autorów publikacji z zakresu zarządzania, R. W. Griffin twierdzi: „etyka to
osobiste przekonania jednostki dotyczące zachowania słusznego i niesłusznego.
[...] To ludzie mają etykę, organizacje jej nie mają” [6, s. 70]. Takie stanowisko
zgodne jest z przyjętym w niniejszej pracy ujęciem etyki jako cechy właściwej
tylko człowiekowi. Ale dalej Griffin pisze: „etyka jest względna, a nie absolutna”
[jw.]. Przyjęcie takiego założenia konsekwentnie prowadzi do wniosku, że z punktu
widzenia sprawców niegodnych czynów, np. „pięciu współczesnych wojen, jakie
ogarniają świat”, zasługują oni na pochwały, a nie na potępienie. Każdy człowiek
jest niepowtarzalnym bytem wyposażonym od urodzenia we właściwości obce
pozostałej części materii, których nie da się wyprowadzić z przyrody, redukując je
do materializmu, a które stanowią  o jego godności. Tylko w przypadku człowie-
ka występuje świadoma solidarność gatunkowa objawiająca się współczuciem,
chęcią niesienia bezinteresownej pomocy, poświęcenia, akceptacji i wierności okre-
ślonym wartościom. „Systemiści”, przyrównując człowieka do monety, przyrów-
nują Księżyc do Słońca. Moneta, w zależności od kondycji ekonomicznej, poli-
tycznej czy społecznej narodu, zmienia swoją wartość i może zostać wyparta
całkowicie nawet wtedy, gdy fizycznie jeszcze istnieje.

Wśród tych skrajnych, niekiedy aż do niedorzeczności, poglądów, występu-
je dość powszechne przekonanie, że uprawianie etyki biznesu wymaga rozróż-
nienia:
1. Etyki ogólnej społeczeństwa.
2. Etyki zawodowej ludzi zaangażowanych w uprawianie biznesu (skodyfiko-

wanej bądź nie).
3. Przekonań moralnych grupy zawodowej ludzi biznesu.
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4. Rzeczywistego postępowania przedstawicieli danej grupy ludzi zawodowo pa-
rających się biznesem oraz zbadania wzajemnych relacji między nimi.
Już sama charakterystyka przedstawionej powyżej opinii zaprzecza zasadno-

ści odróżniania etyki ogólnej i etyki zawodowej. Wszelka etyka – obojętne, czy
ogólna, czy zawodowa – stanowi bowiem zbiór nakazów stojących na straży
osobistego dobra działającej jednostki, upatrując w tym czynnik wspólny obu
etyk. Pojawia się więc pytanie: to jaki sens ma ich rozdzielanie?

Inny przykład sztucznego rozróżnienia etyki i moralności: „Etyka biznesu zaj-
muje się badaniem istniejącej polityki przedsiębiorstw mających wpływ na dobro
ludzi oraz otoczenie. Taka rzeczywista polityka przedsiębiorstw oraz określone
modele zachowań stanowią moralność w biznesie, której wyrazem jest pewien
zestaw przekonań i działań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w sto-
sunku do samej firmy, dotyczących zagadnień prowadzenia działalności gospo-
darczej (biznesu)” [6, s. 33]. Jeśli przyjmiemy takie stanowisko, to dojdziemy do
wniosku, że raz podmiot (człowiek) tylko tworzy zasady moralne, a innym razem
tylko je realizuje. Raz etyka pokrywa się z moralnością, innym razem nie.

Zważywszy na fakt, że procesy decyzyjne są tak skomplikowane, iż z istnienia
niektórych uwarunkowań nawet nie zdajemy sobie sprawy, formułowane warun-
ki, takie jak pełna informacja, są w realnych sytuacjach jedynie ogólnikowymi
hasłami. Podejmujący decyzję nigdy nie jest do końca dostatecznie poinformowa-
ny, a często w ogóle jest niedoinformowany. Jaki sens ma więc tłumaczenie masła
przez jego „maślaność”, skoro bez względu na to, czy nazwiemy je inaczej, zawsze
pozostanie przede wszystkim tłuszczem? Właściwości etyczne człowieka, jego „czło-
wieczeństwo” pojawiają się wraz z nim i wraz z nim znikają, bo tylko jemu,
konkretnej jednostce, przysługują. Objawianie się tej właściwości to różniący lu-
dzi stosunek nie do etyki, a do zasad moralnych funkcjonujących w danym śro-
dowisku społecznym, w tym zawodowym. Mieszanie tych pojęć rodzi sztuczne,
podziały i może prowadzić do stawiania absurdalnych wręcz pytań, a tym sa-
mym uzyskiwania absurdalnych odpowiedzi. Na przykład, dokonując oddziele-
nia etyki ogólnej od etyki zawodowej, należałoby zadać absurdalne, aczkolwiek
logiczne – z punktu widzenia kodeksów zawodowych – pytania: „Czy lekarz,
będąc świadkiem wypadku drogowego, powinien, tylko z racji etyki swojego
zawodu, pomóc poszkodowanemu? Czy do tego samego jest zmuszony inżynier,
ekonomista itd., który postąpił zgodnie z etyką swojego zawodu: jechał spraw-
nym pojazdem, zgodnie z przepisami, ekonomicznie, a pieszy wtargnął niespo-
dziewanie na jezdnię?”.

Spójrzmy teraz na drugi aspekt problemów etycznych – otoczenie, w jakim
tworzone są normy moralne. Stan wszystkich naszych systemów naturalnych po-
garsza się, a tempo tego procesu rośnie. Naukowcy poważnie przewidują dziś
wielkoskalowe załamanie się ekosystemu; dramatyczny spadek zdolności naszej
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planety do podtrzymywania życia w perspektywie lat 2020–2030. Najbardziej
uderza to, że według niektórych oszacowań do 2030 roku wyginie jedna czwarta
czy nawet więcej spośród wszystkich zwierząt. Skutki tego dla integralności eko-
systemu nie są jasne, lecz oczywiście wiadomo, że nie są dobre. Do tego dochodzi
zmiana klimatu. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku katastrofy naturalne
spowodowały na całym świecie straty przekraczające 600 mld dolarów – więcej
niż w ciągu czterech wcześniejszych dziesięcioleci razem wziętych. CGNU, jed-
na z największych na świecie firm ubezpieczeniowych, prognozuje, że zmiana
klimatu może doprowadzić do bankructwa globalnej gospodarki przed 2065
rokiem.

Wnioski

W pierwszych okresach życia człowieka na Ziemi obszar zagrożeń był tak roz-
legły, że głównymi czynnikami sprawczymi zachowań były strach przed nie-
znanym i głód. Jest rzeczą charakterystyczną, że w miarę rozwoju społecznego,
ekonomicznego i politycznego powiększa się zakres „względności” zachowań
w stosunku do norm moralnych. Ale nie można tego odnosić do etyki, gdyż jest
ona właściwością określającą człowieczeństwo jednostki ludzkiej. Mówienie
o różnych etykach jest – w swojej istocie – mówieniem o jej przejawach w rozma-
itych okresach i okolicznościach, czyli o stosunku człowieka do obowiązujących
w danych warunkach, miejscu i czasie norm postępowania, które sam tworzy,
w zależności od sytuacji i potrzeb. Ta „różnorodność” etyk stanowi tylko przejaw
woli, wiedzy i możliwości człowieka w dążeniu do zapewnienia sobie wygodnych
i bezpiecznych warunków egzystencji. Różnice w przejawianiu się tych trzech
czynników nie dotyczą więc etyki, lecz jej zewnętrznego (ukształtowanego przez
cechy osobnicze jednostki i system, w którym żyje) wyrazu, czyli moralności.
Moralność rodzi się w określonej kulturze. Kultura, w której żyje współczesny
człowiek, nazywana jest czasem kulturą „błagania o mit”. Nie chodzi tu o „wie-
lość odrestaurowanych mitologii, czy też o mity usiłujące sprostać naszej miałkiej
codzienności, ale o wszechogarniający, wielki mit. Mit, przez który wieczność
będzie wdzierać się w czas każdego człowieka. [...] Czy w emocjonalnie chłod-
nych kulturach Zachodu tworzących już tylko społeczeństwa spektaklu (tytuł
książki Guy Deborda) będzie on w ogóle możliwy? Czy będzie to zjawisko,
o którym wszyscy orzekną, iż jest niczym innym prócz imaginacji prowadzącej do
szaleństwa?” [jw.].

W rozważaniach tych jest zawarty postulat otwartości na treści związane
z poszukiwaniem sensu życia, odnajdywanie własnego poczucia tożsamości, kon-
kretyzację marzeń, przygotowanie i podejmowanie indywidualnych ról życio-
wych. Żałośnie ubogi wymiar koncepcji „uczłowieczających” zwierzęta, rośliny
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czy tzw. inteligentne maszyny obnażają aż nadto pytania: „Czy poza człowiekiem
jakakolwiek forma życia jest w stanie sformułować i realizować taki postulat?
Czy wreszcie, jak chcą bioelektronicy, próby przekładania zero-jedynkowych
impulsów elektronicznego robota na zachowania człowieka nie jest bezpłodną,
atrakcyjną zabawą, odwracającą uwagę od istotnych problemów gnębiących ludz-
kość, których źródeł należy szukać w każdym z nas?”. Czy nie wystarcza świado-
mość, że to, co konstruujemy dzisiaj, stanie się „gorsetem”, w którym będą
żyli potomkowie każdego z nas?

Bibliografia

[1] Argenti P., Opłaca się odpowiednio mówić, [w:] MBA-box. Praktyczne idee najtęż-
szych umysłów biznesu, red. J. Kurtzman, G. Rifkin, V. Griffith, MT Biznes,
Warszawa 2005.

[2] Arystoteles, Etyka nikomachejska, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, PWN,
Warszawa 1996.

[3] Bali T., Władza, [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. E. Good-
in, Ph. Pettit, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 699–711.

[4] Carr D. K, Hard K. J., Trahant W. J., Zarządzanie procesem zmian, PWN,
Warszawa 1998.

[5] Galata S., Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją – ekonomia, kultura,
bezpieczeństwo, etyka, Difin, Warszawa 2007.

[6] Galata S., Biznes w przestrzeni etycznej – motywy, metody, perspektywy, Difin,
Warszawa 2007.

[7] Gélinier O., L’éthique des affaires, Editions du Seuil, Paris 1991.
[8] Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa

1985.
[9] Pratley P., Etyka w biznesie, Gebethner & Ska, Warszawa 1998.

The ethical aspect of sustainable growth

Still in the last decade of the last age hardly anybody he heard about the sedate
development. Considering the issue – first of all – we must specify the area which
the term will refer to. Here, for the datum point, one takes root the organization,
understood as a whole consisting of parts contributing to her success. Can this so be:
the family, the group, the nation, the society – as forms of organized activities
(better, or worse). A special form of organized activities is the firm. Every firm
regardless of types its activity, size or nationality, works in the widely comprehended
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environment. The sedate development on this level (to most elementary) assumes
– first of all – the survival. Cultural interpretation of survival conditions changes,
however, during historic development. In the past decade there was a fight going on
about the outlook on the issue. The traditional outlook on life has a Darwinian char-
acter. It says that firms unceasingly compete, and only the ones which cope with
rivalry best will survive. The alternative outlook on life is more holistic and to
a greater extent focused on systems. The firm is seen as a network element of embrac-
ing also other firms, customers and the all society, and they are based on the basis of
the environment. The model of the sedate development demands, so that firms ac-
cept the contradictory the truth contradictory to intuition: thanks to they altruism
can enlarge not only their own ability to survive, but also profitability, which can all
be understood on the elementary level. If, for example, the Earth were to be in flames,
then firms would have difficulties in the sale of their own products. If they do not
protect our total system holding life, they put their own success at risk and the whole
industrial culture. And here appears the fundamental question: “What would happen
to each of us, if we got up in the morning and found out that the money, we have got,
has lost its value?” Without research we get the unquestionable answer: “The time
our survival would depend on the resistance of our organism to hunger, thirst and
weather conditions”. So, in the case of the strongest organisms the process would not
exceed one month. The question is then why do we do so much harm to the environ-
ment? Why do we take a fight against natural environment with the result in failure
of future deprived of any chance? After all, there will be progeny of each of from us!
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ROLA POMOCY ZE ŚRODKÓW EFS W DOSTOSOWANIU...

Marta Woźniak, Wojciech Huszlak

Rola pomocy ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w dostosowaniu kwalifikacji osób

poszukujących pracy do zapotrzebowania rynku pracy

Streszczenie: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób poszukujących pracy
niejednokrotnie wynika z konieczności ich dostosowania do aktualnych potrzeb
rynku pracy. Kwalifikacje, czyli wiedza i umiejętności potrzebne do realizacji
określonych zadań, mogą być nabywane między innymi podczas kursów lub po-
przez praktykę. W związku z tym ich podnoszenie łączy się z koniecznością
ponoszenia kosztów finansowych związanych z realizacją szkoleń, praktyk lub
staży. W artykule przedstawiono różne formy podnoszenia kwalifikacji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tych, które polegają na ścisłej współpracy pracodaw-
ców i pracowników/stażystów. Pokazane zostały przykłady wykorzystania na ten
cel środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Pozwala to na określe-
nie roli, jaką odgrywa pomoc finansowa pochodząca z EFS w podnoszeniu kwa-
lifikacji osób poszukujących pracy.

Wstęp

Biorąc pod uwagę obecny poziom bezrobocia, wynoszący w skali kraju 11,1%
[1] należy się spodziewać dużej konkurencji na rynku pracy wśród potencjalnych
pracowników. W związku z tym konieczne staje się podnoszenie kwalifikacji osób
poszukujących pracy, które w ten sposób otrzymują większe szanse na zatrudnie-



264

Marta Woźniak, Wojciech Huszlak

nie. Niejednokrotnie zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której osoba poszu-
kująca pracy wyraża chęć dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do ak-
tualnego zapotrzebowania, np. poprzez ich podniesienie, by w ten sposób stać się
bardziej konkurencyjna na rynku pracy. Służą temu różnorodne kursy, szkolenia,
staże, praktyki. Należy jednak pamiętać o tym, że kursy i szkolenia, zwłaszcza
specjalistyczne, wiążą się z koniecznością ponoszenia kosztów finansowych. Za-
tem jednym z czynników mogących utrudnić lub też uniemożliwić bezrobotnym,
jak również osobom wyrażającym chęć zmiany dotychczasowego stanowiska pracy,
podniesienie swoich kwalifikacji są wysokie koszty. Organizowanie pomocy
w postaci dofinansowanych lub też całkowicie bezpłatnych kursów, szkoleń,
praktyk lub też staży pozwoliłoby z pewnością, zwłaszcza bezrobotnym, na
uzupełnienie wiedzy i umiejętności na poziomie pozwalającym na ich zaistnie-
nie jako potencjalnych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje
do wykonywania oferowanej pracy.

Analiza rynku pracy

Kursy, szkolenia lub też staże czy praktyki powinny być dostosowane do aktualne-
go zapotrzebowania rynku pracy. Zatem, aby oferta kursów zaspokajała zapotrze-
bowanie rynku pracy na pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje,
należy przeprowadzić jego analizę pod tym kątem. Działanie to pozwala na okre-
ślenie obszarów tematycznych oraz rodzaju pomocy, jaka powinna zostać zaofero-
wana bezrobotnym lub też osobom, które chciałyby zmienić dotychczasową pra-
cę. Poprzez rodzaj pomocy rozumiana jest tu pomoc realizowana odpowiednio
w formie kursów i szkoleń lub też poprzez staże i praktyki zawodowe.

Badanie i analiza rynku pracy, m.in. pod kątem „sytuacji na regionalnym
rynku pracy, w tym między innymi w zakresie przewidywanej sytuacji na rynku
pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań praco-
dawców odnośnie do pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, po-
żądanych usług szkoleniowych, zachodzących zmian w sektorze MŚP, rozwoju
społeczno-gospodarczego regionów, oraz publikowanie wyników przeprowadzo-
nych badań, analiz, ekspertyz” [2] mogą być prowadzone z wykorzystaniem
dofinansowania z EFS np. w ramach działania 2.1. „Rozwój umiejętności po-
wiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia usta-
wicznego w regionie”. Możliwe jest dostosowanie na podstawie uzyskanych
w wyniku badań i analiz raportów rodzaju pomocy do aktualnych potrzeb osób
poszukujących pracy.

Przykładem projektu zrealizowanego w województwie małopolskim w ramach
działania 2.1 i dotyczącego analizy rynku pracy jest projekt „Obserwator gospo-
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darczy – diagnoza popytu i podaży na małopolskim rynku pracy”1 w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Efektem tego projektu było przedstawienie czterech raportów dotyczących mię-
dzy innymi badań jakościowych wśród pracodawców oraz badań przeprowadzo-
nych wśród bezrobotnych. Z raportu dotyczącego bezrobotnych [3], a dokładnie
ich oceny własnej sytuacji na rynku pracy wynika, że do największych przeszkód
w znalezieniu pracy należą:
1. Zbyt słaba znajomość języków obcych (65%).
2. Nieodpowiedni poziom wykształcenia (61%).
3. Nieodpowiedni kierunek wykształcenia (53%).
4. Brak umiejętności obsługi komputera (50%).

