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Wprowadzenie

Transformująca się gospodarka polska i ukraińska stwarza różne możliwości dla
rozwoju przedsiębiorstw. W mnogości podejść do zarządzania współczesnymi
przedsiębiorstwami coraz mocniej wyłania się proces internacjonalizacji jako jeden ze sposobów nie tylko przetrwania, ale i szybkiego rozwoju i wzmocnienia
pozycji konkurencyjnej na rynku wewnętrznym Polski i Ukrainy, i na rynkach
zagranicznych. Wynika to przede wszystkim z ograniczeń rozwoju działalności
gospodarczej na rynku kraju macierzystego oraz różnych możliwości rozwoju
i wzrostu poza granicami własnego kraju.
Naukowo i praktycznie interesujące jest, jak przedsiębiorstwa internacjonalizują swą działalność co do form, metod i sposobów prowadzenia biznesu we współczesnym świecie. To jest podstawowy problem, na który starali się odpowiedzieć
Autorzy przedstawionego opracowania.
Na zaprezentowany materiał naukowy i badawczy, zawarty w publikacji, składa
się 11 opracowań, w tym:
 cztery opracowania autorów i badaczy z Ukrainy, dotyczące ekonomicznych warunków internacjonalizacji przedsiębiorstw ukraińskich i rynku ukraińskiego;
 siedem opracowań autorów polskich, analizujących różne aspekty procesu
internacjonalizacji gospodarki Polski w sektorach przedsiębiorstw produkcyjnych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i transportu drogowego, przedsiębiorstw rynku usług nieruchomości i w sektorze kultury.
Z jedenastu opracowań cztery zostały napisane w języku rosyjskim, jeden w języku angielskim i sześć w języku polskim. Autorami opracowań są pracownicy naukowi Katedry Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Zakładu Produkcji Filmów
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz pracownicy nadzoru Ługańskiego Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki
w Starobielsku (Ukraina)1, a także praktycy, właściciele firm, które funkcjonują na
rynkach międzynarodowych.
Beata Glinkowska-Krauze, Bogusław Kaczmarek

1

Państwowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Starobielsku (Ukraina) od czterech lat współpracuje naukowo z Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Предисловие

Интеграция как явление макроэкономического уровня представляет собой
совокупность целого ряда сфер жизнедеятельности современного общества,
a прежде всего, – экономики, социологии, права, политики и международных экономических отношений. Будучи сложным междисциплинарным
явлением, интеграция несет в себе объективные и положительные, и отрицательные черты, их проявления и последствия. Основой интеграции макроэкономического уровня выступает интеграция организаций: предприятий, учреждений, общественных и политических организаций и т.д.
К сожалению, есть и теоретико-методологические, и научно-практические основания отметить, что наука недооценила отрицательные черты
и последствия интеграции, особо обострившиеся во втором десятилетии
ХХІ в. прежде всего на европейском континенте. Такие черты и последствия
во многом застигли все институты общества «врасплох».
Пытаясь в меру своих сил и возможностей восполнить отмеченные серьезные познавательные проблемы, ученые Польши и Украины провели
ІІ Международную научно-практическую конференцию «Интернационализация предприятий – направления, стратеги, результаты исследований».
Она с успехом была проведена в ноябре 2018 г. на базе факультета менеджмента Лодзинского университета. Фундаторами данной конференции стали
Лодзинский университет, авторитетный в странах Центральной и Восточной Европы журнал «Przegląd organizacji» и Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко (г. Старобельск).
Отмеченная ІІ Международная конференция логично продолжила изыскания І Международной научно-практической конференции «Интернационализация предприятий: направления – процессы – результаты исследований» (Лодзь, 2016 г.) и проведеного в Украине на базе Института экономики
промышленности Национальной академии наук польско-украинского научно-практического семинара «Теоретические и практические проблемы менеджмента в Украине в контексте реализации евроинтеграционного курса».
Организатором всех этих форумов стал Центр начно-исследовательского
сотрудничества Польша – Украина, основанный на базе кафедры менедж-
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мента Лодзинского университета и кафедры экономической теории, маркетинга и предпринимательсва ЛНУ им. Тараса Шевченко.
В рамках ІІ Международной научно-практической конференции в силу
особой актуальности в современных условиях организаторы постарались
в большей степени охватить социальные аспекты интернационализации,
проблематику глобальной экономики и теорию институционализма.
Предлагаемые материалы конференции будут полезны не только широкому кругу научных работников и студенчества. В них почерпнут много полезного и практически применимого представители бизнеса, органов
власти, общественных и политических организаций, все объективно и критично мыслящие читатели.
Вячеслав Чеботарев

Problem nadzoru właścicielskiego
we współczesnym przedsiębiorstwie
Bogusław Kaczmarek*

Streszczenie: W opracowaniu prezentowane są następujące zagadnienia: 1) tradycyjne
(statutowe) ujęcie funkcji rady nadzorczej w spółce akcyjnej oraz 2) zmodyfikowane niekodeksowe koncepcje funkcji rady nadzorczej we współczesnych przedsiębiorstwach z wykorzystaniem teorii agencji, teorii stewarda oraz koncepcji E. Gutenberga.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, nadzór właścicielski, nadzór korporacyjny, rada nadzorcza, zarządzanie1

Wstęp
Niezależnie od przyjętego w teorii i praktyce modelu sprawowania władzy w spółce – monistycznego czy dualistycznego, istota problemu nadzoru właścicielskiego
polega i sprowadza się do tego, w jaki sposób dokonać podziału zadań, kompetencji (usprawnień) i odpowiedzialności pomiędzy organami władzy lub osobami
odpowiedzialnymi za bieżące zarządzanie, formułowanie strategii, misji i wizji
przedsiębiorstwa oraz za nadzór nad jego działalnością w całości albo jego wyodrębnionych segmentów lub jednostek.
Według obowiązującego obecnie w Polsce Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.)
system władzy w spółkach akcyjnych współtworzą trzy następujące organy:
 walne zagrodzenie akcjonariuszy (wspólników);
 rada nadzorcza;
 zarząd spółki (przedsiębiorstwa).
Organy władzy w spółkach akcyjnych zaprezentowane są na rysunku 1.
*

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania.
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Rysunek 1. Organy władzy w spółkach akcyjnych
Źródło: opracowanie własne.

Organami władzy spółki są także kierownicy funkcjonalni powoływani i odwoływani przez zarząd, o czym Kodeks spółek handlowych nie wspomina. Szczególną
rolę w organach władzy spółek handlowych (przedsiębiorstw) pełni rada nadzorcza. Jest ona organem kontroli właścicielskiej poprzez to, że dokonuje „oceny działań podejmowanych przez członków Zarządu, oceny ich kompetencji menedżerskich oraz ich wkładu w realizację oczekiwań akcjonariuszy danej spółki”1.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ważniejszych – zdaniem autora
– nurtów (koncepcji) ogólnoświatowej dyskusji na temat roli rad nadzorczych w procesie nadzoru właścicielskiego oraz w procesie poprawy efektywności działania spółek.

W czyim interesie działają członkowie
rady nadzorczej?
Podstawowe pytanie brzmi: w czyim interesie powinna działać rada nadzorcza:
w interesie poszczególnych akcjonariuszy, czy w interesie spółki?
Wybitni eksperci z zakresu prawa spółek wskazują, że „członkowie rad nadzorczych spółek powinni kierować się zasadą równego traktowania wszystkich
1

P. Urbanek, Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo UŁ, Łódź
2005, s. 301.
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akcjonariuszy, co oznacza, że w swoich decyzjach winni kierować się przede wszystkim interesem spółki, czyli wszystkich akcjonariuszy. Interes spółki zatem nie może
być utożsamiany z interesem części, a nawet większości akcjonariuszy”2. Wymieniona wyżej zasada równego traktowania wszystkich akcjonariuszy praktycznie nabiera
szczególnego znaczenia, bo nie dzieli ich na tzw. większościowych i mniejszościowych. To prowadzi do „osiągnięcia racjonalnego kompromisu na forum rady nadzorczej i zapobiega niedopuszczalnym uprzywilejowaniom niektórych akcjonariuszy”3. Tyle stan formalno-prawny rozumienia, w czyim interesie działają członkowie
rady nadzorczej w przedsiębiorstwie (spółce). Czy to jednak wystarcza do harmonii
na linii: rada nadzorcza, akcjonariusze, interes spółki? J. Jeżak stwierdza, że „praktyka funkcjonowania polskich spółek nie potwierdza niestety tej harmonii”4.
Brak jednak kompleksowych badań w tym zakresie tematycznym, na postawie
których można byłoby ocenić skalę tego zjawiska, a co ważniejsze, bardzo trudno
znaleźć w literaturze przedmiotu pomysły, jak temu zaradzić. Można wskazać, że
wyjściem jest formułowanie tzw. kodeksu dobrych praktyk w zakresie nadzoru
korporacyjnego, ale jest to zalecenie nieformalne.