Natomiast z badań dotyczących pracodawców [4] wynika, że w procesie re-
krutacji oceniają oni przede wszystkim:
1. Udokumentowaną wiedzę.
2. Doświadczenie.
3. Dodatkowe kursy.
4. Sposób prezentacji.

W przypadku zadeklarowanych przez badane firmy tworzonych miejsc pracy
spośród 11 przewidywanych typów stanowisk na 9 wymagane było posiadanie
doświadczenia.

Ponadto z raportów tych wynika, że ponad połowa ankietowanych bezrobot-
nych wyraża chęć uczestnictwa w kursach, szkoleniach lub warsztatach. Co wię-
cej, w większości są to kursy i szkolenia z zakresu technik komputerowych oraz
języków obcych.

Opierając się na danych uzyskanych z tego typu raportów, można zatem po-
dejmować dalsze działania w kierunku tworzenia kursów, szkoleń o ściśle okre-
ślonej tematyce. Na podstawie raportu można również określić zapotrzebowanie
na organizowanie staży i praktyk dla osób nieposiadających doświadczenia, czyli
w większości absolwentów szkół.

Realizacja

Wyraźnie widoczne i potwierdzone jest, chociażby przez przytoczone wyżej bada-
nia w ramach projektu „Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na

1 „Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na małopolskim rynku pracy” – projekt
zrealizowany przez Agencję Komunikacji Marketingowej InterActive z Krakowa. Przedsięwzięcie
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR – Działanie 2.1. „Rozwój
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicz-
nego w regionie”, styczeń 2006.
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małopolskim rynku pracy”, zapotrzebowanie na różne formy pomocy przezna-
czone dla osób poszukujących pracy w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji. Po-
winny zatem być organizowane specjalistyczne kursy, szkolenia umożliwiające
osobom bezrobotnym pogłębienie swojej wiedzy bądź też zdobycie wiedzy w in-
nej dziedzinie, bardziej pożądanej w aspekcie ofert pracy tworzonych przez pra-
codawców.

Pomimo zainteresowania samych bezrobotnych podnoszeniem kwalifikacji
i udziałem w różnych formach kształcenia w przypadku podejmowania tego typu
działań nierzadko barierę stanowi aspekt finansowy. Również osobom pracują-
cym, chcącym zmienić dotychczasowe miejsce pracy, perspektywa udziału w szko-
leniu, które jest w całości lub części dofinansowywane – a więc w sytuacji, gdy
nie muszą ponosić pełnego kosztu – ułatwia podjęcie decyzji o uczestnictwie
w tej formie doskonalenia. Jak wynika z raportów, osoby poszukujące pracy, któ-
re oprócz odpowiednich kwalifikacji zawodowych posiadają również doświad-
czenie, są lepiej postrzegane przez pracodawców. W zaistniałej sytuacji uwydat-
nia się potrzeba tworzenia dogodnych warunków do realizacji staży lub praktyk
umożliwiających praktyczne zastosowanie posiadanej wiedzy.

Staże partnerskie

Przykładem działania umożliwiającego realizację staży był projekt „Staże part-
nerskie dla innowacji w MSP” [5]. Zakładał on stworzenie grupie absolwentów
uczelni możliwości odbycia stażu w firmach z sektora małych lub średnich przed-
siębiorstw. Zadaniem stażystów wynikającym z programu stażu było uczestnic-
two we wprowadzaniu w firmach rozwiązań innowacyjnych. Rozwiązania te róż-
niły się w zależności od rodzaju firmy i związane były z charakterem prowadzonej
przez nią działalności. Jednak każda z wprowadzanych innowacji wymagała od
stażystów wiedzy z zakresu technik informatycznych. W związku z tym poten-
cjalni beneficjenci ostateczni powinni zostać wyłonieni z grupy absolwentów kie-
runków związanych z informatyką. Niemniej jednak w procesie rekrutacji stało
się widoczne, że większość kandydatów, a co za tym idzie – w późniejszym czasie
– stażystów, nie ukończyła kierunków studiów związanych z informatyką, lecz
mimo tego wykazywała chęć uzyskania dodatkowych kwalifikacji, zdobycia wie-
dzy i praktycznych umiejętności jej wykorzystania.

Z uwagi na dwuetapowość staży możliwe było zarówno szkolenie stażystów
pod kątem zadań, które musieli wypełniać w kolejnych miesiącach stażu, jak
i stworzenie warunków do zastosowania zdobytej wiedzy. Na pierwszym etapie
stażu, trwającym miesiąc, stażyści, przebywając w firmach informatycznych, zdo-
bywali potrzebną wiedzę. Na drugim etapie, trwającym kilka miesięcy, mogli
w praktyce sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności.
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Jak wynika z raportu z ewaluacji tego projektu2, stażyści zdobyli umiejętności
z zakresu m.in. znajomości specjalistycznych programów komputerowych, prak-
tycznych zagadnień dotyczących telefonii komórkowej, tworzenia stron WWW,
obsługi kilku aplikacji. Z uwagi na to, że umiejętności te mogą być wysoko
cenione na rynku pracy, szansa zatrudnienia po zakończeniu stażu dodatkowo
wzrasta. Stażyści mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach „Tech-
nologie informatyczne w zarządzaniu firmą” oraz w warsztatach mających na
celu rozwijanie kompetencji miękkich.

Rys. 1. Sytuacja stażystów na rynku pracy po ukończeniu stażu

2 Raport z ewaluacji ex post projektu „Staże partnerskie dla innowacji w MSP”, realizowanego
w ramach ZPORR, Działanie 2.6. „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [5].

Spośród osób, które ukończyły kilkumiesięczny staż, ponad połowa uzyskała
zatrudnienie. Większość z tych osób, bo aż 80% deklaruje, że realizacja stażu
znacząco wpłynęła na fakt ich zatrudnienia.
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W trakcie trwania tego projektu nie bez znaczenia zarówno dla firm, w których
odbywały się staże, jak i dla samych stażystów pozostawał fakt jego finansowania.
Już na początku projektu firmy wskazywały na duże znaczenie finansowania reali-
zowanych działań ze środków EFS. Jak się okazuje, ten element sprzyjający realiza-
cji projektu jest traktowany na równi ze szkoleniami, jakie w trakcie stażu odby-
wają stażyści. Jedynie dwuetapowość stażu oceniana jest nieznacznie wyżej.
Natomiast niżej oceniane są rola doradcy oraz sama współpraca z uczelnią.

Rys. 2. Znaczenie przypisywane poszczególnym elementom
składającym się na realizację projektu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [5].

Możliwość dofinansowania zarówno szkoleń, jak i wynagrodzeń stażystów ze
środków EFS pozwoliła stażystom na uzyskanie dodatkowej wiedzy, doświad-
czenia cenionego przez przyszłych pracodawców oraz wynagrodzenia podczas
trwania całego okresu odbywania stażu w wysokości porównywalnej do wyna-
grodzenia pracowników firmy, w której odbywał się staż, zajmujących podob-
ne stanowiska. Z kolei firma przyjmująca osobę na staż zyskiwała pracownika,
który nie tylko wykonywał pracę związaną z wdrażaniem innowacji w tej firmie,
ale dodatkowo nie obciążał jej kosztami swojego wynagrodzenia. Ma to duże
znaczenie, zwłaszcza z perspektywy wielkości firmy, a w tym projekcie były to
małe lub średnie przedsiębiorstwa, a więc zatrudniające kilka lub kilkanaście
osób.
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W ramach wspomnianego już działania 2.1. „Rozwój umiejętności powiązany
z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego
w regionie” zorganizowano szkolenia i kursy umożliwiające zdobycie nowych
kwalifikacji. W celu zobrazowania rzędu wielkości wsparcia udzielonego w ra-
mach tego projektu przedstawione zostaną przykładowe dane, uzyskane dla wo-
jewództw małopolskiego, śląskiego i podlaskiego [6]. Jak wynika z raportu,  ponad
7602 osoby z województwa małopolskiego, 4988 z województwa podlaskiego
oraz 8486 z województwa śląskiego uzyskały wsparcie z tego tytułu.

Rys. 3. Ocena projektów szkoleniowych przez uczestników kursów
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W wyniku realizacji projektu prawie 80% osób może wykorzystywać wiedzę
zdobytą podczas szkoleń, z czego prawie połowa wykorzystuje ją bardzo często,
a niemal 40% często. Znacznie ponad połowa osób, które ukończyły dofinanso-
wywane kursy, jest świadoma wzrostu swoich kwalifikacji. Prawie 40% osób
uważa, że zdobyte kwalifikacje ułatwiają znalezienie pracy, natomiast ponad
połowa uczestników kursów i szkoleń jest zdania, że uczestnictwo w kursach
i szkoleniach miało znaczny wpływ na podniesienie ich wartości na rynku pra-
cy. Prawie 60% osób uczestniczących w szkoleniach twierdzi, że podczas kursu
nabyło nowe kwalifikacje umożliwiające wykonywanie nowego zawodu.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, można stwierdzić, że środki pochodzące
z EFS umożliwiły podniesienie kwalifikacji zawodowych osób biorących udział
w dofinansowywanych z nich kursach i szkoleniach. Znacząco wpłynęły one tak-
że na dostosowywanie kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w kursach
do zmieniających się potrzeb rynku pracy. O tym, jak wysoko oceniane przez
uczestników są kursy i szkolenia dofinansowywane, świadczy fakt, iż ponad po-
łowa ankietowanych stwierdziła, że zdecydowanie wzięłaby udział w tego typu
szkoleniu również w przypadku, gdyby kursy te były płatne, a ich sytuacja finan-
sowa pozwalałaby na pokrycie kosztów uczestnictwa.

Podsumowanie

Współczesny rynek pracy wymaga ciągłego doskonalenia, podnoszenia kwalifi-
kacji lub też uzyskiwania nowych zarówno przez osoby poszukujące pracy, jak
i pracujące. Jak wiadomo, istotne jest nie tylko pogłębianie wiedzy, ale również
zwiększanie umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Kursy i szkolenia pozwa-
lają na uzupełnianie wiedzy.

Powinny być dostosowywane do aktualnych potrzeb rynku pracy i jak naj-
lepiej odpowiadać – swoim zakresem tematycznym – ofertom pracy przygoto-
wywanym przez potencjalnych pracodawców. Nierzadko zdarza się jednak, że
koszty uczestnictwa w nich przewyższają możliwości finansowe osób zaintere-
sowanych. Dlatego tak dużego znaczenia nabiera możliwość ich finansowania ze
środków EFS. Również w przypadku analiz rynku pracy dużą rolę odgrywa aspekt
finansowy. Pomoc ze środków EFS pozwala na przygotowywanie tego typu ana-
liz, raportów, co z pewnością w przyszłości umożliwi i znacznie ułatwi określenie
kierunków szkoleń, na które będzie największe zapotrzebowanie.

Jak wiadomo, osoba posiadająca doświadczenie jest bardziej konkurencyjna
na rynku pracy od osoby, która doświadczenia zawodowego nie posiada. O tym,
jak dużą rolę odgrywają środki z EFS w przypadku tworzenia dogodnych warun-
ków do nabywania doświadczenia, może świadczyć przytoczony w artykule przy-
kład projektu „Staże partnerskie dla innowacji w MSP”.
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Na podstawie omówionych przykładów można zatem stwierdzić, że źródła
finansowania mają duże znaczenie dla dostosowywania kwalifikacji osób po-
szukujących pracy, a finansowanie ze źródeł EFS odgrywa tutaj ogromną rolę.
Jest to widoczne na każdym etapie tego procesu: od samej analizy rynku pracy
aż po realizację wybranych form doskonalenia zgodnych z aktualnym zapo-
trzebowaniem.
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The role of assistance from the European Social Fund
in adjusting qualification of job seekers to the demands
of the labour market

Improvement of professional qualifications of the persons looking for a job often
results from the necessity of adapting to current requirements of the labour market.
Qualifications, i.e. knowledge and skills required for undertaking specific tasks can be
acquired i.a. by means of courses or practice. With reference to that, improvement of
qualifications is connected with the necessity of increasing financial costs related to
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conducting trainings, practice or apprenticeship. In the article, there have been pre-
sented different forms of improvement in qualifications, with a special concern for
those forms which consist in close cooperation of employers and employees/trainees.
There have been presented examples of using resources of the European Social Fund
for that purpose. It enables specification of the role of the ESF financial support in
improving qualifications of persons looking for a job.
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Ëàðèñà Êîâàëü

Àíàëiç êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi æiíîê íà ðèíêó
ïðàöi Ðiâíåíñüêî¿ îáëàñòi

Ðåçþìå: Â ñòàòòi äîñëiäæóºòüñÿ ìåòîäèêà ðîçðàõóíêó ðiâíÿ êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñòi æiíîê íà ðèíêó ïðàöi òà ïðîïîíóþòüñÿ îñíîâíi íàïðÿìêè
ñïðèÿííÿ ðîçøèðåííþ ñôåðè ïðèêëàäàííÿ æiíî÷î¿ ïðàöi.

Îöiíêà êîí’þíêòóðè ðèíêó ïðàöi æiíîê, òîáòî ïîïèòó é ïðîïîçèöi¿ íà
æiíî÷ó ðîáî÷ó ñèëó äàº ìîæëèâiñòü âèçíà÷èòè îñíîâíi ïðiîðèòåòíi ñôåðè
âïëèâó äåðæàâíî¿ ïîëiòèêè ñïðèÿííÿ æiíî÷î¿ çàéíÿòîñòi ç ìåòîþ ðåãóëþ-
âàííÿ ñêëàäíèõ ñîöiàëüíî-åêîíîìi÷íèõ ïðîöåñiâ ïðè âèêîðèñòàííi æiíî÷èõ
òðóäîâèõ ðåñóðñiâ òà ïiäâèùåííÿ ðiâíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi æiíîê.
Ðiâåíü êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi æiíî÷î¿ ðîáî÷î¿ ñèëè ôîðìóºòüñÿ ïiä äiºþ
çàêîíó ïîïèòó i ïðîïîçèöi¿.

Äèíàìiêà îñíîâíèõ ïîêàçíèêiâ êîí’þíêòóðè ðèíêó ïðàöi æiíîê Ðiâíåí-
ñüêî¿ îáëàñòi íàâåäåíî â òàáë. 1.

Çà äàíèìè òàáëèöi 1 ìîæíà çàçíà÷èòè íàñòóïíå:
1. Âïðîäîâæ 2000–2006 ðîêàõ íà ðèíêó ïðàöi Ðiâíåíñüêî¿ îáëàñòi âiäáóâà-

ëèñÿ íåçíà÷íi çìiíè â ïîïèòi æiíî÷î¿ ðîáî÷î¿ ñèëè – íàéáiëüøà êiëüêiñòü
çàÿâëåíèõ „æiíî÷èõ” âàêàíñié ïðèïàäàº íà 2002 ðiê (388 òèñ. îñiá),
ïðîòå öÿ ïîòðåáà äåùî çìåíøóºòüñÿ äî 2006 ðîêó – 256 òèñ. îñiá. Òàêà
ñèòóàöiÿ ïîÿñíþºòüñÿ çìåíøåííÿì ïîïèòó íà æiíî÷ó ðîáî÷ó ñèëó ó çâ’ÿçêó
ç ïðèïèíåííÿì äiÿëüíîñòi ó öåé ïåðiîä áàãàòüîõ ïiäïðèºìñòâ, äå â îñ-
íîâíîìó âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ïðàöÿ æiíîê.
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2. Íèçüêîþ òàêîæ º ïèòîìà âàãà çàïðîïîíîâàíèõ „æiíî÷èõ” âàêàíñié
ó çàãàëüíié ïîòðåái â ïðàöiâíèêàõ – 9,41–20,85%, ùî òàêîæ ïiäòâåðä-
æóº íèçüêèé ïîïèò íà æiíî÷ó ðîáî÷ó ñèëó.

3. Ïîçèòèâíîþ º òåíäåíöiÿ äèíàìiêè ïðàöåâëàøòóâàííÿ æiíîê âïðîäîâæ
äîñëiäæóâàíèõ ðîêiâ – ç 7,6 òèñ. îñiá ó 2000 ðîöi äî 16,6 òèñ. îñiá
ó 2006 ðîöi.

Òàáë. 1. Ïîïèò òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ íåçàéíÿòèõ òðóäîâîþ
äiÿëüíiñòþ æiíîê Ðiâíåíñüêî¿ îáëàñòi ó 2000–2006 ðð.