Tradycyjne (kodeksowe) ujęcie funkcji
rady nadzorczej w spółce akcyjnej
Podstawowym zadaniem rady nadzorczej jest stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności. Rada nadzorcza nie ma przy tym
prawa do wydawania zarządowi jakichkolwiek poleceń dotyczących spraw spółki. Do jej szczególnych obowiązków należy natomiast ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności
z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Kolejnym zadaniem spółki
jest ocena wniosków zarządu dotycząca podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tych ocen5.
Kodeks spółek handlowych wymienia dwie podstawowe funkcje rady nadzorczej:
 funkcję nadzorczą;
 funkcję stanowiącą.
2
3
4
5

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szymański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. III, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 1953.
Ibidem, s. 1457.
J. Jeżak, Rada Nadzorcza a sytuacja kryzysowa w spółce, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 54.
Art. 382 § 1, 2, 3 k.s.h.
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Funkcja nadzorcza to stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Funkcja nadzorcza oznacza konieczność bieżącego
śledzenia wszystkich zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie: rynkowych, ekonomiczno-finansowych, technicznych oraz społecznych. Jeśli dodamy do tego często spotykaną w praktyce różnorodność działalności prowadzonej przez współczesne przedsiębiorstwa (działalność rynkowa, handlowa, usługowa) oraz ich rosnące
powiazania z gospodarką europejską/światową, to otrzymamy obraz szerokiego
spektrum analiz i działań, jakie powinna prowadzić rada nadzorcza, aby mogła
dobrze spełniać swoją funkcję stałego nadzoru.
Funkcja stanowiąca to powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków zarządu – poszczególnych lub wszystkich – oraz delegowanie
członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności6. Ponadto status spółki może
rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej w zakresie funkcji stanowiącej, przyjmując, że zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem
określonych w statusie czynności. Równocześnie zawarto jednak zastrzeżenie,
że jeżeli rada nadzorcza nie wyraża zgody na dokonanie określonych czynności,
zarząd może zwrócić się do walnego zgromadzenia akcjonariuszy, aby złożyło
uchwałę uchylającą zgodę na dokonanie tej czynności7.
Powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w działalności poszczególnych członków
lub całego zarządu spółki wiąże się bezpośrednio z systematyczną oceną przez radę nadzorczą jakości zarządzania spółką, osiągania celów i zadań strategicznych, sprawności
działań zarządu spółki. Trzeba się zgodzić z tym, że ujęcie kodeksowe funkcji rady nadzorczej w spółce nie oddaje ogromu treści i zadań, jakie kryją się za sformułowaniem
„stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności”.

Współczesne pomysły na funkcję rady nadzorczej
w spółkach akcyjnych
Powyższe stwierdzenie prowadzi do wniosku, że zakres usytuowania i uprawnień
rady nadzorczej w procesie nadzoru właścicielskiego we współczesnych przedsiębiorstwach wymaga nieco rozszerzonego i bardziej kompleksowego spojrzenia.
Te współczesne pomysły prezentowane są w postaci bazy teoretycznej nadzoru właścicielskiego (korporacyjnego), obejmującej teorię agencji i teorię stewarda

6
7

Art. 382 § 1 k.s.h.
Art. 382 § 1 i 2 k.s.h.
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oraz w postaci szerszego rozumienia funkcji rady nadzorczej niż zakłada do KSH8.
Interesujące jest to, że teoria agencji i teoria stewarda nie powstały na gruncie zarządzania, lecz na gruncie ekonomii instytucjonalnej9.
Generalnie w obu teoriach chodzi o zachowania menedżerów wchodzących
w skład rad nadzorczych i o rolę rad nadzorczych w stosunku do zarządów przedsiębiorstwa. I tak, teoria agencji – dominująca w angielskim systemie nadzoru, zakłada z natury brak zaufania pomiędzy radą nadzorczą (zespołem kontrolującym)
a zarządem przedsiębiorstwa (zespołem zarządzającym). Odwrotne założenie leży
u podstaw teorii stewarda, bardziej honorowanej w europejskich systemach nadzoru korporacyjnego i w Japonii10. Zakłada ona, że członkowie zarządu w trosce
o swoją pozycję na rynku pracy menedżerów będą należycie dbali o interesy spółki, przedkładając je nad bieżące-osobiste wpływy finansowe, bo to decyduje o perspektywie ich dalszych awansów i rozwoju zawodowego. Zestawienie najbardziej
istotnych cech teorii agencji i teorii stewarda zawiera tabela 1.
Tabela 1. Porównanie istoty teorii agencji i teorii stewarda
W teorii agencji:

W teorii stewarda:

1. Akcentuje się sprawny mechanizm nadzoru
Rady wobec Zarządu (decyzje finansowe
podejmowane przez Zarząd, powyżej pewnej umownej sumy – podpisuje Rada).
2. Rada stale kontroluje pracę Zarządu.
3. Zwraca się istotną uwagę na maksymalizację własnej użyteczności menedżerów
Zarządu i akcjonariuszy, w imieniu których
oni działają, czyli agenta i pryncypała.
4. Bazą teoretyczną filozofii teorii agencji jest
teza „X” McGregora.
5. Rada nadzorcza reprezentuje właścicieli
i ma wobec nich zobowiązania.
6. Motywacja do pracy jest wyłącznie finansowa.
7. Posiadanie akcji przez menedżerów to koszty, które muszą przynieść dodatnie wyniki.
8. W podejmowaniu decyzji menedżerowie
nie uwzględniają czynników sytuacyjnych,
obowiązuje racjonalizm ekonomiczny.

1. Rada nadzorcza ma uznanie i wiarygodność ze strony Zarządu.
2. Tworzenie relacji Rady nadzorczej odbywa
się na bazie zaufania.
3. Bazą teoretyczną filozofii stewarda jest
teoria „Y” McGregora.
4. Motywem podstawowym członków Zarządu jest czerpanie satysfakcji z dobrze
wykonanej pracy.
5. Wysoko cenione są zachowania proorganizacyjne.
6. Nie ma konfliktów między Zarządem a akcjonariuszami.
7. Zagadnienia finansowe w motywacji pracowniczej nie odgrywają zasadniczej roli.
8. Nie ma powodów, tzn. Rada nie ma powodów, do stosowania kosztownych sposobów motywowania, wystarczy satysfakcjonujące wynagrodzenie.
Źródło: opracowanie własne.

8

B. Glinkowska, B. Kaczmarek, Classical and modern concepst of corporate governance (Stewardship Theory and Agency Theory), „Management” (1429–9321), 2015, vol. 19, no 2, s. 84–92.
9 S. Rudolf, T. Janusz, D. Stos, P. Urbanek, Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa
2012, s. 36.
10 A. Peszko, Rada Nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2010, s. 97.
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Zachowania menedżerów zarządu w rozumowaniu teorii agencji determinują potrzeby ekonomiczne (wynagrodzenie), a podstawowym zadaniem rady jest
tu kontrola zarządu. Natomiast zachowania menedżerów zarządu w rozumieniu
teorii stewarda determinowane są przez potrzebę samorealizacji, a podstawowym
zadaniem rady nadzorczej jest wspieranie zarządu w jego działalności.
Godzi się jednak zauważyć, że obie teorie (agencji i stewarda) oparte są na dwóch
krańcowo różnych założeniach, lecz żadna z nich nie była poddana wystarczającemu
testowaniu. Teoria agencji akcentuje to, że racjonalnie zachowująca się jednostka (menedżer – członek zarządu), działając we własnym interesie, dąży jedynie do maksymalizacji własnej użyteczności. Ale dorobek nauk o zarządzaniu wskazuje, że to może być
jedna z postaw zachowań menedżerów, ale nie wszystkie. Teoria stewarda11 ma swoje
korzenie w psychologii i socjologii organizacji, a szczególnie w teorii „Y” McGregora
i akcentuje proorganizacyjne zachowania menedżerów czerpiących satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, czyli inaczej mówiąc – podkreśla istotną rolę psychologicznych
i sytuacyjnych determinant w nadzorze korporacyjnym, czego nie zauważa w ogóle
teoria agencji. W tabeli 2. przedstawiono rolę i znaczenie psychologicznych i sytuacyjnych determinantów nadzoru korporacyjnego w rozumieniu teorii agencji i stewarda.
Tabela 2. Psychologiczne i sytuacyjne determinanty nadzoru korporacyjnego
Teoria agencji

Teoria stewarda

Czynniki psychologiczne
Motywacja

Potrzeby ekonomiczne (fizjologiczne, bezpieczeństwa
ekonomicznego)
Zewnętrzna

Potrzeby wyższego rzędu
(rozwój, osiągnięcia, samorealizacja)
Wewnętrzna

Społeczne porównanie

Inni menedżerowie

Pryncypał

Identyfikacja

Niska wartość zobowiązania

Wysoka wartość zobowiązania

Władza

Instytucjonalna (usankcjonowana prawnie, przymus,
nagrody i kary)

Osobowa (fachowiec)

Czynniki sytuacyjne
Filozofia zarządzania

Orientacja na kontrolę

Orientacja na zaangażowanie

Podejście do ryzyka

Mechanizmy kontroli

Zaufanie

Różnice kulturowe

Indywidualizm
Duży dystans władzy

Kolektywizm
Niski dystans władzy

Źródło: opracowanie własne.

11 Za twórcę teorii stewarda uznawany jest L. Donaldson. Zob. L. Donaldson, Organizational Economics and Management Theory, “Academy of Management Rewiev” 2009, vol. 15, no 3, N.Y.
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Wydaje się, że teoria stewarda nie powinna stanowić alternatywy dla teorii
agencji, ale jej rozszerzenie wskazuje na różne możliwości jej praktycznego wykorzystania. I tak np. model finansowy przedsiębiorstwa jest w oczywisty sposób
powiązany z teorią agencji, a model społeczny przedsiębiorstwa i to, co nazywamy
społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, bliski jest teorii stewarda.

Zmodyfikowany zarys koncepcji roli
rady nadzorczej w procesie nadzoru właścicielskiego
Wielu teoretyków i praktyków zarządzania uważa, że współczesny zakres rzeczywistej
działalności rady nadzorczej powinien być znacznie szerszy niż ujmują to rozwiązania
kodeksowe12. Potrzebne jest zatem bardziej kompleksowe spojrzenie na funkcje rady odpowiadające charakterowi współczesnego zarządzania oraz uwarunkowaniom, w jakich
działa współczesne przedsiębiorstwo. Przypomnijmy, że w tradycyjnym (kodeksowym)
ujęciu rada nadzorcza pełni dwie podstawowe funkcje – nadzorczą i stanowiącą.
Współcześnie lansowane jest ujęcie zmodyfikowane wskazujące, że aby rada
nadzorcza mogła skutecznie funkcjonować – szczególnie dotyczy to diagnozowania
sytuacji przedsiębiorstwa, przezwyciężania sytuacji kryzysowych i projektowania działalności przedsiębiorstwa – konieczne jest poszerzenie uprawnień i kompetencji, czyli zakresu pełnionych funkcji przez radę.
E. Gutenberg – jeden z twórców niemieckiej nauki o przedsiębiorstwie – wskazuje na następujące funkcje rady13:
1) funkcja nadzorcza,
2) funkcja kontrolna,
3) funkcja doradcza,
4) funkcja decyzyjna,
5) funkcja współpracy i wymiany informacji,
6) funkcja koordynacyjna.
To istotne rozszerzenie funkcji i roli rad nadzorczych w procesie nadzoru korporacyjnego zmierza w kierunku jak najpełniejszego wykorzystania kwalifikacji,
doświadczenia i umiejętności członków rad, czyli inaczej mówiąc, ich potencjału
intelektualnego. Szczególnie mocno akcentowane są także nowe zadania rad nadzorczych, jak coroczne przegotowanie własnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej, rynkowej i organizacyjnej spółki; wskazywanie na potencjalne zagrożenia
12 Patrz: S. Douma, The two-tier System of Corporate Governance, “Long Range Planning” 2007,
no 4, s. 613.
13 E. Gutenberg, Funktionswandel des Aufsichtsrats, „Zeitschrift für Betriebswirtschaft“ 2000,
12, s. 18.
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dla dotychczasowej pozycji spółki na rynku krajowym, międzynarodowym i globalnym; aktywne uczestniczenie w formułowaniu strategii spółki itp.
Rada nadzorcza jako reprezentant wszystkich akcjonariuszy spółki, czyli dostarczycieli kapitału finansowego do spółki, powinna w pierwszym rzędzie analizować i oceniać wykorzystanie tego kapitału i przełożenie go (transformacja) na
dodatnie wyniki ekonomiczno-finansowe spółki. Wiedza w połączeniu z doświadczeniem zawodowym członków rady powinna stać się częścią składową procesu
decyzyjnego w spółce – „Rada, która tylko nadzoruje należy już do przeszłości”14.
Jednocześnie – i jest to absolutnie jednoznacznie pojmowane – rada nadzorcza powinna przedstawiać zgromadzeniu wspólników analizę tzw. wskaźników niefinansowych, tj.: cykl życia produktów, czyli inaczej stopień ich odnawiania; zarządzanie talentami w spółce; rozwój systemów informatycznych i teleinformatycznych w firmie; rozwój
systemów motywacyjnych i ich związków z jakością pracy; tzw. marketing relacji – czyli
poziom współpracy z dostawcami, odbiorcami, kooperantami, kluczowymi interesariuszami firmy itp. J. Jeżak twierdzi, że „dopiero połączenie wskaźników finansowych i niefinansowych może być podstawą do oceny zdrowia spółki przez radę nadzorczą”15.
Warunkiem sine qua non należytego realizowania przez radę w/w rozszerzonych funkcji w procesie nadzoru właścicielskiego jest odpowiednia jakość informacji oraz sprawny system ich przebiegu w relacji zarząd – rada nadzorcza, dotyczący „polityki informacyjnej” w spółce, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
„Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny
sytuacji i perspektywy spółki, sposobu jej funkcjonowania oraz przyjętych rozwiązań w zakresie nadzoru korporacyjnego”16.

Zakończenie
Wydaje się, że słabości funkcjonowania rad nadzorczych w klasycznej (ale statutowej) ich roli i funkcji w procesie nadzoru korporacyjnego spowodowały powstanie tzw. zmodyfikowanych ujęć funkcjonowania rad, o których była mowa
w niniejszym opracowaniu. Najważniejsze jednak jest to, że te nowe pomysły (niestatutowe) wymagają prowadzenia pogłębionych analiz procesu ewolucji systemu
nadzoru korporacyjnego. Z tych analiz powinny wynikać konstruktywne wnioski
do budowy i kształtowania przyszłej teorii i praktyki nadzoru we współczesnych
przedsiębiorstwach.
14 J. Strassen, Dieses Know-How muss ein Verwaltungsrat mitbringen, „Management Zeitschrift“
2009, 5, s. 28.
15 J. Jeżak, op. cit., s. 55.
16 Kodeks nadzoru korporacyjnego dla spółek publicznych, Polskie Forum Corporate Governance,
Gdańsk 2004, s. 8.
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The problem of owner supervision in contemporary enterprises
Abstract: Summary the following issues are presented in the paper: 1) traditional (statutory)
recognition of the supervisory board function in a joint-stock company, and 2) modified
non-expressive concepts of the supervisory board functions in modern enterprises using
agency theory, steward theory and E. Gutenberg’s concept.
Keywords: enterprise, corporate governance, management, supervisory board.

Bezrobocie w transporcie drogowym
towarów w kontekście zmian przepisów
unijnych o delegowaniu pracowników
Radosław Gajewski*
Klaudia Pilichowska**

Streszczenie: W opracowaniu poruszono tematykę rozwoju transportu drogowego w kontekście zapotrzebowania na pracowników, które na terenie Unii Europejskiej rozkłada się
nierównomiernie. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zmiany przepisów unijnych dotyczących delegowania pracowników na bezrobocie w wybranych krajach
UE. W artykule przedstawiono charakterystykę bezrobocia w największych gospodarkach
Unii Europejskiej. Wprowadzenie nowej dyrektywy unijnej ma służyć wyrównaniu płac
w transporcie drogowym we wszystkich krajach unijnych, co ma spowodować utratę przewagi konkurencyjnej firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Metody badawcze wykorzystane
w artykule to analiza literatury i danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostatu.1
Słowa kluczowe: bezrobocie, stopa bezrobocia, transport drogowy, delegowanie pracowników.

Wstęp
W Unii Europejskiej na rynku transportowym panuje ogromna konkurencja. Przedsiębiorstwa rywalizują ze sobą ceną, jakością usług oraz flotą samochodową. Rządy krajów,
które tracą udziały w tym rynku, wprowadzają ograniczenia dla obcokrajowców chcących działać na ich terytorium. Do barier, jakie tworzą, można zaliczyć przede wszystkim wysokość płac minimalnych, również dla obcokrajowców, ryczałty za noclegi, a także zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników na terytorium innego kraju.
* Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania.
** Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania.
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Obecna sytuacja międzynarodowego transportu drogowego jest niestabilna
z powodu zmieniających się przepisów unijnych. Celem artykułu jest analiza wpływu zmiany przepisów o delegowaniu pracowników na poziom bezrobocia w wybranych krajach Unii Europejskiej w kontekście transportu drogowego towarów.