Ïîêàçíèêè

Ïîòðåáà â ïðàöiâíèêàõ (âà-
êàíñi¿), âñüîãî, òèñ. îñiá
Ïîòðåáà â ïðàöiâíèêàõ –
æiíêàõ iç çàãàëüíî¿ êiëüêîñòi
âàêàíñié („æiíî÷i” âàêàíñi¿),
òèñ. îñiá
Ïîòðåáà â ïðàöiâíèêàõ –
æiíêàõ ó % äî çàãàëüíî¿ ïî-
òðåáè ó ïðàöiâíèêàõ
Ïðàöåâëàøòîâàíî âñüîãî,
îñiá
²ç çàãàëüíî¿ êiëüêîñòi ïðàöå-
âëàøòîâàíèõ – æiíêè, îñiá
×àñòêà ïðàöåâëàøòîâàíèõ
æiíîê äî çàãàëüíî¿ êiëüêîñòi
ïðàöåâëàøòîâàíèõ (ï.5/ï.4),
%
Êiëüêiñòü ôàêòè÷íî ïðàöå-
âëàøòîâàíèõ æiíîê ó ðîçðà-
õóíêó íà îäíó çàïðîïîíîâàíó
âàêàíñiþ, îñiá (ï.5/ï.1)
Êiëüêiñòü ôàêòè÷íî ïðàöå-
âëàøòîâàíèõ æiíîê ó ðîçðà-
õóíêó íà îäíó çàïðîïîíîâàíó
„æiíî÷ó” âàêàíñiþ, îñiá (ï.5/
ï.2)
Ðiâåíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàöå-
âëàøòîâàíèõ æiíîê „æiíî÷è-
ìè” âàêàíñiÿìè, %

¹
ï/ï
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2000
520

84

16,15

16640

7584

45,58

14,58

90,29

43,8 

2001
1036

216

20,85

22012

10713

48,67

10,34

49,6 

39,9 

2002
1366

388

28,4

25834

13065

50,57

9,56

33,67

48,6 

2003
1739

379

21,79

27432

13813

50,35

7,94 

36,44

52,6 

2004
1925

351

18,23

30950

15522

50,15

8,06

44,22

55,8 

2005
1786

168

9,41

33037

16153

48,89

9,04

96,14

57,4 

2006
2954

256

8,67

34058

16590

55,19

6,36

73,42

52,5 

Ðîêè

Ðîçðàõîâàíî àâòîðîì çà äàíèìè „Àíàëiòè÷íî-ñòàòèñòè÷íîãî çáiðíèêà Çàðåºñòðîâàíèé
ðèíîê ïðàöi Ðiâíåíñüêî¿ îáëàñòi (2000–2006 ðð.)”.
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4. ×àñòêà ïðàöåâëàøòîâàíèõ æiíîê iç çàãàëüíîãî ÷èñëà ïðàöåâëàøòîâàíèõ
çíàõîäèòüñÿ ó ìåæàõ âiä 45,58% äî 45,19%, ùî ïîÿñíþºòüñÿ êiëüêîìà
ïðè÷èíàìè: ïî-ïåðøå, æiíêè ÷àñòî ïîãîäæóþòüñÿ íà áóäü-ÿêó íåïðå-
ñòèæíó òà ìàëîîïëà÷óâàíó ðîáîòó, íà ÿêó íåîõî÷å éäóòü ÷îëîâiêè, ïî-
äðóãå, ñüîãîäíi æiíêè ÷àñòî êîíêóðóþòü íà ðiâíèõ ç ÷îëîâiêàìè íà
ðèíêó ïðàöi ó áàãàòüîõ ñôåðàõ, ïî-òðåòº, æiíêè îõî÷å îáèðàþòü ðîáîòó
ç ãíó÷êèìè óìîâàìè çàéíÿòîñòi, ùî äîçâîëÿº ¿õ ïðèäiëÿòè áiëüøå óâàãè
ñiì’¿.

5. Â ðîçðàõóíêó íà îäíó çàïðîïîíîâàíó æiíî÷ó âàêàíñiþ êiëüêiñòü ïðàöå-
âëàøòîâàíèõ æiíîê â äèíàìiöi çà äîñëiäæóâàíi ðîêè ñêëàäàº ïðèáëèçíî
âiä 34 äî 96 îñiá, ùî ñâiä÷èòü ïðî íåâiäïîâiäíiñòü ìiæ ïîïèòîì i çàäîâî-
ëåíèì ïîïèòîì íà æiíî÷ó ðîáî÷ó ñèëó à òàêîæ ïðî íèçüêèé ðiâåíü
çàáåçïå÷åííÿ ïðàöåâëàøòîâàíèõ æiíîê „æiíî÷èìè” âàêàíñiÿìè (âiä 39,9%
äî 57,4%), òîáòî æiíêè ñàìîñòiéíî âèðiøóþòü ïðîáëåìè ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ, òîìó ùî ñëóæáè çàéíÿòîñòi íå âîëîäiþòü ïîâíîþ i âè÷åðïíîþ
iíôîðìàöiºþ ïðî ñòàí ïðîïîçèöi¿ ðîáî÷èõ ìiñöü äëÿ æiíîê.
Òàêèì ÷èíîì, çàëèøàþòüñÿ íåðiâíèìè ïîçèöi¿ íà ðèíêó ïðàöi ÷îëîâiêiâ

i æiíîê, à âèñîêèé ðiâåíü ¿õ åêîíîìi÷íî¿ àêòèâíîñòi, ðiâåíü îñâiòè òà ïðî-
ôåñiéíèõ íàâè÷îê äîçâîëÿº êîíêóðóâàòè çà ïðåñòèæíi ðîáî÷i ìiñöÿ.

Íà ðèñ. 1. íàâåäåíî ïîðiâíÿëüíó äiàãðàìó ïðàöåâëàøòóâàííÿ æiíîê Ðiâ-
íåíñüêî¿ îáëàñòi ó 2000–2006 ðîêàõ.

Êîíêóðåíöiÿ íà ðèíêó ïðàöi çâóæóº ïðîôåñiéíi ìîæëèâîñòi æiíîê,
îñîáëèâî ìîëîäi, âîíà çóìîâëåíà íåðiâíèìè ïîçèöiÿìè ÷îëîâiêiâ òà æiíîê
ùîäî ìîæëèâîñòåé äîñòóïó äî ïðàöi. Î.À. Ãðiøíîâà çàçíà÷àº, ùî „...Ïîíÿòòÿ
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi ãðîìàäÿí íà ðèíêó ïðàöi ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñóêóï-
íiñòü õàðàêòåðèñòèê, ÿêi âèçíà÷àþòü ïîðiâíÿëüíi ïîçèöi¿ êîíêðåòíîãî ïðà-
öiâíèêà íà öüîìó ðèíêó i äîçâîëÿþòü éîìó ïðåòåíäóâàòè íà çäîáóòòÿ ïåâíèõ
âàêàíñié...” [2]. Ïðîòå, ìîëîäi æiíêè ç âèñîêèì ïðîôåñiéíî-îñâiòíié ðiâíåì
íå çàâæäè îòðèìóþòü íàëåæíó ðîáîòó, à çìóøåíi ïîãîäæóâàòèñÿ íà ðîáîòó
ìåíøå îïëà÷óâàíó, ìåíøå ïðåñòèæíó, íèæ÷î¿ êâàëiôiêàöi¿, áåç êàð’ºðíîãî
ðîñòó. Óêðà¿íñüêi æiíêè º äîñèòü àêòèâíèìè ó ïðîôåñiéíié äiÿëüíîñòi.
Æiíêè Óêðà¿íè òðàäèöiéíî ââàæàþòüñÿ îäíèìè iç îñâi÷åíèõ ó ªâðîïi. ¥åí-
äåðíà1 ðiâíiñòü ïðàâ ó äîñòóïi äî îñâiòè äîçâîëÿº îòðèìàòè ¿¿ æiíêàì
ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ óñiõ êàòåãîðié òà ðiâíiâ, çà ðiçíèìè ñïåöiàëüíîñòÿìè.

1 ¥åíäåð (àíãë. gender – áóêâàëüíî ðiä [÷îëîâi÷èé, æiíî÷èé]) – öå ñîöiàëüíî-ðîëüîâà
i êóëüòóðíà iíòåðïðåòàöiÿ ðèñ îñîáèñòîñòi òà ìîäåëåé ïîâåäiíêè ÷îëîâiêà i æiíêè íà
âiäìiíó âiä áiîëîãi÷íèõ; öå ïîëiòèêà ðiâíèõ ïðàâ i ìîæëèâîñòåé ÷îëîâiêiâ i æiíîê,
à òàêîæ äiÿëüíîñòi ïî ñòâîðåííþ ìåõàíiçìiâ ùîäî ¿õ ðåàëiçàöi¿.
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Âiäîìèìè óêðà¿íñüêèìè íàóêîâöÿìè òàêèìè, ÿê Ä. Ï. Áîãèíÿ, Î. Ì. Ëåâ-
÷åíêî, Ì. Â. Ñåìèêiíà, ². Ë. Ïåòðîâà, Ä. À. Ðàòíiêîâ, Î. ². Öèìáàë, Ñ. Î. Ùóð
äîñëiäæóâàëàñÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíiñòü ðîáî÷î¿ ñèëè, à Î. À. Ãðiøíîâà
çäiéñíþâàëà îöiíêó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi æiíîê íà ðèíêó ïðàöi [2].
Ïðîòå îñòàòî÷íî íå âñòàíîâëåíî ìåõàíiçìiâ i iíñòðóìåíòiâ äëÿ âèçíà÷åííÿ
ðiâíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi ðîáî÷î¿ ñèëè, îñêiëüêè íi ìåòîäîëîãi÷íèé,
íi òåîðåòè÷íèé àñïåêòè äîñëiäæåííÿ öüîãî ïèòàííÿ çàëèøèëèñÿ íåçàâåð-
øåíèìè. Îáìåæåíiñòü iíôîðìàöi¿, ñêëàäíiñòü òà ñïåöèôiêà äîñëiäæåííÿ
ïðîöåñiâ íà ðèíêó ïðàöi íå äàº ìîæëèâîñòi îòðèìàòè àáñîëþòíèõ ðå-
çóëüòàòiâ.

Çàïðîïîíîâàíà Ä. Ðàòíiêîâèì [3] ìåòîäèêà îöiíêè êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñòi ðîáî÷î¿ ñèëè ÿê íà ìàêðî-, òàê i íà ìiêðîðiâíi ç âèêîðèñòàííÿì
äîñòóïíî¿ iíôîðìàöiéíî¿ áàçè ìîæå áóòè äîïîâíåíà i âèêîðèñòàíà ïî âiä-
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Ðîçðàõîâàíî àâòîðîì çà äàíèìè „Àíàëiòè÷íî-ñòàòèñòè÷íîãî çáiðíèêà Çàðåºñòðîâàíèé
ðèíîê ïðàöi Ðiâíåíñüêî¿ îáëàñòi (2000–2006 ðð.)”.
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íîøåííþ äî æiíîê ç âðàõóâàííÿì ñïåöèôiêè ¿õ çàéíÿòîñòi òà óìîâ ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ. Òàêèé ïiäõiä ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê çàãàëüíîìåòîäîëîãi÷íèé
ïiäõiä ó äîñëiäæåííÿõ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi ðîáî÷î¿ ñèëè.

Îñêiëüêè ó ïåðiîäè öèêëi÷íîãî ñïàäó, êîëè ïðîïîçèöiÿ ðîáî÷î¿ ñèëè
âèïåðåäæàº ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ìiñöü, ñïîñòåðiãàºòüñÿ âèíèêíåííÿ
ìàñîâîãî i õðîíi÷íîãî áåçðîáiòòÿ, òàêà ñèòóàöiÿ ñêëàëàñÿ i íà ðèíêó ïðàöi
Óêðà¿íè. Ñåðåäíÿ òðèâàëiñòü çàðåºñòðîâàíîãî áåçðîáiòòÿ íà êiíåöü 2006
ðîêó ñòàíîâèëà 6 ìiñÿöiâ. Íàòîìiñòü, çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ íàñåëåí-
íÿ ç ïèòàíü åêîíîìi÷íî¿ àêòèâíîñòi, ñåðåä áåçðîáiòíèõ ïðàöåçäàòíîãî
âiêó (çà ìåòîäîëîãiºþ ÌÎÏ), ñåðåäíÿ òðèâàëiñòü áåçðîáiòòÿ ñêîðîòèëàñÿ
ç 7 ìiñÿöiâ ó 2005 ðîöi äî 6 ìiñÿöiâ ó 2006 ðîöi [4].

Êiëüêiñòü áåçðîáiòíèõ Ðiâíåíñüêî¿ îáëàñòi (çà ìåòîäîëîãiºþ ÌÎÏ), ÿêi
øóêàëè ðîáîòó ïîíàä 1 ðiê, ó 2005 ðîöi ïîðiâíÿíî ç ïîïåðåäíiì ñêîðîòèëàñÿ
ìàéæå íàïîëîâèíó (íà 49%) i ñêëàäàëà 7,8 òèñ. (16,3% âiä çàãàëüíî¿ êiëüêîñòi
òèõ, ÿêi øóêàëè ðîáîòó) [5].

Ïðîòå, ñåðåäíÿ òðèâàëiñòü áåçðîáiòòÿ º âèùîþ ñåðåä æiíîê, i öå ìîæå
ïðèçâåñòè äî çíèæåííÿ ¿õ ìîòèâàöi¿ äî ïðàöi, çíèæåííÿ åêîíîìi÷íî¿ àêòèâ-
íîñòi, çðîñòàííÿ êiëüêîñòi æiíîê, ùî çíåâiðèëèñÿ ó ïîøóêàõ ðîáîòè òà,
âðåøòi, äî çàñòiéíîãî àáî õðîíi÷íîãî áåçðîáiòòÿ.

Â.Ñ. Âàñèëü÷åíêî çàçíà÷àº, ùî òðèâàëiñòü áåçðîáiòòÿ º îäíiºþ ç âàæëèâèõ
õàðàêòåðèñòèê ðèíêó ïðàöi, îñêiëüêè âiäîáðàæàº éîãî ãíó÷êiñòü òà ñòàí
äåðæàâíîãî óïðàâëiííÿ çàéíÿòiñòþ [1].

Ïðèïóñòèìî, ùî îäíèì iç îñíîâíèõ êðèòåði¿â âèçíà÷åííÿ ðiâíÿ êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñòi æiíîê íà ðèíêó ïðàöi º ïîêàçíèê òðèâàëîñòi ¿õ ïîøóêó
ðîáîòè, òîáòî òåðìií ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî áåçðîáiòíi æiíêè áóëè íåïðà-
öåâëàøòîâàíèìè. Òðèâàëèé ïåðiîä ïåðåðâè â ðîáîòi äîñèòü íåáåçïå÷íèé,
îñêiëüêè âòðàòà çâ’ÿçêiâ ç ðèíêîì ïðàöi ñïîíóêàº æiíîê äî áåçäiÿëüíîñòi,
çíèæåííÿ ïðîôåñiéíèõ ÿêîñòåé i ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê, êîìóíiêàöiéíèõ âëà-
ñòèâîñòåé, ïðîôåñiîíàëiçìó. ², ÿê íàñëiäîê, òàêi æiíêè øâèäêî ïåðåõîäÿòü
äî ñêëàäó ìàðãiíàëi¿â. ²ñíóº ùå îäèí íåãàòèâíèé ðåçóëüòàò òàêèõ çìií: äiòè,
äèâëÿ÷èñü íà ìàòåðiâ, ó ÿêèõ âiäñóòíÿ ìîòèâàöiÿ äî ïðàöi, ñàìi ìîæóòü
îïèíèòèñÿ ó òàêîìó æ ñòàíi. Æiíêà, ÿêà äàâíî âèéøëà ç ðèíêó ïðàöi, òàêîæ
ìàëî öiêàâèòü ðîáîòîäàâöÿ, ÿêèé õî÷å íàéíÿòè ïðàöiâíèêà, ãîòîâîãî ïðè-
ñòóïèòè äî ïðàöi íåãàéíî, à íå âèòðà÷àòè ÷àñ i êîøòè íà éîãî àäàïòàöiþ.

Ðîçðàõóºìî ñåðåäíþ òðèâàëiñòü áåçðîáiòòÿ i ïèòîìó âàãó æiíîê Ðiâíåí-
ñüêî¿ îáëàñòi, ÿêi ïåðåáóâàëè â ñòàòóñi áåçðîáiòíèõ äîâøå çà ñåðåäíþ òðè-
âàëiñòü áåçðîáiòòÿ, à ñòàòèñòè÷íi äàíi i ðîçðàõóíêè çâåäåìî â òàáë. 2.
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Òàáë. 2. Äèíàìiêà òðèâàëîñòi çàðåºñòðîâàíîãî áåçðîáiòòÿ ñåðåä æiíîê
Ðiâíåíñüêî¿ îáëàñòi ó 2000–2006 ðð.