Typy bezrobocia oraz skutki jego występowania
Definiując pojęcie bezrobocia, zauważono złożoność tego pojęcia. E. Kwiatkowski określa bezrobocie jako zjawisko braku pracy zarobkowej wśród osób w wieku produkcyjnym1. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) do osób w wieku
produkcyjnym zalicza się mężczyzn mających od 18 do 64 lat oraz kobiety między
18. a 59. rokiem życia2. Podając definicję osoby bezrobotnej, warto podkreślić, iż nie
jest to jedynie osoba, która nie ma pracy, lecz taka, która jest gotowa do jej podjęcia.
Bezrobocie to zatem liczba osób w wieku produkcyjnym, które są zdolne do podjęcia
pracy przy obowiązujących w danym momencie stawkach płac, lecz nieposiadających
zatrudnienia3. Do mierzenia poziomu bezrobocia wykorzystujemy miernik, jakim jest
stopa bezrobocia, czyli odsetek siły roboczej, który pozostaje bez pracy, ale jest zarejestrowany jako poszukujący pracy4. Miernik ten wyrażany jest w jednostce procentowej.
W zależności od przyczyn występowania bezrobocia wyróżnia się kilka jego rodzajów. Najczęściej spotykamy się z podziałem na następujące rodzaje bezrobocia5:
 strukturalne – występuje w przypadku niedostosowania kwalifikacji pracownika do zapotrzebowania pracodawcy, podczas gdy struktura popytu i produkcji wciąż się zmienia;
 frykcyjne (płynne, naturalne) – występuje w każdym szybko zmieniającym
się społeczeństwie i dotyczy osób, które poprzez różne ułomności mają
utrudnione podjęcie pracy zawodowej lub przejściowo poszukują pracy z innych powodów;
 klasyczne – pojawia się wówczas, gdy płaca jest utrzymywana powyżej poziomu, na którym krzywe popytu i podaży na pracę przecinają się;
 wynikające z niedostatku popytu (zwane keynesowskim) – występuje, gdy
faktyczna produkcja jest mniejsza od produkcji potencjalnej.
1
2
3
4
5

E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2002, s. 14.
Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/
metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/861,pojecie.
html [dostęp 22.02.2018].
N. Mankiw, M. Taylor, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 95–96.
D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2004, s. 304.
Ibidem, s. 310–311.
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Ponadto wyróżniamy6:
 bezrobocie technologiczne – wynikające ze zmiany technologii i unowocześniania zakładu pracy, w którym praca ludzka jest zastępowana pracą maszyn;
 bezrobocie koniunkturalne – występujące w zależności od koniunktury; gdy
koniunktura jest wysoka, to popyt wzrasta, a bezrobocie obniża się do poziomu naturalnego.
Duże bezrobocie wywołuje negatywne następstwa w wymiarze politycznym,
ekonomicznym i społecznym. Do skutków politycznych można zaliczyć przejawy
rosnącej frustracji osób bezrobotnych oraz ich rodzin, co przeradza się w społeczny
anarchizm. Dochodzi do różnego rodzaju masowych strajków czy wystąpień przeciwko danemu porządkowi społecznemu i gospodarczemu. Za ekonomiczne skutki
bezrobocia należy uznać duże koszty z nim związane, zarówno z punktu widzenia
całego społeczeństwa, jak i jednostki7. Natomiast względem społeczeństwa koszty
związane z osobą bezrobotną definiowane są jako alternatywne, przez co rozumie
się wartość dóbr oraz usług, które osoba ta mogłaby wytworzyć, gdyby pracowała8.

Stopa bezrobocia w wybranych krajach UE
Na podstawie analizy literatury przedmiotu, danych z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu) można stwierdzić, że rynek pracy w krajach Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowany i dynamicznie się zmienia. W zależności od poziomu rozwoju danego kraju rynek może
oferować określoną liczbę miejsc pracy, która nie jest wystarczająca względem
wielkości populacji. Z problemem wysokiego bezrobocia boryka się wiele krajów Unii Europejskiej, a największe bezrobocie występuje wśród ludzi młodych.
Na przełomie 2016 i 2017 r. wśród osób do 25. roku życia bezrobocie wynosiło
około 4 mln młodych osób9, zaś około 20 mln wszystkich bezrobotnych w Europie, w tym 15,6 mln w strefie euro10. Analizując dane dotyczące bezrobocia w UE
6

M. Barańska, Wybrane teorie bezrobocia. Wybrane zagadnienia rynku pracy, http://docplayer.
pl/39379939-Wybrane-teorie-bezrobocia.html [dostęp 7.12.2017], s. 2–3.
7 Z. Dach, B. Szopa (red.), Podstawy makroekonomii, PTE, Kraków 2004, s. 162–163.
8 N. Mankiw, M. Taylor, op. cit., s. 117.
9 Bezrobocie wśród młodzieży – czy polityka UE wpłynęła na zmianę sytuacji? Ocena gwarancji dla młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne nr 5/2017, https://www.eca.europa.eu/Lists/.../SR17_5/
SR_YOUTH_GUARANTEE_PL.pdf [dostęp 22.02.2018], s. 6.
10 Polska wśród krajów z najniższym bezrobociem w UE. Najnowsze dane Eurostatu (2017),
Polsat News, http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-03-02/polska-wsrod-krajow-znajnizszym-bezrobociem-w-ue-najnowsze-dane-eurostatu [dostęp 28.11.2017].
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wśród młodych ludzi, można zauważyć, że wartość w tej grupie wiekowej maleje11.
Powodem bezrobocia wśród młodych osób jest m.in. brak doświadczenia oraz
wiedzy zawodowej w tej grupie. Wiele przedsiębiorstw poszukujących pracowników chce zatrudnić osoby z doświadczeniem zawodowym, co najczęściej stanowi
barierę dla studiujących lub osób zaraz po studiach. Warto jednak podkreślić, że
kraje UE zdecydowały się na zmiany w systemach edukacyjnych, pozwalając na
zdobywanie doświadczenia przez studentów w trakcie nauki. Była to korzystna
decyzja, a jednym z pierwszych państw, które ją wdrożyło, były Niemcy12. Przyczyniło się to do bardzo niskiej stopy bezrobocia w tym kraju. Analizując sytuację
ekonomiczną danego kraju, warto więc zestawić ją ze stopą bezrobocia tego kraju.
W kontekście zmiany przepisów o delegowaniu pracowników przeanalizowano
dane dotyczące poziomu bezrobocia w pięciu największych państwach UE, które są istotne dla sektora transportu drogowego. Kraje te zostały wybrane do badania ze względu na wysokość płacy minimalnej i ilość przewożonych towarów
w międzynarodowym transporcie drogowym w porównaniu z Polską. Zarówno
dla obywateli Polski, jak i innych krajów z niskimi płacami minimalnymi państwa
Europy Zachodniej są atrakcyjnym rynkiem pracy, ponieważ koszty utrzymania
pracownika są tam znacznie wyższe. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej
rentowność prowadzenia firmy jest wyższa niż w Europie Zachodniej.

Wykres 1. Stopa bezrobocia w wybranych krajach UE w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu: Unemployment
rate – annual data, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipsun20&language=en [dostęp 7.12.2017].

Na wykresie 1. możemy zaobserwować, jak stopa bezrobocia w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech oraz w Polsce wypada na tle średniej w Unii Europej11 Bezrobocie młodych po kryzysie: Polska na tle UE (2014), https://rynekpracy.pl/artykuly/bezrobocie-mlodych-po-kryzysie-polska-na-tle-ue [dostęp 25.04.2018].
12 Sytuacja na rynkach pracy w krajach UE jest zróżnicowana, widmo bezrobocia wśród młodych,
HR News, http://www.hrnews.pl/Artykul,3700,Sytuacja-na-rynkach-pracy-w-krajach-UE-jest
-zroznicowana-widmo-bezrobocia-wsrod-mlodych.aspx [dostęp 20.11.2017].
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skiej (średnia stopa bezrobocia w krajach UE ze stycznia 2017 r.). Najlepszy wynik
osiągnęły Niemcy, gdzie stopa bezrobocia wynosi 4,1%. Odzwierciedla to również
bardzo dobra sytuacja gospodarcza tego kraju na tle innych państw UE. Porównując dane dotyczące stopy bezrobocia w 2016 r. względem roku poprzedniego,
odnotowujemy następujące spadki:
 Hiszpania – 2,5 p.p. (najwyższe bezrobocie w UE);
 Włochy – 0,2 p.p.;
 Francja – 0,3 p.p.;
 Polska – 1,3 p.p.;
 Niemcy – 0,5 p.p.
Eurostat opublikował również dane dotyczące roku 2017, które prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Stopa bezrobocia – dane kwartalne, wyrównane sezonowo w 2017 r.
w wybranych krajach UE
Kraje

2017
kwartał I

kwartał II

kwartał III

kwartał IV

3,9

3,8

3,7

3,6

18,2

17,3

16,8

16,6

Francja

9,6

9,5

9,5

9,0

Włochy

11,6

11,2

11,2

11,0

Polska

5,2

5,1

4,8

4,6

Niemcy
Hiszpania

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu: Unemployment rate, Eurostat,
http://ec.europa.eu/eurostat/search?p_auth=KIHVy3dE&p_p_id=estatsearchportlet_WAR_
estatsearchportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_estatsearchportlet_
WAR_estatsearchportlet_text=Unemployment+rate&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_
sort=lastUpdateDate&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_action=search&_
estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_pageNumber=1 (dostęp: 10.12.2017) oraz Unemployment
rate – quarterly data, seasonally adjusted, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table
&init=1&plugin=1&pcode=tipsun30&language=en [dostęp 24.04.2018].