Íàçâà ïîêàçíèêiâ

Êiëüêiñòü æiíîê, ÿêi ìàëè ñòàòóñ
áåçðîáiòíèõ, îñiá
×èñåëüíiñòü íåçàéíÿòèõ æiíîê,
ÿêi ïåðåáóâàëè íà îáëiêó, îñiá
×àñòêà æiíîê, ÿêi ïåðåáóâàëè
ó ñòàòóñi áåçðîáiòíèõ çà òðèâà-
ëiñòþ áåçðîáiòòÿ äî 1 ðîêó,
ó òîìó ÷èñëi, %:
äî 1 ìiñÿöÿ
âiä 1 äî 2 ìiñÿöiâ
âiä 2 äî 3 ìiñÿöiâ
âiä 3 äî 6 ìiñÿöiâ
âiä 6 äî 9 ìiñÿöiâ
âiä 9 ìiñÿöiâ äî 1 ðîêó
ïîíàä 1 ðiê
ó òîìó ÷èñëi: ïîíàä 3 ðîêè
Ñåðåäíÿ òðèâàëiñòü áåçðîáiòòÿ,
ìiñ.
×àñòêà æiíîê, ÿêi ïåðåáóâàëè
ó ñòàòóñi áåçðîáiòíèõ äîâøå çà
ñåðåäíþ òðèâàëiñòü áåçðîáiòòÿ, %

2000
26208

55365

67,8

 9,4
 6,3
 9,0
17,1
13,4
12,5
32,2
 4,2
12

32,2

2001
26663

56152

66,6

8,1
7,3
6,9
16,1
15,1
13,1
33,4
 3,7
11

46,5

2002
25218

58856

73,7

 7,9
 7,3
 7,0
17,7
16,8
17,0
26,3
 2,1
9

43,3

2003
20944

55659

70,6

8,1
6,4
6,3
16,8
15,9
17,1
29,4
 0,6
9

46,5

2004
22476

55358

73,2

 9,5
 7,6
 6,4
17,6
16,2
15,8
26,8
 0,3
9

42,6

2005
19459

54773

73,4

10,0
 8,6
 6,6
18,0
14,8
15,3
26,6
 0,3
8

56,6

2006
17804

52122

76,8

10,3
 8,1
 6,7
21,1
15,8
14,7
23,2
 0,3
8

53,7

Ðiê

Ðîçðàõîâàíî àâòîðîì çà äàíèìè „Àíàëiòè÷íî-ñòàòèñòè÷íîãî çáiðíèêà Çàðåºñòðîâàíèé

ðèíîê ïðàöi Ðiâíåíñüêî¿ îáëàñòi (2000–2006 ðð.)”.

Çà äàíèìè òàáëèöi ñåðåäíÿ òðèâàëiñòü áåçðîáiòòÿ æiíîê Ðiâíåíñüêî¿
îáëàñòi ìàº ñòiéêó òåíäåíöiþ äî çíèæåííÿ, ùî ñâiä÷èòü ïðî ïîçèòèâíi
çðóøåííÿ ó òåìïàõ ïðàöåâëàøòóâàííÿ æiíîê, ïðîòå íåãàòèâíèì ÿâèùåì
º çðîñòàííÿ ÷àñòêè æiíîê, ÿêi ïåðåáóâàëè ó ñòàòóñi áåçðîáiòíèõ äîâøå çà
ñåðåäíþ òðèâàëiñòü, ïðè ÷îìó, íàéâèùîãî çíà÷åííÿ öåé ïîêàçíèê íàáóâ
ó 2005 ðîöi. Öå ñâiä÷èòü ïðî ñêëàäíó ñèòóàöiþ ó ñôåði çàéíÿòîñòi i çðîñòàííÿ
íåñïðèÿòëèâèõ òåíäåíöié ó ïðîöåñi ôîðìóâàííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi
æiíî÷î¿ ðîáî÷î¿ ñèëè.

Äëÿ îöiíêè ðiâíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi æiíîê íà ðèíêó ïðàöi íà
îñíîâi ÷èñåëüíîñòi íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ æiíîê, âèáåðåìî êðèòåðié
òàêî¿ îöiíêè – ñåðåäíº çíà÷åííÿ òðèâàëîñòi ïîøóêó ðîáîòè. Îòæå, çãiäíî
iç çàïðîïîíîâàíîþ ìåòîäèêîþ ÷èñåëüíiñòü íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ æiíîê
ñëiä âèçíà÷àòè çà ôîðìóëîþ:
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                            ×íêæ = ×íêæ 
åê.àêò. 

+ ×íêæ 
åê.íåàêò. 

                        (1)

äå: ×íêæ – ÷èñåëüíiñòü íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ æiíîê,
×íêæ 

åê.àêò
– ÷èñåëüíiñòü íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ åêîíîìi÷íî àêòèâíèõ
   æiíîê,

×íêæ 
åê.íåàêò

– ÷èñåëüíiñòü íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ åêîíîìi÷íî íåàêòèâ-
   íèõ æiíîê.

×èñåëüíiñòü íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ åêîíîìi÷íî àêòèâíèõ æiíîê âè-
çíà÷àºòüñÿ çà ôîðìóëîþ:

                               ×íêæ 
åê.àêò. 

= ×æ
áåçð

 * P                                (2)

äå: P – ïèòîìà âàãà áåçðîáiòíèõ æiíîê, ÿêi øóêàëè ðîáîòó äîâøå, íiæ
  ñåðåäíié òåðìií ïîøóêó ðîáîòè çà âiäïîâiäíèé ïåðiîä, %,

×æ
áåçð

– çàãàëüíà ÷èñåëüíiñòü áåçðîáiòíèõ æiíîê.
Ðiâåíü êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi âèçíà÷èìî:

                                  Êð = ×êæ / ×íêæ * 100, %                          (3)

äå: ×èæ. – ÷èñåëüíiñòü êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ åêîíîìi÷íî íåàêòèâíèõ
   æiíîê.

Ðîçðàõóíêè çâåäåìî â òàáëèöþ 3.

Òàáë. 3. Ðîçðàõóíîê êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi æiíîê íà ðèíêó ïðàöi
Ðiâíåíñüêî¿ îáëàñòi çà 2000–2006 ðð.

Íàçâà ïîêàçíèêiâ

1. Êiëüêiñòü áåçðîáiòíèõ æiíîê
óñüîãî, îñiá

2. ×àñòêà æiíîê, ÿêi øóêàëè ðîáîòó
äîâøå, íiæ ñåðåäíié òåðìií ïî-
øóêó ðîáîòè, %

3. Êiëüêiñòü åêîíîìi÷íî íåàêòèâ-
íèõ æiíîê ïðàöåçäàòíîãî âiêó,
òèñ. îñiá
Íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíi æiíêè
ñåðåä åêîíîìi÷íî àêòèâíèõ (ï.1
õ ï.2)/100, òèñ. îñiá

4. Åêîíîìi÷íî àêòèâíi æiíêè ïðà-
öåçäàòíîãî âiêó, òèñ. îñiá
Íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíi æiíêè
ç âðàõóâàííÿì åêîíîìi÷íî íåàê-
òèâíèõ æiíîê ïðàöåçäàòíîãî âi-
êó (ï.4+ï.3) òèñ. îñiá

2000
26208

 32,2

197,0

 11,7

234,5

208,7

2001
26663

 46,5

196,7

  7,6

235,4

243,0

2002
25218

 43,3

203,9

 14,6

228,1

241,7

2003
20944

 46,5

202,2

13,4

231,0

244,4

2004
22476

 42,6

193,6

  14,9

239,6

244,5

2005
19459

 56,6

186,7

  8,8

246,2

255,0

2006
17804

 53,7

178,6

 9,56

254,0

188,16

Ðîêè
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Íàçâà ïîêàçíèêiâ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ðîêè

Êîíêóðåíòîñïðîìîæíi åêîíî-
ìi÷íî àêòèâíi æiíêè (ï.5–ï.4).
òèñ. îñiá
Ðiâåíü êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñ-
òi åêîíîìi÷íî àêòèâíèõ æiíîê,
(ï.7: ï.5)õ100, %
Êîíêóðåíòîñïðîìîæíi æiíêè
ç âðàõóâàííÿì åêîíîìi÷íî íåàê-
òèâíèõ æiíîê ïðàöåçäàòíîãî âiêó
(ï.5+ï.3–ï.6), òèñ. îñiá
Ñóìàðíà êiëüêiñòü åêîíîìi÷íî
àêòèâíèõ òà åêîíîìi÷íî íåàêòèâ-
íèõ æiíîê ïðàöåçäàòíîãî âiêó
(ï.3+ï.5), òèñ. îñiá
Ðiâåíü êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi
æiíîê ç âðàõóâàííÿì åêîíîìi÷íî
íåàêòèâíèõ æiíîê ïðàöåçäàòíî-
ãî âiêó, (ï.9 : ï. 10)õ100, %

  5. Âiäõèëåííÿ ðiâíÿ êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñòi æiíîê ç âðàõóâàí-
íÿì åêîíîìi÷íî íåàêòèâíèõ æi-
íîê ïðàöåçäàòíîãî âiêó âiä ðiâíÿ
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi åêî-
íîìi÷íî àêòèâíèõ æiíîê, %

  6.Ïðàöåâëàøòîâàíî íåçàéíÿòèõ
òðóäîâîþ äiÿëüíiñòþ æiíîê, òèñ.
îñiá

  7. Êiëüêiñòü æiíîê, ùî çíåâiðèëèñÿ
ó ïîøóêàõ ðîáîòè, òèñ. îñiá

  8. Âèâiëüíåííÿ æiíîê, òèñ. îñiá
  9.×èñåëüíiñòü áåçðîáiòíèõ æiíîê

ó âiöi 15–70 ðîêiâ, òèñ. îñiá
10.×èñåëüíiñòü çàéíÿòèõ æiíîê,

òèñ. îñiá
11.Êiëüêiñòü æiíîê, ùî ïåðåáóâàëè

íà îáëiêó âïðîäîâæ ðîêó, òèñ.
îñiá

12.Ïîïèò íà ðîáî÷ó ñèëó (æiíêè),
òèñ. îñiá

13.Ïîïèò íà ðîáî÷ó ñèëó (æiíêè),
ó % äî çàãàëüíî¿ êiëüêîñòi

14. Ðiâåíü åêîíîìi÷íî¿ íåàêòèâíîñòi
æiíîê, %

222,8

 95,0

222,8

431,5

 51,2

-43,9

7636

 12,3

  4,1
 25,9

208,6

55365

84

 19,2

 45,7

227,8

 96,8

227,8

442,1

 51,5

-45,3

10713

 10,2

  4,4
 21,4

214,0

56152

216

 18,6

 45,5

231,5

 93,6

231,5

433,0

 53,5

-40,1

13065

  9,9

  3,2
 28,6

199,5

58856

388

 20,4

 47,2

217,6

 94,2

217,6

433,2

 50,2

-44,0

13813

  5,9

  3,3
 24,9

206,1

55659

379

 21,8

 46,7

224,7

 93,8

224,7

433,2

 51,9

-41,9

15522

  5,4

  2,7
 29,8

209,8

55358

351

 18,2

 44,7

232,4

 96,5

232,4

433,9

 53,6

-42,9

16153

   5,3

   2,6
 20,2

226,0

54773

168

  9,4

 43,9

244,44

 96,2

244,44

432,6

 56,5

-39,7

16590

  5,4

 2,89
 22,4

229,6

52122

256

  8,67

 41,3
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ßê âèäíî ç öiº¿ òàáëèöi, ðiâåíü êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi åêîíîìi÷íî
àêòèâíèõ æiíîê íà Ðiâíåíùèíi çà 2005 ðiê ïîðiâíÿíî ç 2000 ðîêîì çðiñ íà
1,5 â.ï. i çìåíøèâñÿ ó 2006 ðîöi íà 0,2 â.ï. ïðîòè 2005 ðîêó. Ïðîòå ðiâåíü
æiíîê ç âðàõóâàííÿì åêîíîìi÷íî íåàêòèâíèõ æiíîê ïðàöåçäàòíîãî âiêó
äîñèòü âèñîêèé i ìàº òåíäåíöiþ äî çðîñòàííÿ ó 2006 ðîöi íà 5,3 â.ï. ïðîòè
2000 ðîêó.

Ïðîàíàëiçóâàòè âiäïîâiäíiñòü ðîçðàõîâàíèõ ïîêàçíèêiâ äiéñíîñòi ìîæíà
ëèøå íà ðiâíi ïîðiâíÿííÿ ìiæ îáëàñòÿìè òà ó äèíàìiöi. Çàñëóãîâóº ïîñèëåíî¿
óâàãè òîé ôàêò, ùî íàâiòü ÿêùî 3,5% åêîíîìi÷íî àêòèâíèõ æiíîê, à 56,5%
áåçðîáiòíèõ æiíîê ïåðåáóâàþòü ó ñòàíi äîâãîòðèâàëîãî áåçðîáiòòÿ, òî, íà
íàøó äóìêó, öå âèìàãàº âïðîâàäæåííÿ åêñòðåíèõ äié ó ñôåði æiíî÷î¿
çàéíÿòîñòi ÿê íà ðiâíi ðåãiîíiâ, òàê i äåðæàâè â öiëîìó.

Îòæå, çàãàëîì ñèòóàöiÿ ùîäî ïðàöåâëàøòóâàííÿ æiíîê ïî îáëàñòi
º ñòàáiëüíîþ. Õî÷à äëÿ òèõ îáëàñòåé, äå ìåíøå íåçàéíÿòèõ ïðàöåâëàøòó-
âàëîñÿ íåîáõiäíî çàïðîâàäèòè ïåâíi çàõîäè: íàäàííÿ äîòàöié ïiäïðèºìöÿì
ç ìåòîþ çáiëüøåííÿ êiëüêîñòi ïðàöåâëàøòîâàíèõ, íàäàííÿ ïåâíèõ ïîäàòêî-
âèõ ïiëüã äëÿ ïiäïðèºìñòâ, íåîáõiäíî êðàùå iíôîðìóâàòè áåçðîáiòíèõ ïðî
íàÿâíi âiëüíi ðîáî÷i ìiñöÿ. Ðàçîì ç òèì íåîáõiäíî ðîçâèâàòè iíøi ãàëóçi,
îñêiëüêè ìiæ íàñåëåííÿì ñïîñòåðiãàºòüñÿ ïîïèò ëèøå íà ïåâíi ãàëóçi ïðî-
ìèñëîâîñòi, òîìó íåîáõiäíî çäiéñíþâàòè çàõîäè ùîäî çàîõî÷åííÿ íåçàéíÿòèõ
äî òàêèõ ãàëóçåé ÿê: ðèáíå ãîñïîäàðñòâî (îñêiëüêè íàéáiëüø ñïðèÿòëèâå
ñåðåäîâèùå äëÿ âåäåííÿ ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà ñàìå çàõiäíà òåðèòîðiÿ
Óêðà¿íè), äîáóâíî¿ ïðîìèñëîâîñòi, ôiíàíñîâî¿ äiÿëüíîñòi, îïåðàöié ç íåðó-
õîìiñòþ. Òàêîæ íåîáõiäíî ðîçâèâàòè ñôåðè ïðèêëàäàííÿ æiíî÷î¿ ïðàöi
– îñîáëèâî ñôåðó îáñëóãîâóâàííÿ.

Òàáë. 4. ÑÂÎÒ – àíàëiç îñíîâíèõ ôàêòîðiâ, ùî âïëèâàþòü íà ñòàí
êîíêóðåíòíîçäàòíîñòi æiíîê íà ðèíêó ïðàöi Ðiâíåíñüêî¿ îáëàñòi

Ñèëüíi ñòîðîíè
· çáåðåæåííÿ ïîçèòèâíî¿ äèíàìiêè íàðîä-

æóâàíîñòi, ñåðåäíüî¿ î÷iêóâàíî¿ òðèâà-
ëîñòi æèòòÿ,

· ñïðèÿòëèâà âiêîâà ñòðóêòóðà æiíî÷îãî
íàñåëåííÿ,

· âèñîêèé ðiâåíü îñâiòè æiíîê,
· âèñîêà ìîáiëüíiñòü òà àäàïòàöiÿ æiíîê äî

åêîíîìi÷íèõ çìií,
· íàÿâíiñòü çíà÷íèõ ðåçåðâiâ æiíî÷èõ òðó-

äîâèõ ðåñóðñiâ,

Ñëàáêi ñòîðîíè
· íåâèñîêèé iíäåêñ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó

ç âðàõóâàííÿì ´åíäåðíîãî ôàêòîðà,
· òåðèòîðiàëüíi äèñïðîïîðöi¿ ó ÿêîñòi (îñ-

âiòà, êâàëiôiêàöiéíi íàâè÷êè òîùî) òà
êiëüêîñòi æiíî÷èõ òðóäîâèõ ðåñóðñiâ,

· çâóæåííÿ äåìîãðàôi÷íî¿ îñíîâè âiäòâî-
ðåííÿ íàñåëåííÿ ÷åðåç ñîöiàëüíi ÷èííè-
êè,

· ïîøèðåííÿ íåïðîäóêòèâíî¿ ñàìîçàéíÿ-
òîñòi òà òiíüîâîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ,

Æiíî÷èé òðóäîâèé ïîòåíöiàë Ðiâíåíñüêî¿ îáëàñòi
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Íà ïiäñòàâi çäiéñíåíîãî ÑÂÎÒ – àíàëiçó äî îñíîâíèõ ïåðåâàã Ðiâíåíñüêî¿
îáëàñòi, ùî ñïðèÿþòü êîíêóðåíòíîçäàòíîñòi æiíîê ìîæíà âiäíåñòè:
1. Âèãiäíå ãåîãðàôi÷íå ïîëîæåííÿ îáëàñòi.
2. Íàÿâíiñòü óíiêàëüíèõ ïðèðîäíèõ òà ðåêðåàöiéíèõ ðåñóðñiâ.
3. Âèñîêà êóëüòóðà ãîñïîäàðþâàííÿ, òðàäèöi¿ òà íàâèêè ìiñöåâîãî íàñåëåííÿ.
4. Ïîçèòèâíi çðóøåííÿ â åêîíîìiöi i ïiäïðèºìíèöüêà àêòèâíiñòü íàñåëåííÿ.
5. Âèñîêèé ðiâåíü ëþäñüêîãî ðîçâèòêó.
6. Âèñîêà iíâåñòèöiéíà ïðèâàáëèâiñòü ðåãiîíó, íàÿâíiñòü äîñâiäó ñïiâïðàöi

ç âiäîìèìè òðàíñíàöiîíàëüíèìè êîìïàíiÿìè.
7. Ðîçãàëóæåíà òðàíñïîðòíà òà òåëåêîìóíiêàöiéíà ìåðåæà.
8. Ìîæëèâiñòü ïiäâèùóâàòè ñâié ïðîôåñiéíèé ðiâåíü òà çäîáóâàòè òðóäîâi

íàâè÷êè.
Ïîðÿä ç iñíóâàííÿì çàçíà÷åíèõ ïåðåâàã ñóòòºâèé âïëèâ íà åêîíîìi÷íi

òà ñîöiàëüíi ïðîöåñè íà ðèíêó ïðàöi Ðiâíåíñüêî¿ îáëàñòi ìàþòü íàñòóïíi
îáìåæåííÿ:
1. Ìàëîçåìåëëÿ, äåôiöèò ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü.
2. Òåðèòîðiàëüíi äèñïðîïîðöi¿ â ðîçâèòêó i çàáåçïå÷åíîñòi ðåñóðñàìè.