Zmniejszająca się stopa bezrobocia jest korzystna i została odnotowana we
wszystkich wybranych do analizy krajach UE, tj. w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Włoszech oraz w Polsce. Warto zauważyć, że bezrobocie jest w inny sposób
badane przez Eurostat weryfikujący osoby pomiędzy 15. a 74. rokiem życia, które
podejmują zarobkową działalność, uczą się bądź pobierają emeryturę13.
Analizując powyższe dane, można spostrzec, że Polska na tle krajów UE wypada bardzo dobrze. Zgodnie z danymi z GUS wielu obywateli Polski jest zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. W okresie od stycznia do października 2017 r.
zatrudniono 5999,4 tys. osób, co stanowi wzrost o 4,4 p.p. w stosunku do roku
13 Polska wśród krajów z najniższym bezrobociem w UE…

26

Gajewski Radosław, Pilichowska Klaudia

2016. Ponadto, zatrudnienie pracowników wzrastało najbardziej m.in. w sektorze
transportu oraz gospodarki magazynowej o 7%14.
Transport jest sektorem, który znacznie wspiera gospodarkę naszego kraju oraz
ma duży udział w tworzeniu PKB. Dane z 2016 r. wyrażają jego wartość w granicach
8–10%15. Polska na tle całej Unii Europejskiej jest od 2007 r. liderem w międzynarodowych przewozach towarów16. Śledząc dane zebrane przez Eurostat widzimy, że
wartość ta nieustanie wzrasta, a ponadto przez ostatnie 9 lat Polska nie miała konkurencji, która mogłaby jednoznacznie zagrozić jej pozycji i doprowadzić do spadku
ilości przewożonych towarów. Poniżej zaprezentowano wykres 2. przedstawiający
pozycję poszczególnych krajów w międzynarodowym transporcie drogowym.

Wykres 2. Międzynarodowy przewóz towarów transportem drogowym w poszczególnych
krajach UE w 2016 r. [mln tonokilometrów]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu: Summary of annual road freight
transport by type of operation and type of transport (2017), Eurostat, http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=road_go_ta_tott&lang=en [dostęp 27.11.2017].
14 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2017 r.), Główny Urząd Statystyczny (listopad 2017), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczejkraju-w-pazdzierniku-2017-r-,1,66.html?contrast=black-white [dostęp 20.01.2018], s. 5–7.
15 Polska lideruje w UE w transporcie drogowym, Polska Gazeta Transportowa 2016, http://www.
pgt.pl/polska-lideruje-w-ue-w-transporcie-drogowym [dostęp 28.11.2017].
16 Summary of annual road freight transport by type of operation and type of transport, Eurostat
2017, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=road_go_ta_tott&lang=en
[dostęp 27.11.2017].
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Z wykresu 2., na którym zostały uwzględnione wszystkie kraje UE, jednoznacznie wynika, że polskie firmy transportowe w 2016 r. przewiozły najwięcej
towarów. Przewoźnicy ze wszystkich krajów europejskich osiągnęli łączny wynik
647 597 mln tonokilometrów. Pierwsze miejsce (z wynikiem 28% przewiezionych
towarów) zajęła Polska, kolejno uplasowały się Hiszpania (11%) i Niemcy (7%)17.
Wysokie miejsce Polski wynika z konkurencyjnych cen oraz położenia geograficznego naszego kraju18. Fakt, że Polska jest liderem w opisanym rankingu niepokoi
konkurencję, która nieustanie próbuje ograniczyć jej dominację poprzez wprowadzanie wielu restrykcji. Chodzi m.in. o wprowadzane płace minimalne, ryczałty za
noclegi19 czy nowelizacje przepisów o delegowaniu pracowników.

Znaczenie zmian w dyrektywie o delegowaniu
pracowników w kontekście transportu drogowego
Rozmowy o zmianach w unijnej dyrektywie o delegowaniu pracowników rozpoczęto
w sierpniu 2017 r. Pomysłodawcą reformy jest Francja, w imieniu której występuje
prezydent Emmanuel Macron. Bezrobocie w tym kraju jest wyższe niż średnia w UE,
na co wpływ ma również zmniejszenie się udziału Francji w rynku transportowym.
Zmiany w dyrektywie unijnej miałyby nastąpić poprzez wprowadzenie ścisłych uregulowań dotyczących delegowania pracowników celem uniknięcia wielu nadużyć w tym
zakresie, które zdaniem Francji przyczyniają się do niewłaściwej konkurencji. Władze
francuskie w pierwszym kroku wprowadziły zmiany obejmujące swoje terytorium.
Doprowadziły do wzrostu maksymalnej kary za łamanie prawa w powyższym zakresie
z 10 tys. do 500 tys. euro oraz do zwiększenia działań kontrolujących. Następnie Francja zdecydowała się na rozszerzenie omawianych działań poza własny kraj. Prezydent
Francji, aby zwiększyć swój wpływ na zmiany w przepisach unijnych, zdecydował się
na wizytę w wybranych państwach UE w celu uzyskania ich poparcia. W pierwszej kolejności odwiedził te, które są powiązane i zależne gospodarczo od Francji, a więc Cze-

17 Ibidem.
18 W Polsce brakuje 100 tys. kierowców ciężarówek, a chętnych nie ma (2017), https://moto.wp.pl/
w-polsce-brakuje-100-tys-kierowcow-ciezarowek-a-chetnych-nie-ma-6100998483550849a
[dostęp 28.02.2018].
19 R. Kozłowski, R. Gajewski, K. Pilichowska, Identyfikacja i charakterystyka problemów polskich
przedsiębiorstw transportu drogowego związanych z ochroną rynków przez rządy wybranych
krajów, [w:] K. Kapuścińska, S. Lachiewicz i M. Matejun (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem – aspekty poznawcze, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej,
Łódź 2015.
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chy, Słowację, Bułgarię i Rumunię20. Krajami szczególnie zainteresowanymi rozmową
o zmianach w dyrektywie były Polska i Węgry, jednak zostały one pominięte podczas
wizyty Macrona. Jak się okazało, wizyta prezydenta Francji przyniosła oczekiwane
przez niego efekty i wspomniane cztery kraje poparły zmiany, których skutki są niekorzystne dla nich samych21. Dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, bardzo ważne jest, aby zmiany w dyrektywie nie dotyczyły branży transportowej
(transportu wewnątrzwspólnotowego, kabotażu, tranzytu), co nie zostało uwzględnione w końcowym stanowisku. Innego zdania jest Francja, która uważa, że rynek ten
również powinien podlegać tym przepisom. Ważnym punktem negocjacji było ustalenie czteroletniego okresu przejściowego, w którym dyrektywa o delegowaniu pracowników nie będzie stosowana, a przedsiębiorstwa będą mogły przygotować się do
jej obowiązywania oraz zapoznać się z nowymi przepisami22. W dniu 24 października
2017 r. podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego zostało zatwierdzone stanowisko komisji do spraw zatrudnienia dotyczące zmian w dyrektywie o delegowaniu
– wbrew oczekiwaniom Polski, Łotwy, Litwy i Węgier. Najważniejsze zmiany w dyrektywie dotyczą następujących zakresów23:
 zarobków delegowanych pracowników (czyli osób wysyłanych na określony czas do innego państwa członkowskiego UE, aby tam wykonać określone
usługi świadczone przez wysyłające przedsiębiorstwo);
 czasu trwania delegowania,
 zbiorowych układów pracy,
 pracowników tymczasowych.
Korzystnym zapisem w dyrektywie jest podtrzymanie zasady, według której
koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i transportem wypłacane są
zgodnie z przepisami prawnymi wysyłającego państwa. Należy jednak podkreślić,
że sukces w negocjacjach nad zmianami w dyrektywie odniósł przede wszystkim
prezydent Francji oraz kraje, które są skupione w tzw. sojuszu paryskim. Chodzi
tutaj m.in. o Niemcy, Belgię, Włochy czy Luksemburg24.
20 Macron chce zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych. Rusza w podróż do Europy
Środkowej, ale pomija Polskę, Wyborcza.pl 2017, http://wyborcza.pl/7,75399,22264946,macron-chce-zmian-w-dyrektywie-o-pracownikach-delegowanych.html [dostęp 3.12.2017].
21 Dla jednych to porażka, a inni są zadowoleni. Nie wszystko stracone ws. delegowania pracowników (2017), https://trans.info/jeszcze-nie-wszystko-stracone-ws-delegowania-pracownikow69440?utm_campaign=naglowek_w_TransInfo&utm_source=ramka_w_PZ&utm_medium=news [dostęp 27.11.2017].
22 Kiepskie wieści ws. delegowania pracowników. Polska przegrała bitwę o transport (2017), https://
trans.info/delegowanie-pracownikow-unijni-ministrowie-dalecy-od-porozumienia-69343 [dostęp 4.12.2017].
23 Europosłowie dali zielone światło. Dyrektywa o delegowaniu będzie przedmiotem kolejnych rozmów (2017), https://trans.info/europoslowie-dali-zielone-swiatlo-dyrektywa-o-delegowaniubedzie-przedmiotem-kolejnych-rozmow-69502?utm_campaign=naglowek_w_TransInfo&utm_source=ramka_w_PZ&utm_medium=news [dostęp 4.12.2017].
24 Dla jednych to porażka, a inni są zadowoleni. Nie wszystko stracone ws. delegowania pracowników (2017), https://trans.info/jeszcze-nie-wszystko-stracone-ws-delegowania-pracownikow-
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Nawiązując do zmian wprowadzonych w unijnej dyrektywie o delegowaniu
pracowników, warto zwrócić uwagę na to, jakie kraje delegują ich najwięcej. Na
pierwszym miejscu, z rekordową liczbą, jest Polska, która wysyła 463 174 pracowników. Drugie miejsce zajmują Niemcy z 240 862 pracownikami, zaś na trzecim
miejscu jest Francja z 139 040 swoimi obywatelami. Uzasadnione jest poparcie
dyrektywy przez Hiszpanię delegującą znaczną liczbę pracowników, czyli 125 711,
ponieważ zrównanie płacy minimalnej może spowodować zwiększenie się tej liczby, a w konsekwencji zmniejszenie bezrobocia w tym kraju. Poniżej zamieszczono
rysunek 1. uwzględniający zestawienie wysyłanych pracowników w wybranych
krajach Unii Europejskiej.

Rysunek 1. Delegowani pracownicy w wybranych krajach Unii Europejskiej
Źródło: Delegowanie pracowników. Dlaczego Czechy i Rumunia nie zagłosowały jak Polska? (2017), https://trans.info/delegowanie-pracownikow-dlaczego-czechy-i-rumunia-niezaglosowaly-jak-polska-69686?utm_campaign=naglowek_w_TransInfo&utm_source=ramka_w_ PZ&utm_medium=news [dostęp 27.11.2017].

Analizując dane przedstawione na rysunku 1., można stwierdzić, że najwięcej
do stracenia mają właśnie polskie przedsiębiorstwa, ponieważ Polska wysyła za
granicę aż 2,9% osób czynnych zawodowo. Francja czy Niemcy delegują duże liczby pracowników, jednak względem pracującej populacji tych państw jest to odpowiednio 0,6% oraz 0,5%. W kontekście powyższego rysunku można wywnioskować, dlaczego te, a nie inne kraje poparły zmiany w dyrektywie o delegowaniu
pracowników. Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy, Stefan Schwarz
powiedział, że przegłosowanie stanowiska Rady Unii Europejskiej było „polityczną demonstracją siły bogatej Europy”, z prezydentem Macronem na czele, względem biedniejszych krajów. Jest to pewnego rodzaju wyznaczenie zasad, na pod69440?utm_campaign=naglowek_w_TransInfo&utm_source=ramka_w_PZ&utm_medium=news [dostęp 27.11.2017].
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stawie których państwa mogą konkurować z najbogatszymi na unijnym rynku, co
ma dokładne odzwierciedlenie w sektorze transportowym25. W przypadku Francji
doszła do głosu chęć ograniczenia konkurencji na rynku i próba przejęcia go. Wynika ona z dość wysokiej stopy bezrobocia we Francji, sytuującej się powyżej średniej w krajach UE. Pozornie wypracowany kompromis oznacza zatem wyłączenie
z zachodniego rynku wielu polskich (i nie tylko) przewoźników26.
Obecna sytuacja w transporcie drogowym jest bardzo niestabilna. Kolejne
lata mogą okazać się przełomowe dla rynku europejskich przewozów drogowych, a rynek transportowy może bardzo się zmienić. Wskutek wprowadzania
wielu nowelizacji i ograniczeń istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zabraknie miejsca na jednolitym rynku dla wielu tysięcy polskich firm. Obawa o utratę
pracy wynika z analizy sytuacji na rynku oraz opisanych wyżej działań legislacyjno-politycznych. Jednym ze zjawisk rynkowych jest również niedobór kierowców w Polsce w liczbie ok. 100 tys.27 Skutki zapowiadanych zmian mogą być
też niekorzystne dla krajów UE ze względu na wzrost kosztów oraz wydłużenie
czasów dostaw towarów28.

Wnioski
Transport drogowy jest rynkiem szeroko konkurencyjnym, w którym decydujące
znaczenie mają kraje bogate. Dzięki swoim wpływom są one w stanie wynegocjować
takie warunki, które będą dla nich korzystne. W przypadku transportu drogowego
chodzi o wykluczanie z międzynarodowego rynku krajów, które w tym sektorze
dobrze sobie radzą, mając przy tym niską stopę bezrobocia – takim państwem jest
chociażby Polska. Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników mają wpływ
na strukturę bezrobocia w krajach Unii Europejskiej na korzyść krajów z Europy
Zachodniej, kosztem tych z Europy Środkowej i Wschodniej. Prognozując skutki
25 Delegowanie pracowników. Dlaczego Czechy i Rumunia nie zagłosowały jak Polska? (2017),
https://trans.info/delegowanie-pracownikow-dlaczego-czechy-i-rumunia-nie-zaglosowalyjak-polska-69686?utm_campaign=naglowek_w_TransInfo&utm_source=ramka_w_
oPZ&utm_medium=news [dostęp 27.11.2017].
26 Fałszywy kompromis? Co tak naprawdę ustaliła Rada UE w kwestii delegowania w transporcie drogowym?, Centrum prasowe 2017, http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/
info/108359,25,falszywy-kompromis-co-tak-naprawde-ustalil [dostęp 28.11.2017].
27 W Polsce brakuje 100 tys. kierowców ciężarówek, a chętnych nie ma (2017), https://moto.wp.pl/
w-polsce-brakuje-100-tys-kierowcow-ciezarowek-a-chetnych-nie-ma-6100998483550849a
[dostęp 28.02.2018].
28 M. Wroński, Absurdalne owoce unijnej legislacji transportowej, „Transport Manager” 2017,
nr 29, s. 34–35.
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zmiany przepisów o delegowaniu pracowników, można spodziewać się przesunięcia wzrostu bezrobocia w branży transportowej z Europy Zachodniej do krajów
Środkowo-Wschodniej części Europy. W przypadku Polski jego poziom może
wzrosnąć, jeśli małe przedsiębiorstwa nie podołają wyzwaniom stawianym przez
omawianą dyrektywę. Jeśli chodzi o Francję, to uzasadnione jest, że prezydent
Macron zabiegał o wprowadzenie zmian w życie, ponieważ są one korzystne dla
francuskich obywateli. Dla tego państwa dyrektywa o delegowaniu pracowników
może być „lekarstwem” na wysokie bezrobocie rzędu 10,1%. Ograniczając konkurencyjność na rynku, kraj ten dąży do przejęcia udziałów w międzynarodowych
przewozach towarów w transporcie drogowym i zmniejszenia bezrobocia na swoim terytorium, przyczyniając się tym samym do zwiększenia bezrobocia w innych
krajach.
Ponadto, w wyniku przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że:
 zmiana w dyrektywie jest reformą, która skutkuje powstaniem nowego rodzaju bezrobocia – można je nazwać bezrobociem akcesyjnym, ponieważ
wynika ono z akcesji unijnych przepisów dotyczących delegowania pracowników;
 dyrektywa o delegowaniu pracowników to głównie przejaw rywalizacji w zakresie swobody świadczenia usług transportowych oraz konkurencyjności
na rynku;
 celem wprowadzenia dyrektywy jest wyrównanie płac w transporcie drogowym, co spowoduje utratę przewagi konkurencyjnej firm z środkowo-wschodniej części Europy;
 w Polsce odnotowuje się bezrobocie poniżej średniej UE, w wyniku czego
w wielu sektorach brakuje pracowników, natomiast dobra sytuacja w transporcie dodatkowo potęguje to zjawisko.
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Unemployment in transport goods by road in the context
of changes of UE regulations about delegation of workers
Abstract: The paper discusses the development of road transport in the context of the
demand for workers, which is unevenly distributed across the European Union. The aim of
the study was to determine the impact of the amendment of EU legislation on posting of
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workers on unemployment in selected EU countries. The article presents the characteristics
of unemployment in the largest economies of the European Union. The introduction of
the new EU directive is aimed at equalizing road transport salaries in all EU countries,
which is expected to result in the loss of competitive advantage of companies from
Central and Eastern Europe. The research methods used in the article are the analysis of
literature and data of the Central Statistical Office and Eurostat.
Keywords: unemployment, unemployment rate, road transport, posing of workers.