Ñèëüíi ñòîðîíè Ñëàáêi ñòîðîíè
Æiíî÷èé òðóäîâèé ïîòåíöiàë Ðiâíåíñüêî¿ îáëàñòi

· çàäîâiëüíèé ðiâåíü ñåðåäíüî¿ îñâiòè,
· ñôîðìîâàíà ñèñòåìà ìîòèâàöiéíèõ óñòà-

íîâîê íàñåëåííÿ.

Ìîæëèâîñòi
· çàáåçïå÷åííÿ äåìîãðàôi÷íî¿ ñòàáiëüíîñ-

òi øëÿõîì ïiäâèùåííÿ ñòàíäàðòiâ æèòòÿ,
· ïiäâèùåííÿ êóëüòóðè íàñåëåííÿ ùîäî

çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ,
· ïiäâèùåííÿ ÿêîñòi òðóäîâîãî ïîòåíöiàëó

æiíîê çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ êâàëiôiêî-
âàíèõ ðîáî÷èõ ìiñöü,

· ïiäâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi
æiíîê øëÿõîì äîñÿãíåííÿ âèñîêî¿ ÿêîñòi
îñâiòè òà iíôîðìàöiéíîãî çàáåçïå÷åííÿ,

· âèêîðèñòàííÿ äiëîâèõ ÿêîñòåé æiíîê
ó îðãàíiçàöi¿ áiçíåñó.

· âèñîêèé ðiâåíü çîâíiøíüî¿ ìiãðàöi¿,
· íàÿâíiñòü îñåðåäêiâ òðèâàëîãî áåçðî-

áiòòÿ,
· íèæ÷à ñåðåäíüî-íàöiîíàëüíîãî ðiâíÿ çà-

áåçïå÷åíiñòü îñâiòíüî-íàóêîâèìè óñòàíî-
âàìè òà êàäðàìè,

· íåäîñòàòíÿ êiëüêiñòü çàêëàäiâ äîøêiëüíî-
ãî âèõîâàííÿ äiòåé.

Çàãðîçè
· ïîëiòè÷íà äåñòàáiëiçàöiÿ òà íåñïðîìîæ-

íiñòü âëàäè ïðèéìàòè óçãîäæåíi ðiøåííÿ
íà ðiçíèõ ðiâíÿõ âëàäè,

· íèçüêi äåðæàâíi ñîöiàëüíi ñòàíäàðòè,
· ãîñïîäàðñüêi ðèçèêè, ÿêi âïëèâàþòü íà

ñôåðó ñîöiàëüíî-äåìîãðàôi÷íèõ i ñîöi-
àëüíî-åêîíîìi÷íèõ âiäíîñèí (iíâåñòèöié-
íi, òåõíîëîãi÷íi, ïiäïðèºìíèöüêi),

· ìàðãiíàëiçàöiÿ íàñåëåííÿ, çíèæåííÿ ðiâíÿ
éîãî ðåàëüíèõ äîõîäiâ,

· âiäñóòíiñòü äîõîäiâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñ-
òi æèòòÿ (îñâiòà, îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, êóëü-
òóðà).
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3. Ñêëàäíi óìîâè ïðîæèâàííÿ òà ãîñïîäàðñüêî¿ äiÿëüíîñòi íà Ïîëiññi.
4. Âèñîêèé ðèçèê âèíèêíåííÿ íåáåçïå÷íèõ ïðèðîäíèõ ñòèõiéíèõ ÿâèù.
5. Äåôiöèò âíóòðiøíiõ ôiíàíñîâî-êðåäèòíèõ ðåñóðñiâ.
6. ¥åíäåðíi äèñïðîïîðöi¿ íà ðèíêó ïðàöi.
7. Çàëåæíiñòü åêîíîìiêè âiä ïîñòàâîê åíåðãîíîñi¿â.

Òàêèì ÷èíîì, ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñiéíî¿ àäàïòàöi¿ æiíîê, ùî
iñòîòíî âïëèâàòèìå íà ¿¿ êîíêóðåíòíîçäàòíiñòü íà ðèíêó ïðàöi, íåîáõiäíî
ïiäâèùóâàòè ÿêiñòü ïðîôåñiéíî¿ ïiäãîòîâêè, çàñâîºííÿ íîâèõ ìåòîäiâ òà
çàñîáiâ çäiéñíåííÿ ñëóæáîâèõ ðîëåé, âïðîâàäæóâàòè äåðæàâíi ïðîãðàìè
ñïðèÿííÿ ïðàöåâëàøòóâàííþ æiíîê, îñîáëèâî ìîëîäi. À äîñòóï äî iíôîð-
ìàöi¿ ïðî ïðîôåñi¿ é ñïåöiàëüíîñòi ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïî÷àòêîâèé åòàï
ôîðìóâàííÿ ïðîôåñiéíî¿ ñïðÿìîâàíîñòi ìîëîäi. Åôåêòèâíiñòü ôîðìóâàííÿ
òà îðãàíiçàöi¿ ôóíêöiîíóâàííÿ îðãàíiâ ïðîôåñiéíî¿ îðiºíòàöi¿ âiäiãðàº âèði-
øàëüíó ðîëü ó ïðàâèëüíîìó âèáîði ïðîôåñi¿ àáî ñïåöiàëüíîñòi é çàáåçïå÷åííi
íà öié îñíîâi âèñîêîãî ðiâíÿ êâàëiôiêàöi¿ ïåðñîíàëó, ìîòèâàöi¿ òà ïðîäóê-
òèâíîñòi ïðàöi, à òàêîæ êîìåðöiéíîãî óñïiõó ïiäïðèºìñòâà.

Òîìó äîöiëüíî ïðîâîäèòè êîìïëåêñè çàõîäiâ, ÿêi á äàâàëè ìîæëèâiñòü
æiíêàì îòðèìàòè ïðîôåñiþ, íàáóòè òðóäîâèõ íàâè÷îê äëÿ ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ, ùî ïðèçóïèíèòü ïðîöåñè òðóäîâî¿ ìiãðàöi¿ çà êîðäîí ïåðñïåêòèâíèõ
ìîëîäèõ ëþäåé, ñïðèÿòèìå ðàöiîíàëüíîìó âèêîðèñòàííþ îáìåæåíèõ òðó-
äîâèõ ðåñóðñiâ íà ðèíêó ïðàöi:
1. Ïîøèðåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ïðàêòè÷íèõ ïðîãðàì òà äîïîìîãè, ùî

ñïðèÿòèìå çàõèñòó iíòåðåñiâ òèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ùî îñîáëèâî ïî-
òåðïàþòü âiä íåãàòèâíèõ òåíäåíöié åêîíîìi÷íèõ çìií ñóñïiëüñòâà.

2. Ïiäâèùåííÿ ðiâíÿ çàðîáiòíî¿ ïëàòè íèçüêîîïëà÷óâàíèõ êàòåãîðié ïðà-
öiâíèêiâ, cåðåä ÿêèõ ïåðåâàæàþòü ìîëîäi æiíêè.

3. Óñóíåííÿ ðîçðèâó â îïëàòi ïðàöi ìiæ âèäàìè åêîíîìi÷íî¿ äiÿëüíîñòi,
îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ òèõ, ÿêi ââàæàþòüñÿ „æiíî÷èìè”.

4. Ñïðèÿííÿ ñàìîçàéíÿòîñòi, âòîðèííié çàéíÿòîñòi, óñóíåííÿ ïåðåøêîä
ó äîñòóïi æiíî÷î¿ ìîëîäi äî ñòâîðåííÿ âëàñíîãî áiçíåñó, ñïðîùåííÿ
ñèñòåìè ðåºñòðàöi¿ âëàñíî¿ ñïðàâè, çâiëüíåííÿ âiä ïîäàòêiâ.

5. Âïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíèõ ïiäõîäiâ â îñâiòó.
6. Çáàëàíñóâàííÿ ïîïèòó i ïðîïîçèöi¿ ñïåöiàëüíîñòåé òà ïðîôåñié íà íà-

öiîíàëüíîìó ðèíêó ïðàöi, óçãîäæåííÿ êiëüêîñòi ïiäãîòîâêè ñïåöiàëiñòiâ
íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ïîòðåáàì ðèíêó äëÿ óñóíåííÿ äèñïðîïîðöié íà
ðèíêó ïðàöi i çðîñòàííÿ ÷èñëà íåçàéíÿòèõ.
Ïðîãðåñ ó äàíié ñôåði áóäå ñïðèÿòè çðîñòàííþ ðiâíÿ äîõîäiâ, ñêîðî÷åííþ

÷èñëà áiäíèõ, îñîáëèâî æiíîê, çðîñòàííþ æiíî÷î¿ çàéíÿòîñòi, çìåíøåííþ
òðóäîâèõ íåëåãàëiâ çà êîðäîíîì (ïåðåâàæíî æiíîê), ñîöiàëüíî-åêîíîìi÷íîìó
äîáðîáóòó. „Íàöiîíàëüíèé ïëàí äié ùîäî ïîëiïøåííÿ ñòàíîâèùà æiíîê òà
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âïðîâàäæåííþ ´åíäåðíî¿ ðiâíîñòi ó ñóñïiëüñòâi íà 2001–2005 ðîêè” ïåðåä-
áà÷àº: çàáîðîíó äèñêðèìiíàöi¿ çà îçíàêîþ ñòàòi íà ðèíêó ïðàöi, çàáåçïå÷åííÿ
þðèäè÷íî¿ ãðàìîòíîñòi íàñåëåííÿ ùîäî ìåõàíiçìiâ áîðîòüáè ç ïîðóøåííÿìè
ïðàâ æiíîê, óñóíåííÿ ôàêòîðiâ, ùî ñïðèÿþòü òîðãiâëi æiíêàìè i äiâ÷àòàìè,
ÿêi ñòàëè æåðòâàìè íàñèëüñòâà, ïiäâèùåííÿ ðîëi æiíîê i çàáåçïå÷åííÿ ¿õ
ðiâíîãî ïðåäñòàâíèöòâà íà âñiõ ðiâíÿõ.

Áiáëiîãðàôiÿ

[1] Âàñèëü÷åíêî Â. Ñ., Äåðæàâíå óïðàâëiííÿ çàéíÿòiñòþ. Íàâ÷àëüíèé ïîñiáíèê,
Êè¿â: ÊÍÅÓ, 2005, ññ. 252.

[2] Ãðiøíîâà Î., ¥åíäåðíi îñîáëèâîñòi êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi ãðîìàäÿí íà
óêðà¿íñüêîìó ðèíêó ïðàöi, „Óêðà¿íà: àñïåêòè ïðàöi” 2001, ¹ 4, ñ. 3–8.

[3] Ðàòíiêîâ Ä., Ìåòîäèêà îöiíêè ðiâíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi ðîáî÷î¿ ñèëè,
„Óêðà¿íà: àñïåêòè ïðàöi” 2006, ¹ 1, ñ. 8–12.

[4] Äåðæàâíèé êîìiòåò ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè: www.ukrstat.gov.ua.
[5] Ãîëîâíå óïðàâëiííÿ ñòàòèñòèêè ó Ðiâíåíñüêié îáëàñòi: www.oblstat.

rivne.com.



285

ÏÐÎÁËÅÌÈ ÑÎÖIÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ ÍÀÑÅËÅÍÍß...

Ñâiòëàíà Ãàëàøêî

Ïðîáëåìè ñîöiàëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîìiêè

Ðåçþìå: Ó ñòàòòi ðîçêðèâàþòüñÿ îñîáëèâîñòi ôîðìóâàííÿ i ïðîáëåìè
ôiíàíñóâàííÿ ñîöiàëüíèõ ãàðàíòié ó ðèíêîâié åêîíîìiöi ó êîíòåêñòi çàáåç-
ïå÷åííÿ ñóñïiëüíîãî äîáðîáóòó i çðîñòàííÿ äîõîäiâ íàñåëåííÿ.

Â óìîâàõ òðàíñôîðìàöi¿ íàöiîíàëüíî¿ åêîíîìiêè, ç äîñÿãíåííÿì íåçàëåæ-
íîñòi äåðæàâè îñîáëèâó óâàãó ñëiä çâåðíóòè íà ñîöiàëüíi ïðîáëåìè çäié-
ñíþâàíèõ ðåôîðì. Ñîöiàëüíi ãàðàíòi¿, ç ôiíàíñîâî¿ òî÷êè çîðó, º ñèñòå-
ìîþ âiäíîñèí äåðæàâè i ëþäèíè ó ðîçïîäiëi íàÿâíèõ ðåñóðñiâ i çàäîâîëåííÿ
îñíîâíèõ ïîòðåá, ÿêi ñïðèÿþòü ñòàíîâëåííþ îñîáèñòîñòi ó ñóñïiëüñòâi.
Åôåêòèâíiñòü åêîíîìi÷íîãî ðîçâèòêó ìàº âiäïîâiäàòè ñîöiàëüíèì ïàðàìå-
òðàì, ñïðèÿòè ïîëiïøåííþ æèòòÿ îñíîâíî¿ ìàñè íàñåëåííÿ. Îñíîâíi íà-
ïðÿìè íàöiîíàëüíî¿ ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè ïîâèííi áóòè ñïðÿìîâàíi íà ñòâî-
ðåííÿ óìîâ äëÿ çðîñòàííÿ ðåàëüíèõ äîõîäiâ, åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ
òðóäîâîãî ïîòåíöiàëó, çìiöíåííÿ ãåíîôîíäó íàöi¿, ùî äîçâîëèòü çàáåçïå÷èòè
ñîöiàëüíó ñòàáiëüíiñòü i åêîíîìi÷íèé ïðîãðåñ ó ðîçâèòêó ñóñïiëüñòâà. Àëå
äëÿ öüîãî ñîöiàëüíi ãàðàíòi¿ ïîâèííi çàáåçïå÷óâàòè êîæíié îñîái ìîæëèâîñòi
ñïîæèâàòè åêîíîìi÷íi áëàãà íà ðiâíi, íå íèæ÷îìó âèçíà÷åíèõ íîðì.

Ùîá ñïðàöþâàâ ìåõàíiçì çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïíîñòi áëàã, íåîáõiäíà âçà-
ºìîäiÿ íàñòóïíèõ ãðóï ôàêòîðiâ:
1. Îïòèìàëüíèé âïëèâ íà ñòðóêòóðó ðîçïîäiëó âàðòîñòi âèðîáíèöòâà òà

ïðèáóòêó ïiäïðèºìñòâà.
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2. Ïåðåðîçïîäië äîõîäiâ íà êîðèñòü åêîíîìi÷íî íåçàáåçïå÷åíèõ îñiá.
3. ×àñòêîâå âiäêëàäåííÿ îñîáèñòîãî ñïîæèâàííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèò-

òºäiÿëüíîñòi â îñîáëèâèõ óìîâàõ (çà ðàõóíîê ñòðàõóâàííÿ).
Âçàºìîäiÿ öèõ ôàêòîðiâ äîçâîëèòü ïiäâèùèòè ðiâåíü ñïîæèâàííÿ îá’ºê-

òàìè ñîöiàëüíîãî çàõèñòó, ùî â ñâîþ ÷åðãó áóäå âïëèâàòè íà ñòðóêòóðó
íàöiîíàëüíîãî âèðîáíèöòâà òà äèíàìiêó åêîíîìi÷íîãî çðîñòàííÿ.

Ðåàëiçàöiÿ öèõ óìîâ äîñÿãàºòüñÿ ÷åðåç ñîöiàëüíî-åêîíîìi÷íó ïîëiòèêó,
ÿêà áàçóºòüñÿ íà íàñòóïíèõ ïðèíöèïàõ:
1. Ïðèíöèï åêîíîìi÷íî¿ ñâîáîäè ëþäèíè, ùî äàº ¿é ïðàâî ñàìîñòiéíî îáè-

ðàòè áóäü-ÿêèé âèä äiÿëüíîñòi.
2. Ïðèíöèï ñîöiàëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñòi ñóñïiëüñòâà, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïîäàò-

êîâèé ïåðåðîçïîäië äîõîäiâ âiä áàãàòèõ äî áiäíèõ, à òàêîæ áiëüøå çàâàí-
òàæåííÿ ïðàöåçäàòíèõ ÷ëåíiâ ñóñïiëüñòâà ç öiëëþ äîïîìîãè íåçàõèùåíèì
âåðñòâàì íàñåëåííÿ.
Ãîëîâíà óìîâà ðîçâ’ÿçàííÿ ñîöiàëüíèõ ïðîáëåì ó íàñ – çðîñòàííÿ åêî-

íîìiêè. Âàæëèâó ðîëü ó âèðiøåííi ñîöiàëüíèõ ïðîáëåì âiäiãðàþòü iíâåñòèöi¿
ÿê ñêëàäîâà ôiíàíñîâî¿ ñòðàòåãi¿ êðà¿íè. Îêóïàþòüñÿ òàêi iíâåñòèöi¿ ó ñî-
öiàëüíié ñôåði ïîâiëüíiøå, íiæ â iíøèõ ãàëóçÿõ, ïðîòå ÷åðåç ïåâíèé ïðîìi-
æîê ÷àñó âîíè ñòàþòü îñíîâíèì äæåðåëîì íàãðîìàäæåííÿ íàöiîíàëüíîãî
áàãàòñòâà. Îêðåìî ñëiä ñêàçàòè ïðî ïðÿìi iíîçåìíi iíâåñòèöi¿, äîëÿ ÿêèõ
ó ñîöiàëüíié ñôåði âêðàé íåçíà÷íà. Ïðèâàáëèâiñòü ïðÿìèõ iíîçåìíèõ ií-
âåñòèöié áóäå çðîñòàòè ïðè óìîâi íàÿâíîñòi ïîçèòèâíèõ òåíäåíöié ó ðîçâèòêó
íàöiîíàëüíî¿ åêîíîìiêè, à òàêîæ ñïðèÿòëèâèõ ïîëiòèêî-åêîíîìi÷íèõ óìîâàõ
i ñòàáiëüíîñòi íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè.

Ïðîáëåìà ó ðîçïîäiëi êîøòiâ, ùî éäóòü íà ñîöiàëüíó äîïîìîãó, ñïîñòå-
ðiãàºòüñÿ i ìiæ ðåãiîíàìè Óêðà¿íè. Òàê ÿê ìiæ ðåãiîíàìè iñíóº çíà÷íèé
ðîçðèâ ó ðiâíÿõ äîõîäiâ íàñåëåííÿ, àëå öÿ iíôîðìàöiÿ íå çàâæäè âiäîáðà-
æàº ðåàëüíèé ñòàí, òî i ðîçïîäië áþäæåòíèõ êîøòiâ íå º åêîíîìi÷íî îá-
´ðóíòîâàíèì.

Â îñîáëèâî êðèòè÷íîìó ñòàíîâèùi îïèíèëîñÿ ñåëî. Ñåëî, ÿê i ìiñòî,
ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ iíâåñòèöié ó ñîöiàëüíó ñôåðó. Ðåôîðìè ó Êèòà¿
i Â’ºòíàìi, íàïðèêëàä, áóëè áiëüø óñïiøíèìè òîìó, ùî ïðîâîäèëèñü ïîñòó-
ïîâî i ðîçïî÷èíàëèñü ç ðåôîðìóâàííÿ ñiëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà i ïiäòðèìêè
ìàëîãî áiçíåñó, ÿêèé ñòâîðþº îñíîâíó êiëüêiñòü ðîáî÷èõ ìiñöü. Çàìiñòü
êàìïàíi¿ ìàñîâî¿ ïðèâàòèçàöi¿ â öèõ êðà¿íàõ áóëî ïðîñòî äîçâîëåíî ïðèâàò-
íîìó ñåêòîðó êóïóâàòè äåðæàâíi ïiäïðèºìñòâà.

ßäðîì ñèñòåìè ñîöiàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ìàº ñòàòè òàêèé ñîöiàëüíèé
ñòàíäàðò, ÿê ïðîæèòêîâèé ìiíiìóì, ÿêèé äàº çìîãó ãðîìàäÿíàì æèòè äî-
ñòîéíî. Öå ìîæëèâî øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ ìiíiìàëüíîãî ðiâíÿ çàðîáiòíî¿
ïëàòè i ïåíñi¿.
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Ðîçâèòîê äîñòàòíüî åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ñîöiàëüíîãî çàõèñòó âèìàãàº
íå òiëüêè ðåàëüíîãî çáiëüøåííÿ âèòðàò íà ñîöiàëüíi ïîòðåáè, àëå i äîòðè-
ìàííÿ ñîöiàëüíèõ ñòàíäàðòiâ. Ïðàâèëà i ïðîöåäóðè äåðæàâíî¿ ïîëiòèêè
âñòàíîâëåííÿ ñîöiàëüíèõ ñòàíäàðòiâ ìàþòü ñòàòè ïðîçîðèìè i ñòàáiëüíèìè.

Çà õàðàêòåðîì çàäîâîëåííÿ ñîöiàëüíèõ ïîòðåá ñîöiàëüíi íîðìàòèâè ïîäi-
ëÿþòüñÿ íà:
1. Íîðìàòèâè ñïîæèâàííÿ – ðîçìiðè ñïîæèâàííÿ ó íàòóðàëüíîìó âèðàçi

ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ, íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàðiâ i äåÿêèõ âèäiâ ïîñëóã çà
ïåâíèé ïðîìiæîê ÷àñó.

2. Íîðìàòèâè çàáåçïå÷åííÿ – êiëüêiñòü íàÿâíèõ â îñîáèñòîìó ñïîæèâàííi
ïðåäìåòiâ äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ ïåâíî¿
òåðèòîði¿ ìåðåæåþ çàêëàäiâ îñâiòè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ïiäïðèºìñòâ, óñ-
òàíîâ, îðãàíiçàöié ñîöiàëüíî-êóëüòóðíîãî, ïîáóòîâîãî, òðàíñïîðòíîãî
îáñëóãîâóâàííÿ é æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

3. Íîðìàòèâè äîõîäó – ðîçìið îñîáèñòîãî äîõîäó ãðîìàäÿíèíà àáî ñiì’¿,
ÿêèé ãàðàíòóº ¿ì äîñòàòíié ðiâåíü çàäîâîëåííÿ ïîòðåá.
Ïðè öüîìó ñîöiàëüíà ïîëiòèêà ïîâèííà çäiéñíþâàòèñü òàêèì ÷èíîì, ùîá

ãðîìàäÿíè ìàëè i ïåâíó âiäïîâiäàëüíiñòü çà îòðèìàíi áëàãà, i áóëè ñàìi
çàöiêàâëåíi â ïîêðàùàííi ñâîãî äîáðîáóòó çà ðàõóíîê ñâîº¿ ïðàöi. Òîáòî,
äåðæàâà, çàáåçïå÷óþ÷è ìiíiìàëüíî íåîáõiäíèé äëÿ æèòòÿ ðiâåíü ïîñëóã,
íå ñàìà íàäàº ïîñëóãè, à âèñòóïàº â ðîëi çàìîâíèêà. Öå áóäå ñïðèÿòè
ñòâîðåííþ i ðîçâèòêó âíóòðiøíüîãî êîíêóðåíòíîãî ðèíêó ïîñëóã, íà ÿêîìó
i äåðæàâà íà ðiâíèõ ïðàâàõ ìàº êîíêóðóâàòè, ñïiâðîáiòíè÷àòè ç ïðèâàòíèì
áiçíåñîì, ãðîìàäñüêèìè îðãàíiçàöiÿìè. Îäíî÷àñíî, âàðòî, ùîá äîïîìîãà
íàäàâàëàñÿ íà ïåâíèõ óìîâàõ (íàïðèêëàä, îòðèìóâà÷i äîïîìîãè ïî áåçðî-
áiòòþ ìàþòü áðàòè ó÷àñòü ó ñóñïiëüíèõ ðîáîòàõ).

Ó ñîöiàëüíié ðèíêîâié åêîíîìiöi âñòàíîâëåííÿ ñîöiàëüíèõ ãàðàíòié íà-
ñåëåííþ ñïðÿìîâàíå íå íà ðîçâ’ÿçàííÿ ñîöiàëüíèõ ïðîáëåì íà êîðèñòü òàê
çâàíîãî ðiâíîãî i ñïðàâåäëèâîãî ðîçïîäiëó ñóñïiëüíîãî ïðîäóêòó ÷è, íàâïàêè,
íà ñòâîðåííÿ îñîáëèâèõ ïðèâiëå¿â äëÿ òèõ ÷è iíøèõ ãðóï ãðîìàäÿí, âîíè
îðiºíòîâàíi íå íà „çàêðiïëåííÿ áiäíîñòi”. Íàâïàêè, ñèñòåìà ñîöiàëüíèõ
ãàðàíòié íàñåëåííþ ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ ìàòåðiàëüíèõ ïåðåäóìîâ
ç öiëëþ çîðiºíòóâàòè îêðåìi ãðóïè íàñåëåííÿ íà øëÿõ ñàìîñòiéíî¿ é àêòèâíî¿
òðóäîâî¿ äiÿëüíîñòi.

Ïðè âñòàíîâëåííi ñîöiàëüíèõ ãàðàíòié â Óêðà¿íi ñëiä íå òiëüêè çàáåçïå-
÷èòè êîæíîìó ãðîìàäÿíèíîâi äîñòàòíié ìiíiìóì ìàòåðiàëüíèõ áëàã, ÿêèé
âiäïîâiäàº åêîíîìi÷íèì ìîæëèâîñòÿì äåðæàâè, à é ñòâîðèòè óìîâè, ùîá
ëþáà ëþäèíà çà áàæàííÿì ìîãëà çàáåçïå÷èòè ñîái âiäïîâiäíèé ìàêñèìóì
ñîöiàëüíîãî äîáðîáóòó.
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Îòæå, ñòðàòåãi÷íèìè öiëÿìè ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè íà äåðæàâíîìó ðiâíi
ïîâèííi áóòè:
1. Ãàðàíòóâàííÿ êîíñòèòóöiéíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí íà ïðàöþ, ñîöiàëüíèé çàõèñò

íàñåëåííÿ, îñâiòó, îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, êóëüòóðó, æèòëî.
2. Çàáåçïå÷åííÿ ïîâíî¿ ïðîäóêòèâíî¿ çàéíÿòîñòi íàñåëåííÿ, ïiäâèùåííÿ

ÿêîñòi i êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòi ðîáî÷î¿ ñèëè.
3. Äîñÿãíåííÿ çíà÷íîãî ïiäâèùåííÿ ìàòåðiàëüíîãî äîáðîáóòó i óìîâ æèòòÿ

ëþäåé.
4. Çàáåçïå÷åííÿ ñîöiàëüíî¿ ïiäòðèìêè ñîöiàëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íà-

ñåëåííÿ.
5. Ïåðåîðiºíòàöiÿ ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè íà ñiì’þ, çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ i ãà-

ðàíòié, ùî íàäàþòüñÿ ñiì’¿.
6. Âïëèâ íà äåìîãðàôi÷íó ñèòóàöiþ â íàïðÿìi ïiäâèùåííÿ íàðîäæóâàíîñòi

òà çíèæåííÿ ñìåðòíîñòi, îñîáëèâî äèòÿ÷î¿, ïiäâèùåííÿ òðèâàëîñòi æèòòÿ.
7. Çíà÷íå ïîëiïøåííÿ ñîöiàëüíî¿ iíôðàñòðóêòóðè.

Îòæå, îáîâ’ÿçêîì äåðæàâè º, íàñàìïåðåä, åêîíîìi÷íî åôåêòèâíå çàäî-
âîëåííÿ ïîòðåá ãðîìàäÿí ó ñîöiàëüíèõ áëàãàõ. Êðiì òîãî, âîíà ïîâèííà
ñïðèÿòè ñïðàâåäëèâîìó ðîçïîäiëó öèõ áëàã, òîáòî äîõîäè i âèäàòêè äåðæàâè
ïîâèííi ÿêíàéòî÷íiøå âiäïîâiäàòè íàÿâíèì ïîòðåáàì ëþäåé ó êîíêðåòíèõ
ñîöiàëüíèõ áëàãàõ, i öiëåñïðÿìîâàíî ¿õ âèêîðèñòîâóâàòè. Ïðàâèëüíå ðîçó-
ìiííÿ îñîáëèâîñòåé ñîöiàëüíèõ áëàã, óìiííÿ àíàëiçóâàòè i çíàõîäèòè ìîæ-
ëèâîñòi çàìiùåííÿ ñóñïiëüíèõ áëàã îñîáèñòèìè ïðèíöèïîâî âàæëèâî äëÿ
îá´ðóíòóâàííÿ ñîöiàëüíî-åêîíîìi÷íî¿ ïîëiòèêè é çðîñòàííÿ ñóñïiëüíîãî
äîáðîáóòó â Óêðà¿íi.

Òàêèì ÷èíîì, íàäàííÿ ëþäèíi ðîëi ãîëîâíîãî îá’ºêòà ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè
ïîòðåáóº âiä äåðæàâè ñòâîðåííÿ óìîâ, ÿêi çàáåçïå÷óþòü ¿¿ ïðàâà i ñâîáîäè,
íîðìàëüíå iñíóâàííÿ, ðîçâèòîê i ñîöiàëüíó ïåðñïåêòèâó.

Îòæå, ïðiîðèòåòàìè ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè º ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ äîñòàòíüîãî æèòòºâîãî ðiâíÿ íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó òðóäîâîãî ïîòåí-
öiàëó, íàðîäîíàñåëåííÿ, ôîðìóâàííÿ ñåðåäíüîãî êëàñó, íåäîïóùåííÿ íàä-
ìiðíî¿ äèôåðåíöiàöi¿ íàñåëåííÿ çà ðiâíåì äîõîäiâ, ïðîâåäåííÿ ïåíñiéíî¿
ðåôîðìè, íàäàííÿ àäðåñíî¿ ïiäòðèìêè íàéâðàçëèâiøèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ,
äëÿ âñåái÷íîãî ðîçâèòêó îñâiòè, êóëüòóðè, ïîêðàùàííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
íàñåëåííÿ. Öå âñå ìîæå áóòè äîñÿãíóòî ïðè óìîâi îðãàíi÷íîãî ïîºäíàííÿ
ïîëiòèêè ôiíàíñîâî¿ ñòàáiëiçàöi¿ òà åêîíîìi÷íîãî çðîñòàííÿ ç ñîöiàëüíîþ
ïîëiòèêîþ; âèçíà÷åííÿ òà çäiéñíåííÿ çàõîäiâ íàöiîíàëüíî¿ áåçïåêè äåðæàâè
ó ñîöiàëüíié ñôåði; ïiäâèùåííÿ ÿêîñòi ïðàâîâèõ íîðì, çàáåçïå÷åííÿ çáà-
ëàíñîâàíîñòi çàêîíîäàâ÷èõ íîðì òà ðåàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ¿õ âèêîíàííÿ;
çäiéñíåííÿ ðåôîðì ó íàéâàæëèâiøèõ íàïðÿìàõ ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè; ïîå-
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òàïíå çàáåçïå÷åííÿ ñîöiàëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñòi åêîíîìiêè â íàöiîíàëüíèõ òà
ðåãiîíàëüíèõ åêîíîìi÷íèõ ïðîãðàìàõ.
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Èëîíà Àí÷àê

Îñîáåííîñòè íà÷àëüíîãî ýòàïà ôîðìèðîâàíèÿ
ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè â Áåëàðóñè

Ñèñòåìà ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè ôîðìèðóåòñÿ èñòîðè÷åñêè, îíà æå îñó-
ùåñòâëÿåò ñâîè ôóíêöèè ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé òåððèòîðèè, ñ ó÷å-
òîì åå ñïåöèôèêè. Ñëåäîâàòåëüíî, ðàññìàòðèâàòü ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ
ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè è óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî â èñòîðè÷åñêîì êëþ÷å,
è â îðãàíè÷íîé ñâÿçè ñ ðàçâèòèåì òîé òåððèòîðèè, íà êîòîðîé îíè ðàñïî-
ëîæåíû.

Íà÷àëîì ñòàíîâëåíèÿ ñèñòåìû ìåñòíûõ Ñîâåòîâ íà òåððèòîðèè Áåëàðóñè
ìîæíî ñ÷èòàòü Âåëèêóþ Îêòÿáðüñêóþ ðåâîëþöèþ, ïîñëå êîòîðîé íà ìåñòàõ
îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ è ìåñòíîé âëàñòè ïðèçíàâàëèñü Ñîâåòû. Îíè æå
ñòàëè îñíîâíûì çâåíîì åäèíîé ñèñòåìû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
è â èõ ïîä÷èíåíèè íàõîäèëèñü âñå ó÷ðåæäåíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-
ñòâåííîãî, ôèíàíñîâîãî è êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüíîãî çíà÷åíèÿ. Òàêèì
îáðàçîì, áûëè ñôîðìèðîâàíû âîëîñòíûå, óåçäíûå è ãóáåðíñêèå Ñîâåòû
è èõ èñïîëíèòåëüíûå êîìèòåòû.