Miejsce przewozów w działalności
przedsiębiorstw na przykładzie firmy ABC
Tetiana Kulish*

Streszczenie: Podczas analizy łańcucha dostaw można zauważyć, że nawet najkorzystniejsza
oferta cenowa obejmuje koszty transportu. Artykuł ma na celu zbadanie zależności kosztów
transportu od ostatecznych cen produktów i zainteresowania klientów produktami końcowymi. W artykule zaprezentowano powiązanie pomiędzy elementami przepływów logistycznych
i zespołem ludzi wykonujących i realizujących zamówienie jako całość. Również rozpatrzono temat efektywności różnych rodzajów transportu, optymalizacji transportu i zmniejszenia
kosztów dostaw. Była prowadzona ocena różnych rodzajów transportu dla różnych czynników
go kształtujących. Został poruszony temat poprawy jakości usług dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania zgodnie z międzynarodowymi standardami (w tym ISO 28000).1
Słowa kluczowe: transport, koszty logistyki, środki transportu, jakość usług.

Wstęp
Transport odgrywa bardzo istotną rolę w życiu każdego przedsiębiorstwa, firmy
i człowieka. Od działalności transportu zależy rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw, przemysłu, rolnictwa, logistyki i handlu. Transport ma wielkie znaczenie
w zagranicznych stosunkach gospodarczych, w obronie kraju, w rozwoju nowych
regionów gospodarczych.
Transport to bardzo ważny element końcowego kosztu produktu, więc koniecznym jest odpowiedni wybór optymalnego systemu logistycznego, który przyniesie zadowolenie klienta i będzie korzystny dla wszystkich stron transakcji. Ważną
kwestią jest, aby połączyć nie jeden, a kilka rodzajów transportu w celu optymalizacji kosztów transportu.
*

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania.
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Opis firmy ABC i jej działalności
Firma ABC została zarejestrowana w Sofii w Bułgarii. Jej działania można podzielić na dwa obszary. Pierwszym z nich jest działalność naukowo-techniczna
związana z projektami środowiskowymi, zmniejszeniem wpływu działalności
człowieka na środowisko, poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,
recyklingiem i przetwarzaniem odpadów oraz ścieków komunalnych, produkcją
żywności. Drugi obszar jest ściśle związany z pierwszym, choć działa niezależnie.
Zajmuje się on zapewnieniem transportu towarów na potrzeby spółki i dla klienta,
podczas realizacji umów kupna-sprzedaży.
Firma prowadzi swoją działalność nie tylko na terenie Unii Europejskiej; umowami handlowymi jest związana z republikami WNP (Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Gruzja), a także z krajami azjatyckimi (Indie, Chiny). Kolejnym kontynentem,
z którym kooperuje analizowana firma jest Afryka (w 2016 r.).
Doprowadziło to do konieczności rozszerzenia działalności firmy i oferty. Podstawowe prace zostały rozszerzone o organizowanie transportu dla następujących
towarów:
 spożywczych: zboża (kukurydza, pszenica, groch), oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), ziemniaki;
 konstrukcji metalowych;
 wyrobów z drewna (palety, pellety, deski).

Logistyka przepływu towarów firmy ABC
Na podstawie specyfiki firmy oraz różnorodności towarów i usług znaczną część
operacji logistycznych w przepływie dóbr materialnych prowadzi się za pomocą
różnych form transportu, wśród których znajdują się transport drogowy, morski
i lotniczy.
Transport stanowi związek między tymi elementami przepływów logistycznych
i zespołów ludzi wykonujących zamówienie jako całość. Od prac działu logistyki
i efektywności logistyki transportu zależy przepływ towarów, materiałów i komponentów do określonego umową miejsca i wyboru najlepszej drogi. Jednocześnie
w trakcie optymalizacji transportu należy brać pod uwagę nie tylko jego koszty, ale
również czas, w którym towary znajdują się w tranzycie, oraz, jeśli to konieczne, to
także specyficzne warunki transportu (temperatura, wilgotność, zapewnienie bezpieczeństwa). Koszty transportu wpływają na koszt towarów oprócz tradycyjnych
kosztów tworzenia produktu, które obejmują koszty produkcji, koszty do przeprowadzenia wszystkich prac od momentu zakupu materiałów do dotarcia do klienta.
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Dużą część kosztów stanowią dopłaty do każdego połączenia w łańcuchu: dostawca-klient. Doświadczenia firmy ABC pokazują, że przepływ strumienia materiału
od surowca do produktów dostarczonych do klienta mogą wynieść do 50% końcowego kosztu produktu.
Na podstawie powyższych ustaleń wynika, że kierownictwo powinno ustalić
następujące cele do działu transportowo-logistycznego:
 tworzenie systemów transportowych, zamiast pojedynczych działań, w tym
tworzenie korytarzy transportowych i sieci transportowych;
 zapewnienie jednolitości technologicznego procesu transportu i składowania;
 wspólne planowanie procesu transportu z hurtowni i jednostek produkcyjnych z podwykonawcami;
 określenie racjonalnej trasy;
 wybór typu i rodzaju środka transportu.
Rezultatem tego podejścia jest wysokie prawdopodobieństwo realizacji „siedmiu zasad logistyki”:
 właściwy towar;
 właściwemu klientowi;
 we właściwej ilości;
 we właściwym czasie;
 we właściwym stanie;
 we właściwym miejscu;
 po właściwych (optymalnych cenach) kosztach1.
Można stwierdzić, że logistyka transportu odgrywa bardzo ważną rolę w klasyfikacji przepływów materialnych:
 przechowywanie i pakowanie gotowych do wysyłki towarów i komponentów;
 transport wyrobów gotowych do klienta.
Firma ma jasno określone zasady transportu (wewnętrznego i zewnętrznego).
Wewnętrzny transport obejmuje procedury transportowe w magazynach. Do
transportu zewnętrznego należą procesy transportowania do konsumenta i transport między różnymi podwykonawcami. Wymienione rodzaje transportu stosowane są kompleksowo w zarządzaniu procesami logistycznymi. Celem logistyki
firmy jest realizacja skomplikowanych zadań związanych z ruchem pojazdów ciężarowych ogólnego zastosowania, wspólnego planowania transportu, magazynowania i procesu produkcji, zapewniających jednolitość technologiczną w ramach
realizowanego kontraktu. Każda realizacja zamówienia jest weryfikowana z punktu widzenia jego optymalizacji pod względem:
 kosztów komponentów i materiałów;
 kosztów podwykonawców (projektantów, zakładów produkcyjnych, etc.);
 kosztów transportu do miejsca montażu;
1

J. J. Coyle, E. J. Bardi, J. C. Langrey Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 52.
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 kosztów logistyki magazynowej (opakowanie, przepakowania etc.);
 kosztów transportu do klienta.
Przykładowo – firma dostała następujące zlecenie: klient zamówił pellet A1+
z drewna iglastego z warunkiem przesyłki do Austrii. Koszt transportu przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Koszt transportu pelletów2 w przedsiębiorstwie (stan na 31.07.2016)

Kraj pochodzenia

Bułgaria (Błagojewgrad)
Rosja (Perm)
Ukraina (Mukaczewo)
Chorwacja (Slavonski
Brod)
Macedonia (Skopje)

Cena,
EUR/tonę

Odległość od
dostawcy
do klienta,
km

Koszt produktu, włączając przewóz
(za tonę), ze względu na rodzaj
transportu, EUR/tonę
samochodowy

kolejowy

wodny

75

1090

211,25
(136,25)

132,22
(57,22)

156,75
(81,75)

55

3 385

478,13
(423,13)

232,71
(177,71)

266,56
(211,56)

70

615

146,88
(76,88)

102,29
(32,29)

Nie ma

85

562

155,25
(70,25)

114,51
(29,51)

Nie ma

93

1045

223,63
(130,63)

147,86
(54,86)

Nie ma

Źródło: raport firmy ABC.

Podczas analizowania tabeli 1. dobrze widać, że korzystniej zakupić towar
i transportować go z Ukrainy, ale dla optymalizacji lepiej zdecydować się na
przewiezienie „szerokimi” torami kolejowymi do Katowic, a następnie na załadowanie na samochody i dostarczenie na miejsce. W rezultacie czas ładunków podczas transportu wyniósł 7 dni (10–12 dni tradycyjnie), koszt transportu wyniósł 51 EUR/tonę, a koszt towaru z uwzględnieniem kosztu transportu
– 121 EUR/tonę. W związku z tym warunki umowy zostały spełnione z tzw.
efektem synergii.