Â ýòî âðåìÿ ñëîæèëèñü î÷åíü ñëîæíûå îáùåñòâåííî-õîçÿéñòâåííûå
óñëîâèÿ (ïîñëåâîåííàÿ ðàçðóõà, íåäîâîëüñòâî êðåñòüÿíñòâà, ñâåðòûâàíèå
òîâàðíî-äåíåæíûõ îòíîøåíèé, íàòóðàëèçàöèÿ õîçÿéñòâà) íàáëþäàëàñü îñò-
ðàÿ íåõâàòêà êâàëèôèöèðîâàííûõ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ, ðåøèòü êîòîðóþ
ìîæíî áûëî òîëüêî ïðè ïîìîùè ïðèâëå÷åíèÿ îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ ãî-
ðîäñêèõ äóì è çåìñêèõ îðãàíîâ, à òàê æå èñïîëüçîâàíèÿ îïûòà äàííûõ
ó÷ðåæäåíèé. Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà íîâûå ïðèíöèïû ãîñóäàðñòâåí-
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íîãî óïðàâëåíèÿ, ìîæíî ãîâîðèòü î íåêîòîðîé ïðååìñòâåííîñòè ìåñòíûõ
Ñîâåòîâ è çåìñêîãî óïðàâëåíèÿ.

Ìåñòíûå Ñîâåòû ðàçíûõ óðîâíåé äîëæíû áûëè íàõîäèòüñÿ â òåñíîé
îðãàíèçàöèîííîé çàâèñèìîñòè ìåæäó ñîáîé, ñîîáðàçîâûâàòü ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü ñ îáùèìè äåêðåòàìè è ïîñòàíîâëåíèÿìè öåíòðàëüíîé âëàñòè
è ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè áîëåå êðóïíûõ ñîâåòñêèõ îðãàíèçàöèé, íî, â òî æå
âðåìÿ, ìåñòíûå Ñîâåòû ïðèçíàâàëèñü âïîëíå àâòîíîìíûìè ïðè ðåøåíèè
âîïðîñîâ ìåñòíîãî õàðàêòåðà.

Ôîðìèðîâàíèå ìåñòíûõ Ñîâåòîâ ïðîèñõîäèëî â ðàìêàõ öåíòðàëèçî-
âàííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Îñíîâíûì ïðèíöèïîì ïîñòðîåíèÿ
è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû Ñîâåòîâ áûë „äåìîêðàòè÷åñêèé öåíòðàëèçì”.
Òåì íå ìåíåå, ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è èíèöèàòèâà ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè
è óïðàâëåíèÿ ïðîÿâëÿëàñü, êàê ïðàâèëî, ôîðìàëüíî, à èõ äåÿòåëüíîñòü
îñóùåñòâëÿëàñü â ðàìêàõ æåñòêîé öåíòðàëèçàöèè è êîíöåíòðàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè. Ïëàíîâî-ðåãóëèðóþùàÿ äåÿòåëüíîñòü è íîðìîòâîð-
÷åñòâî ñîñðåäîòà÷èâàëîñü â âåäåíèè âûøåñòîÿùèõ Ñîâåòîâ.

Âûøåñòîÿùèå Ñîâåòû îñóùåñòâëÿëè ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà äåÿ-
òåëüíîñòüþ íèæåñòîÿùèõ îðãàíîâ. Àêòû âûøåñòîÿùèõ Ñîâåòîâ áûëè îáÿ-
çàòåëüíû äëÿ èñïîëíåíèÿ íèæåñòîÿùèìè îðãàíàìè âëàñòè è óïðàâëåíèÿ.
Âûøåñòîÿùèå Ñîâåòû âïðàâå áûëè îòìåíÿòü ïðîòèâîðå÷àùèå çàêîíó ðå-
øåíèÿ íèæåñòîÿùèõ Ñîâåòîâ.

Òåððèòîðèàëüíîé îñíîâîé ìåñòíûõ Ñîâåòîâ ñòàëè âñå àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíûå åäèíèöû, â ñîîòâåòñòâèå ñ êîòîðûìè ìåñòíûå Ñîâåòû
ïîäðàçäåëÿëèñü íà îïðåäåëåííûå ãðóïïû. Ïðè÷åì óñòàíîâëåíèå òåððèòî-
ðèàëüíûõ ãðàíèö ìåñòíûõ Ñîâåòîâ ïðîèçâîäèëîñü ïî ðåøåíèþ ïîëèòè-
÷åñêèõ îðãàíîâ ñ ó÷åòîì èìåþùèõñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ,
çîí, ðàéîíîâ. Êîãäà ñ ôîðìèðîâàíèåì ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè òåððèòî-
ðèàëüíî è ïîëèòè÷åñêè îôîðìëÿþòñÿ óæå ñëîæèâøèåñÿ ýêîíîìè÷åñêèå
ñâÿçè.

Ìåñòíûå Ñîâåòû âûñòóïàëè â äâóõ èïîñòàñÿõ: êàê ïîëíîìî÷íûå ïðåä-
ñòàâèòåëè íàñåëåíèÿ êîíêðåòíûõ òåððèòîðèé, òàê è îðãàíû, ó÷àñòâóþùèå
â ïðîâåäåíèè îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè. Ìåñòíûå Ñîâåòû ïðè ðåà-
ëèçàöèè ñâîèõ ôóíêöèé ñî÷åòàëè ïðèíÿòèå, èñïîëíåíèå ðåøåíèé, à òàê
æå êîíòðîëü çà èõ âûïîëíåíèåì.

Ôîðìèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè Áåëàðóñè
â íà÷àëå 20-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà, ðåãëàìåíòèðîâàëèñü Êîíñòèòóöèåé ÑÑÐÁ
– Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ñîâåòñêîé Ðåñïóáëèêîé Áåëîðóññèè 1919 ãîäà.

Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ âíóòðåííþþ è âíåøíþþ îáñòàíîâêó áûëî ñîçäàíî
ñàìîñòîÿòåëüíîå ñóâåðåííîå íàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî – ÑÑÐÁ.
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Î ìåñòíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ãîñóäàðñòâåííîãî ðóêî-
âîäñòâà â Êîíñòèòóöèè ÑÑÐÁ 1919 ãîäà íè÷åãî íå ãîâîðèëàñü. Òîëüêî
â ñòàòüå ïÿòîé ïåðâîãî ðàçäåëà îòìå÷àëàñü, ÷òî Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü åñòü
ñâîáîäíîå ñîöèàëèñòè÷åñêîå îáùåñòâî âñåõ ðàáî÷èõ Áåëàðóñè è âñÿ âëàñòü
â ãðàíèöàõ ÑÑÐÁ ïîäîáàåò âñåìó ðàáî÷åìó íàñåëåíèþ ñòðàíû, êîòîðîå
îáúåäèíÿåòñÿ â ãîðîäñêèå è ñåëüñêèå Ñîâåòû. Íîðìàòèâíàÿ áàçà äåÿòåëü-
íîñòè ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè áûëà ïðèíÿòà â ÐÑÔÑÐ, ê íåé ìîæíî îòíåñòè
îáðàùåíèå ÍÊÂÄ ê Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ, ñîëäàòñêèõ, êðåñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ
„Î îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ” (1917 ãîä), èíñòðóêöèÿ ÍÊÂÄ
„Î ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ Ñîâåòîâ” (1917 ãîä).

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãðàæäàíñêîé âîéíû è îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ ïðîâîçãëà-
øàëàñü ïîëèòèêà îæèâëåíèÿ ðàáîòû Ñîâåòîâ. Ïåðåõîä îò âîéíû ê ìèðíîìó
âðåìåíè ñîïðîâîæäàëñÿ ïåðåäà÷åé âëàñòè îò âîåííî-ðåâîëþöèîííûõ êî-
ìèòåòîâ ê óåçäíûì, ãîðîäñêèì è ñåëüñêèì Ñîâåòàì è âîçðîñøèì êîëè÷åñò-
âîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä Ñîâåòàìè.

Ìåñòíûå Ñîâåòû ìåíÿëè ñâîå íàçâàíèå ñ ïðèíÿòèåì Êîíñòèòóöèé, òàê
äî 1936 ãîäà ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè èìåíîâàëèñü ìåñòíûìè Ñîâåòàìè
ðàáî÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ è êðàñíîàðìåéñêèõ äåïóòàòîâ, ñ 1936 ãîäà – ìåñò-
íûìè Ñîâåòàìè äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ, ñ ïðèíÿòèåì Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ
1977 ãîäà – ìåñòíûìè Ñîâåòàìè íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Â 1920 ãîäó Êîíñòèòóöèÿ 1919 ãîäà áûëà äîïîëíåíà è äåéñòâîâàëà äî
1927 ãîäà. Ìåñòíûì îðãàíàì âëàñòè è óïðàâëåíèÿ â áåëîðóññêîé Êîíñòè-
òóöèè 1920 ãîäà ðàñêðûâàåòñÿ ñèñòåìà, ñòðóêòóðà, ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ
ìåñòíûõ Ñîâåòîâ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãðàæäàíñêîé âîéíû è îáðàçîâàíèÿ
ÑÑÑÐ ïðîâîçãëàøàëàñü ïîëèòèêà îæèâëåíèÿ ðàáîòû Ñîâåòîâ. Ïåðåõîä îò
âîéíû ê ìèðíîìó âðåìåíè ñîïðîâîæäàëñÿ ïåðåäà÷åé âëàñòè îò âîåííî-
ðåâîëþöèîííûõ êîìèòåòîâ ê Ñîâåòàì. Â îêòÿáðå 1922 ãîäà áûëî ïðèíÿòî
Ïîëîæåíèå î Ñîâåòàõ óåçäíûõ è çàøòàòíûõ (íå óåçäíûõ ãîðîäîâ) è ïîñåëêîâ
ãîðîäñêîãî òèïà. Íî ïîñêîëüêó â ðåñïóáëèêå íå áûëî çàøòàòíûõ ãîðîäîâ,
ãîðîäîâ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ áîëåå 10 000 ÷åëîâåê, èìè óïðàâëÿë
ñåëüñêèé Ñîâåò. Ñîâåòû óåçäíûõ ãîðîäîâ íå ñîçäàâàëè èñïîëêîìîâ, ïîýòî-
ìó óïðàâëåíèå ãîðîäîì íàõîäèëîñü â âåäåíèè óåçäíîãî èñïîëíèòåëüíîãî
êîìèòåòà.

Çàäà÷àìè ñåêöèé ãîðîäñêèõ Ñîâåòîâ ÿâëÿëîñü ðåøåíèå ïðîáëåì õîçÿé-
ñòâåííîé æèçíè ãîðîäîâ (ïîñåëêîâ ãîðîäñêîãî òèïà), áîðüáà ñ áåçðàáîòè-
öåé, ïðèíÿòèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè ãîðîæàí,
óëó÷øåíèå áûòîâûõ óñëîâèé, îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.

Çà óåçäíûìè èñïîëêîìàìè çàêðåïëÿëîñü ïðàâî îòìåíÿòü è èçìåíÿòü ïî-
ñòàíîâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ïîä÷èíåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿòü êîíò-
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ðîëü è ïðîâîäèòü ðåâèçèîííûå ïðîâåðêè â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
è ïðåäïðèÿòèÿ (êðîìå âîåííûõ), ñîñòàâëÿòü ìåñòíûé áþäæåò.

Â äàííûé ïåðèîä ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè â ëèöå ãóáñèïîëêîìîâ íàäåëÿ-
ëèñü ïðàâîì ïðèîñòàíàâëèâàòü äåéñòâèå ðàñïîðÿæåíèé Êîìèññàðîâ, â ñëó÷àå
íåñîîòâåòñòâèÿ äàííûõ ðàñïîðÿæåíèé ïîñòàíîâëåíèÿì ÖÈÊ è ÑÍÊ ÁÑÑÐ,
÷òî âûçûâàëî ñïîðíûå ñèòóàöèè, ðàçðåøåíèåì êîòîðûõ çàíèìàëñÿ Ïðåçè-
äèóì ÖÈÊ Ñîâåòîâ Ðåñïóáëèêè. Òàê â 1922 ãîäó áûëî îòìåíåíî 6 ðåøåíèé
ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè è óïðàâëåíèÿ.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèå åäèíñòâà â îðãàíèçàöèè è ðàáîòå ìåñòíûõ îðãàíîâ
âëàñòè, óñèëåíèè êîíòðîëÿ çà èõ äåÿòåëüíîñòüþ íà çàñåäàíèÿõ ÖÈÊ ÁÑÑÐ
è åãî Ïðåçèäèóìà çàñëóøèâàëèñü îò÷åòû ãóáåðíñêèõ è óåçäíûõ èñïîëêî-
ìîâ ïî âîïðîñàì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, êðîìå òîãî ìåñòíûå èñïîëêîìû
ñèñòåìàòè÷åñêè ïåðåäàâàëè â Ïðåçèäèóì ÖÈÊ ñâîè ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðî-
òîêîëû, èíñòðóêöèè, äîêëàäû, öèðêóëÿðû è ïèñüìåííûå îò÷åòû î ïðîäå-
ëàííîé ðàáîòå çà òðè ïîñëåäíèõ ìåñÿöà.

Ïåðâîíà÷àëüíî ÑÑÐÁ áûëà ñîçäàíà â ãðàíèöàõ 6 óåçäîâ Ìèíñêîé ãóáåð-
íèè ñ íàñåëåíèåì îêîëî 1,6 ìëí. ÷åëîâåê. Ïåðâûå èçìåíåíèÿ â àäìèíè-
ñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì äåëåíèè ðåñïóáëèêè ïðîèçîøëè â ìàðòå 1924
ãîäà, êîãäà çà ñ÷åò âîçâðàùåíèÿ óåçäîâ è âîëîñòåé Âèòåáñêîé, Ñìîëåíñêîé
è Ãîìåëüñêîé ãóáåðíèè (íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòàâå ÐÑÔÑÐ, òåððèòîðèÿ óâå-
ëè÷èëàñü 110 584 êâ. êì., à ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ – íà 4,2 ìëí. ÷åëîâåê.
Òåïåðü, âìåñòî ãóáåðíèé, âîëîñòåé è óåçäîâ îáðàçîâàíî 10 îêðóãîâ ïî 10
ðàéîíîâ â êàæäîì [1]. Â 1926 ãîäó â ñîñòàâ áåëîðóññêîé ðåñïóáëèêè
âîøëè Ãîìåëüñêèé è Ðå÷èöêèé óåçäû, âïîñëåäñòâèè ïðåîáðàçîâàííûå
â îêðóãà. Òàêèì îáðàçîì, â ðåñïóáëèêå óñòàíàâëèâàëàñü îêðóæíàÿ ñèñòåìà
ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè, çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëàñü ñåòü ìåñòíûõ Ñîâåòîâ
è âìåñòå ñ òåððèòîðèåé ðåñïóáëèêà ïîëó÷èëà, ñôîðìèðîâàííûå è äåéñòâó-
þùèå â ñîñòàâå ÐÑÔÑÐ ìåñòíûå óïðàâëåí÷åñêèå ñòðóêòóðû è êàäðû [2].

Â 1924 ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùåé ñîþçíîé Êîíñòèòóöèåé Áåëîðóñ-
ñêàÿ ñîâåòñêàÿ ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðåñïóáëèêà ïåðåäàëà ÷àñòü ñâîèõ ïîëíî-
ìî÷èé ÑÑÑÐ. Êîíñòèòóöèÿ ÑÑÑÐ 1924 ãîäà, íå ñîäåðæàëà ñïåöèàëüíîé
ñòàòüè ïî õàðàêòåðèñòèêå ìåñòíûõ Ñîâåòîâ. Òîëüêî ïî Ïîëîæåíèþ 1924
ãîäà, à çàòåì 1925 ãîäà ìåñòíûì Ñîâåòàì áûëî ðàçðåøåíî îáñóæäåíèå
è ðåøåíèå âîïðîñîâ, êîòîðûå êàñàëèñü ìåñòíîé æèçíè.

Êàäðîâàÿ íàïðÿæåííîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ ãèáåëüþ ìíîãèõ äåïóòàòîâ íà
ôðîíòå, íèçêàÿ èçáèðàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü (â 1924 íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè
ïðèøëî ÷óòü áîëåå 35% èçáèðàòåëåé), íàñòîðîæåííîå îòíîøåíèå ê ÷àñò-
íîìó êàïèòàëó â ýêîíîìèêå ìåøàëè ïðîÿâëåíèþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ìåñò-
íûõ Ñîâåòîâ â ðåøåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ïî ýòèì æå ïðè÷èíàì,
â ïåðâûå ãîäû Íýïà ðàáîòà ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè íå áûëà ïåðåñòðîåíà,
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áîëåå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè êîìàíäíî-àäìèíèñòðàòèâíûå ìå-
òîäû óïðàâëåíèÿ.

Â äàëüíåéøåì, ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ òåððèòîðèé ê ðåøåíèþ
ìåñòíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ, â îêòÿáðå 1925 ãîäà ÖÈÊ
è ÑÍÊ ÁÑÑÐ ïðèíÿëè ïîñòàíîâëåíèå îá îáðàçîâàíèè ïðè ñåëüñêèõ Ñîâåòàõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ, êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ, ñàíèòàðíûõ, ôèíàí-
ñîâî-íàëîãîâûõ, òîðãîâî-êîîïåðàòèâíûõ ïîñòîÿííûõ êîìèññèé. Ïðè íå-
êîòîðûõ Ñîâåòàõ îáðàçîâûâàëèñü ñåêöèè

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â òî âðåìÿ ïåðåä ðåñïóáëèêîé îñòðî ñòîÿëè
âîïðîñû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ïîýòîìó â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ èçäåðæåê
íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ â 1927 ãîäó áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
îá óêðóïíåíèè òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö. Â ðåçóëüòàòå ÷åãî êîëè÷åñòâî
îêðóãîâ ñîêðàùåíî äî 8, ïàðàëëåëüíî áûëè ëèêâèäèðîâàíû 17 ðàéîíîâ.
Äàííàÿ ìåðà îêàçàëàñü ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíîé, ïîñêîëüêó êîëè÷åñòâî
ãîñóäàðñòâåííûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ñòðóêòóð ïîñëå ðàéîíèðîâàíèÿ óìåíü-
øèëàñü íà 62%, à ñóììà èçäåðæåê íà óïðàâëåíèå – íà 31,56%, â òî æå
âðåìÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñëóæàùèõ óâåëè÷èëàñü íà 112% [1].

Â 1927 ãîäó áûëà ïðèíÿòà íîâàÿ Êîíñòèòóöèÿ ÁÑÑÐ, â êîòîðîé îòðàæàëèñü
íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ êàê äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, òàê è àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ
ðåñïóáëèêè [3].

Âìåñòî ñúåçäîâ Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ è êðàñíîàðìåéñêèõ
äåïóòàòîâ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñòàëè ìåñòíûå Ñîâåòû äåïó-
òàòîâ òðóäÿùèõñÿ, èñïîëêîìû êîòîðûõ áûëè îòíåñåíû ê îðãàíàì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Áûëà îïðåäåëåíà ñòðóêòóðà è ôóíêöèè ìåñòíûõ
Ñîâåòîâ.

Â ÁÑÑÐ äåéñòâîâàëà îêðóæíàÿ ñèñòåìà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðè-
àëüíîãî äåëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèå ñ êîòîðîé îáðàçîâûâàëèñü îêðóæíûå
Ñîâåòû, ãîðîäñêèå Ñîâåòû îêðóæíûõ ãîðîäîâ, ãîðîäñêèå Ñîâåòû ðàéîííûõ
öåíòðîâ, ñåëüñêèå è ìåñòå÷êîâûå Ñîâåòû. Òàêèì îáðàçîì, âìåñòî ñòàðîãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî àïïàðàòà (ãóáåðíèÿ, óåçä, âîëîñòü) óòâåðæäàëàñü äâóõ-
óðîâíåâàÿ ñèñòåìà – ðàéîí, îêðóã. Â èþëå 1925 ãîäà áûëè èçäàíû íîâûå,
ïåðåðàáîòàííûå Ïîëîæåíèÿ î ðàéîííûõ ñúåçäàõ Ñîâåòîâ è èõ èñïîëêîìàõ,
ãîðîäñêèõ, ñåëüñêèõ è ìåñòå÷êîâûõ Ñîâåòàõ.

Îêðóæíûì èñïîëêîìàì ïåðåõîäèëè ïðàâîìî÷èÿ óåçäíûõ èñïîëêîìîâ.
Îêðèñïîëêîì ðóêîâîäèë ãîñóäàðñòâåííûìè ïðîìûøëåííûìè è òîðãîâûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè îêðóæíîãî çíà÷åíèÿ, îñóùåñòâëÿë íàäçîð çà ðàáîòîé ïðåä-
ïðèÿòèé, íå íàõîäèâøèõñÿ â åãî âåäåíèè, îáëàäàë ïðàâîì ðåâèçèîííûõ
ïðîâåðîê.
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Â âåäåíèè îêðóæíûõ èñïîëêîìîâ íàõîäèëîñü ñîñòàâëåíèå ìåñòíûõ (îê-
ðóæíûõ è îêðóæíîãî ãîðîäà) áþäæåòîâ, à òàê æå óòâåðæäàëèñü ìåñòíûå,
ðàéîííûå è ãîðîäñêèå áþäæåòû è êîíòðîëèðîâàëîñü èõ èñïîëíåíèå.

Ñïåöèôèêà áåëîðóññêîé îêðóæíîé ñèñòåìû ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè
çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî íàðÿäó ñ îêðóæíûìè, ãîðîäñêèìè è ñåëüñêèìè
Ñîâåòàìè äåéñòâîâàëè ìåñòå÷êîâûå è íàöèîíàëüíûå Ñîâåòû. Ìåñòå÷êî-
âûå Ñîâåòû ñîçäàâàëèñü â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, çàíèìàþùèõ ïðîìåæóòî÷íîå
ïîëîæåíèå ìåæäó ãîðîäîì è äåðåâíåé ïî ñîñòàâó íàñåëåíèÿ, õàðàêòåðó
ïðîèçâîäñòâà. Êàê ïðàâèëî – ýòî áûëè öåíòðû òîðãîâëè. Ñîçäàâàåìûå
â íèõ îðãàíû âëàñòè ïî ôóíêöèÿì ïðèáëèæàëèñü ê ñåëüñîâåòàì. Ñàìî ïî
ñåáå âûäåëåíèå â îòäåëüíóþ àäìèíèñòðàòèâíóþ åäèíèöó ìåñòå÷åê è ñîç-
äàíèå äëÿ íåå îðãàíîâ âëàñòè ÿâëÿåòñÿ îñîáåííîñòüþ ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè.

Ñîçäàíèå íàöèîíàëüíûõ Ñîâåòîâ ïðîèñõîäèëî íà óðîâíå ñåëüñêèõ
è ìåñòå÷êîâûõ Ñîâåòîâ è ïðåñëåäîâàëî öåëü ïðèâëå÷åíèÿ ê óïðàâëåíèþ
ïðåäñòàâèòåëåé íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ. Ýòî îáóñëàâëèâàëîñü ìíîãî-
÷èñëåííîñòüþ êîìïàêòíî ïðîæèâàþùèõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï – ïîëüñêîãî,
åâðåéñêîãî, óêðàèíñêîãî, ëàòûøñêîãî, íåìåöêîãî íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè.
Òåì íå ìåíåå, ñîçäàíèå íàöñîâåòîâ ïîðîæäàëî äâîÿêîå óïðàâëåíèå íà
îäíîé òåððèòîðèàëüíîé åäèíèöå, â ñëó÷àå, åñëè íà åå òåððèòîðèè ïðîæèâà-
ëî íåñêîëüêî íàöèîíàëüíîñòåé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ îòíîñèëèñü ê ðàç-
íûì ìåñòíûì Ñîâåòàì (íàöèîíàëüíûì è áëèæàéøèì ñåëüñêèì). Â 1934
ãîäó Íàöèîíàëüíûå Ñîâåòû áûëè ïåðåâåäåíû â ñåëüñêèå Ñîâåòû [4].

Â äàííûé ïåðèîä íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ðàáîòû êàê îêðèñ-
ïîëêîìîâ, òàê è âñåé ñèñòåìû ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, çà
ñ÷åò âîçìîæíîñòè áîëåå ïëàíîìåðíîãî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïî ðóêîâîäñòâó
íàðîäíûì õîçÿéñòâîì.

30-å ãîäû ñòàëè âðåìåíåì ïîâñåìåñòíîé öåíòðàëèçàöèè, ÷òî íåïîñðåä-
ñòâåííî îòðàçèëîñü íà äåÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè. Äàëüíåéøåå
ñîâåðøåíñòâîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ â íàïðàâ-
ëåíèè óêðóïíåíèÿ ðàéîíîâ ñòàâèëî öåëüþ óñòàíîâëåíèå íåïîñðåäñòâåííîé
ñâÿçè ìåæäó ðàéîííûìè è öåíòðàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè, óëó÷øåíèå ìà-
òåðèàëüíîé áàçû ðàéîíîâ, îáåñïå÷åíèå íèçîâûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè êâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè. Ïîýòîìó öåíòðàëüíûì çâåíîì ñèñ-
òåìû ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè ñòàë ðàéîí èëè ãîðîä ðåñïóáëèêàíñêîãî
ïîä÷èíåíèÿ, ïðè ýòîì èñïîëüçîâàëèñü íàðàáîòêè îïûòíî-ïîêàçàòåëüíûõ
îêðóãîâ. Áûëà óñòàíîâëåíà íîâàÿ ñòðóêòóðà ìåñòíûõ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, êîãäà ÷åòûðåõçâåííàÿ ñèñòåìà â îáëàñòÿõ
è ðàéîíàõ (ñúåçä Ñîâåòîâ – èñïîëêîì – ïðåçèäèóì – îòäåëû) çàìåíÿëàñü íà
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òðåõçâåííóþ (Ñîâåò äåïóòàòîâ ðàáî÷èõ – èñïîëêîì – îòäåëû). Èçáèðàåìûé
Ñîâåòîì äåïóòàòîâ èñïîëêîì ñîñòîÿë èç ïðåäñåäàòåëÿ, åãî çàìåñòèòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ êîìèòåòà. Óñòàíàâëèâàëñÿ ïîñåññèîííûé ïîðÿäîê ðà-
áîòû Ìåñòíûõ Ñîâåòîâ.

Ñîãëàñíî ïðèíÿòîìó â ôåâðàëå 1931 Ïîëîæåíèþ î ðàéîííûõ ñúåçäàõ
Ñîâåòîâ è ðàéîííûõ èñïîëíèòåëüíûõ êîìèòåòîâ â èñêëþ÷èòåëüíóþ êîìïå-
òåíöèþ ðàéîííûõ ñúåçäîâ âõîäèëî óòâåðæäåíèå ïëàíîâ õîçÿéñòâåííîãî
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, ðàéîííîãî áþäæåòà, îò÷åòà î åãî
èñïîëíåíèè; óñòàíîâëåíèå ìåñòíûõ íàëîãîâ; ðàññìîòðåíèå è îáñóæäåíèå
îò÷åòîâ ðàéèñïîëêîìà.

Â ãîðñîâåòàõ ïîâûøåííîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ñîñòîÿíèþ êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà è îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
è ðàáîòå ïðåäïðèÿòèé.

Â 1931 ãîäó àêòèâèçèðîâàëàñü òàêàÿ ôîðìà ðàáîòû ãîðñîâåòîâ êàê
äåïóòàòñêèå ãðóïïû íà ïðåäïðèÿòèÿõ, êîòîðûå íà÷àëè ñîçäàâàòüñÿ ñ 1928
ãîäà. Ñ èõ ïîìîùüþ ðåøàëèñü êîíêðåòíûå çàäà÷è ðåêîíñòðóêöèè íàðîä-
íîãî õîçÿéñòâà.

Â öåëîì, ñèñòåìà ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè, ñîçäàííàÿ â 1930 ãîäó, ïðî-
ñóùåñòâîâàëà äî 1935 ãîäà, êîãäà ðàéîííûå, Ìèíñêèé, Âèòåáñêèé è Ãî-
ìåëüñêèé ãîðîäñêèå Ñîâåòû ïîä÷èíÿëèñü öåíòðàëüíûì îðãàíàì ðåñïóáëè-
êè, à ñåëüñêèå (ìåñòå÷êîâûå) Ñîâåòû – ðàéèñïîëêîìàì.

Â èþíå 1935 ãîäà â ÁÑÑÐ áûëà ñîçäàíà îêðóæíàÿ ñèñòåìà ìåñòíûõ
îðãàíîâ âëàñòè. Âîçðàñòàëà çàâèñèìîñòü è ïîä÷èíåííîñòü ìåñòíûõ ñîâåòîâ
èñïîëíèòåëüíûì êîìèòåòàì, è ñîîòâåòñòâóþùèì ïàðòèéíûì êîìèòåòàì.

Ñ öåëüþ óñèëåíèÿ ðóêîâîäñòâà ïåðâè÷íûìè ñîâåòàìè ïðèãðàíè÷íîé
çîíû áûëè ñîçäàíû ÷åòûðå îêðóãà, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèëî 24 ðàéîíà.

Äî 1937 ãîäà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå äåëåíèå ìåíÿëîñü
â ñâÿçè óïðàçäíåíèåì íàöñîâåòîâ (áûëî îáðàçîâàíî 15 íîâûõ ðàéîíîâ).

Â ÁÑÑÐ â 1937 ãîäó äåéñòâîâàëî 24 ðàéîíà, âõîäèâøèå â ñîñòàâ ÷åòûðåõ
îêðóãîâ – Ëåïåëüñêîãî (4 ðàéîíà), Ìîçûðüñêîãî (9 ðàéîíîâ), Ïîëîöêîãî
(5 ðàéîíîâ), Ñëóöêîãî (6 ðàéîíîâ); à òàê æå 65 ðàéîíîâ è 4 ãîðîäà (Ìèíñê,
Âèòåáñê, Ãîìåëü, Ìîãèëåâ) íå âõîäèâøèõ â ñîñòàâ îêðóãîâ.

Íà îñíîâå Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ 1936 ãîäà 19 ôåâðàëÿ 1937 ãîäà ÷ðåçâû-
÷àéíûé 12 Âñåáåëîðóññêèé ñúåçä Ñîâåòîâ ïðèíÿë Êîíñòèòóöèþ ÁÑÑÐ,
â êîòîðîé çàêðåïëÿëîñü, ÷òî ÁÑÑÐ – ýòî ñîöèàëèñòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî
ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí. Â ñâÿçè ñ ÷åì, ìåñòíûå Ñîâåòû ðàáî÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ
è êðàñíîàðìåéñêèõ äåïóòàòîâ, ñòàëè èìåíîâàòüñÿ Ñîâåòàìè äåïóòàòîâ òðó-
äÿùèõñÿ, è áûëè ìåñòíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â îêðóãàõ,
ðàéîíàõ, ãîðîäàõ, ãîðîäêàõ, äåðåâíÿõ, ïîñåëêàõ, ñåëàõ [5].
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Ñèñòåìà ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè ôîðìèðîâàëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûì äåëåíèåì.

Â ôåâðàëå 1938 ãîäà, â ÁÑÑÐ áûë îñóùåñòâëåí ïåðåõîä îò îêðóæíîé
ñèñòåìû ê îáëàñòíîé, êîòîðûé çàâåðøèëñÿ ñîçäàíèåì, ñîãëàñíî ñ ïîñòà-
íîâëåíèåì ÖÈÊÀ ÁÑÑÐ îò 15 ÿíâàðÿ 1938 ãîäà, ïÿòè îáëàñòåé – Âèòåáñêîé,
Ãîìåëüñêîé, Ìèíñêîé, Ìîãèëåâñêîé, Ïîëåññêîé.

Òàêèì îáðàçîì, áûëè ñôîðìèðîâàíû îñíîâíûå çâåíüÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ
âëàñòè, êîòîðûå ñóùåñòâóþò è â ñåãîäíÿøíåé Áåëàðóñè – îáëàñòíûå, ðà-
éîííûå, ãîðîäñêèå è ñåëüñêèå (ïîñåëêîâûå) Ñîâåòû. Ãîðîäñêèå Ñîâåòû
ïÿòè íàèáîëåå êðóïíûõ ãîðîäîâ è îáëàñòíûõ öåíòðîâ íàõîäèëèñü â ïîä÷è-
íåíèè îáëèñïîëêîìîâ, îñòàëüíûå ãîðñîâåòû – â ïîä÷èíåíèÿ ðàéèñïîëêîìîâ.

Òàêèì îáðàçîì, áûëè ñôîðìèðîâàíû îñíîâíûå çâåíüÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ
âëàñòè, êîòîðûå ñóùåñòâóþò è â ñåãîäíÿøíåé Áåëàðóñè – îáëàñòíûå, ðà-
éîííûå, ãîðîäñêèå è ñåëüñêèå (ïîñåëêîâûå) Ñîâåòû.
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Characteristics of the initial stage of formation of local authorities in Belarus

There is the regional and the district system of administrational territorial division in the
Republic of Belarus at present time. This system came through it’s historical way. Al-
though functions and authorities of local Councils are changing in accordance with de-
mands of the time there is necessary to take into the account the historical experience of
modern system of local authorities bodies forming for the elaboration of future develop-
ment. The forming of this system dates back to Great October Revolution. Soviet Coun-
cils were recognized as local bodies and government authorities after it. They were the
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basic link of the united system of government power. All economical, financial and cultu-
ral establishments were subordinated to them. Small rural district, chief town district and
province Soviet Councils and their executive committees were formed. After this the
circular system of local authority bodies took place. Modern regional district, urban and
rural Counsels were formed in 1938 while the transition from the circular to the regional
system.
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