2

Pellet – materiał opałowy ze sprasowanych w prasach (tzw. peleciarkach) pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych: trocin, wiórów, zrębków; możliwe jest również wykorzystanie kory, upraw energetycznych i słomy, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pellety#cite_note-3
[dostęp 30.12.2018].
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Ocena efektywności tradycyjnych środków
transportu w łańcuchu dostaw
Na poziomie logistycznego zarządzania firmą zarządzanie transportem składa się
z kilku podstawowych etapów:
 wyboru sposobu transportowania;
 wyboru środka transportu;
 wyboru rodzaju pojazdu;
 wyboru przewoźników i logistycznego partnera transportowego;
 optymalizacji parametrów procesu transportu.
Charakter działalności firmy wymusza następujące rodzaje transportu:
 kolejowy;
 morski;
 śródlądowy;
 drogowy;
 lotniczy.
Każdy z tych rodzajów transportu ma cechy, zalety i wady, ale łącząc je, można
uzyskać optymalizację transportu i zmniejszenie kosztów dostaw.
Przy wyborze typu/typów pojazdów wymaganych dla danego przewozu, zgodnie z kryteriami koniecznego i wystarczającego stopnia sprawności, są niezbędne
informacje na temat mocnych i słabych stron różnych rodzajów transportu
(por. tabela 2):
Tabela 2. Wady i zalety różnych rodzajów transportu
Rodzaj transportu
1

Zalety
2

Wady
3

Kolejowy

 wysoka ładowność;
 nie zależy od warunków pogodowych;
 szybka dostawa na wielkie
odległości;
 regularność ruchu;
 wygodne rozwiązanie procesu
załadunku-rozładunku;
 niskie stawki frachtowe.

 niska prędkość;
 niewielka liczba przewoźników;
 kradzież i straty;
 niemożliwość dostarczenia
do klienta na miejsce (często
potrzebny transport samochodowy).

Morski

 niskie stawki frachtowe;
 niska prędkość;
 wysoka ładowność;
 czas dostawy;
 wygodne rozwiązanie procesu  brak możliwości dostarczenia
załadunku-rozładunku;
do punktu konsumpcji (często
konieczne szyny i / lub transport
drogowy);
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Tabela 2 (cd.)
1

2

3

Morski

 regularność ruchu (muszą
dostosować się do harmonogramu armatorów).

 surowe wymagania dotyczące
pakowania i zabezpieczania
ładunków;
 częstotliwość wysyłek;
 dostępność geograficzna;
 zależność od warunków pogodowych i nawigacji.

Śródlądowy

 niskie stawki frachtowe (najtańszy transport w transporcie
towarów o masie większej niż
100 ton na dystansie 250 km);
 wysoka ładowność;
 wygodne rozwiązanie procesu
załadunku-rozładunku;
 regularność ruchu.

 niska prędkość;
 niemożliwość dostarczenia do
klienta na miejsce (często potrzebny transport kolejowy i/lub
samochodowy);
 częstotliwość wysyłek;
 zależność od warunków pogodowych i nawigacji;
 dostępność geograficzna.

Samochodowy

 dostępność geograficzna;
 koszt transportu;
 regularność ruchu;
 pilność rozładunku;
 zdolność do dostarczania nie-  możliwość splądrowania i kradzieży pojazdów.
wielkich ilości towaru (w zależności od typu pojazdu);
 nie ma surowych wymagań
dotyczących opakowań.

Lotniczy

 szybkość dostawy;
 zdolność do dostarczania na
obszarach oddalonych;
 wysokie bezpieczeństwo
ładunków.

 wyższe stawki frachtowe;
 ograniczona wielkość partii;
 zależność od warunków atmosferycznych (co prowadzi do
nieprzewidywalnych harmonogramów dostaw).

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Baker, P. Croucher, A. Rushton, The Handbook
of Logistics & Distribution Management, 4th ed., Kogan Page Limited, London 2010, s. 334–343.

Przy określaniu rodzaju transportu użytego do przeprowadzenia konkretnego transportu wykorzystuje się następujące czynniki, które wpływają na decyzję kierowniczą:
 czas dostawy;
 częstotliwość wysyłek;
 rzetelność zgodności z harmonogramem;
 koszt transportu;
 zdolność do wykonywania różnych ładunków;
 możliwość dostarczenia towaru w dowolne miejsce3.
3

S. Kauf, E. Płaczek, A. Sadowski, J. Szołtysek, S. Twaróg, Vademecum logistyki, Wydawnictwo
Difin, Warszawa 2016, s. 145.
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Wynik wyboru środka (środków) transportu może być potwierdzony przez
prowadzenie obliczeń technicznych i ekonomicznych, które są oparte na analizie
kosztów, wymaganiach i umowie.
Tabela 3. Ocena różnych rodzajów transportu dla każdego z powyższych czynników
Środek transportu
kolejowy

drogowy

śródlądowy

morski

lotniczy

Czas dostawy

3

4

5

2

1

Częstotliwość wysyłek

3

5

4

1

2

Rzetelność zgodności
z harmonogramem

2

3

4

1

5

Zdolność do wykonywania
różnych ładunków

3

1

2

4

5

Możliwość dostarczenia
towaru w dowolne miejsce

2

4

5

1

3

Koszt transportu

3

1

2

4

5

Źródło: ABC (wartość 1 – najlepsza, 5 – najgorsza).

Według kierownika działu logistyki wybór transportu bierze pod uwagę przede
wszystkim następujące czynniki:
 rzetelność przestrzegania harmonogramu dostaw;
 czas dostawy;
 koszt transportu.
W konsekwencji wybór gałęzi transportu najczęściej uwarunkowany jest ilością
przewożonego towaru i odległością do klienta.
Tabela 4. Wielkość ładunku i odległość a wybór gałęzi transportu
Odległość przewozu (km)

Wielkość
ładunku

do 200

od 200 do 1000

od 1000 do 5000

powyżej 5000

1

2

3

4

5

Powyżej 100 ton

transport
drogowy

transport drogowy,
transport kolejowy

transport kolejowy, transport
morski

transport morski

Od 20 do 100 ton

transport
drogowy

transport drogowy

transport drogowy, transport
kolejowy

transport kolejowy, transport
morski
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Tabela 4 (cd.)
1

2

3

4

Paletowa jednostka ładunkowa

transport
drogowy

transport drogowy

transport drogowy, transport
kolejowy

Pojedyncza
paczka

poczta, transport drogowy

poczta, transport poczta, transport
drogowy, transdrogowy, transport lotniczy
port lotniczy

5
transport lotniczy, transport
morski
poczta, transport lotniczy

Źródło: S. Kauf, E. Paczek, A. Sadowski, J. Szołtysek, S. Twaróg, Vademecum…, s. 145; Por. J. Żak,
Transport, [w:] D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red. nauk.), Logistyka, ILiM, Poznań 2009.

Analizując wnioski o transporcie, oprócz tych czynników należy koniecznie
wziąć pod uwagę warunki kontraktu, życzenia klienta, możliwości ekonomiczne.
Z analizy przeprowadzonej przez firmę ABC umów czynnik „koszty transportu”
nie odgrywa głównej roli i ma bardziej charakter informacyjny. W rzeczywistości
istnieje równowaga pomiędzy zgodnością czynników z „harmonogramu dostaw”
i „czasem dostawy”. Poniższy schemat prezentuje przyjęte w spółce podejście do
firmy transportowej uwzględniające różne rodzaje pojazdów.

Schemat 1. Zróżnicowanie pojazdów w firmie transportowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z firmy ABC.

Jednym z kluczowych czynników w organizacji transportu jest czas dostawy.
Aby dokładnie obliczyć czas przemieszczania ładunku, pomocne jest skorzystanie
z następujących wzorów:
 transport kolejowy:
TRW = tST + L/VN + tADD4,
4

(1)

L. Gamkrelidze, Logistyka: teoria i praktyka, MGIU, Moskwa 2009, s. 64, https://books.google.com.ua/books?id=eJ-a10yA3kcC&pg=PA64&lpg=PA64&dq=расчет%20времени%20

Miejsce przewozów w działalności przedsiębiorstw na przykładzie firmy ABC

43

gdzie:
TRW – czas realizacji koleją;
tST – czas spędzony na działania przygotowawcze przed wysyłką, w godzinach;
L – odległość od początkowego do końcowego punktu transportu, w km;
VN – średnia prędkość robocza, w km/h;
tADD – czas dodatkowych operacji w godzinach;
 transport morski:
TSEA = L/VCOM

(2)

VCOM = L/(L/Vd + 2ηDR/M + tADD),
gdzie:
TSEA – czas realizacji drogą morską;
L – odległość od początkowego do końcowego punktu transportu, w km;
VCOM – komercyjna prędkość, mile/dzień;
Vd – prędkość robocza, mile/dzień;
η – współczynnik wykorzystania ładowności;
DR – pojemność statku, tony;
M – średnie dzienne tempo przeładunków w porcie, t/dzień;
tADD – czas dodatkowych operacji w godzinach;
 transport śródlądowy:
TRVR = TACC + L/VN + tADD,

(3)

gdzie:
TRVR – czas realizacji drogą śródlądową;
TACC – nagromadzenie czasu, tworzenie i administracja ładunków w godzinach;
L – odległość od początkowego do końcowego punktu transportu, w km;
VN – średnia prędkość robocza, km/h;
tADD – czas dodatkowych operacji w godzinach;
 transport samochodowy:
TVHC = tST + L/VN,

(4)

gdzie:
TVHC – czas realizacji transportem samochodowym;
tST – czas spędzony na działania przygotowawcze przed wysyłką, w godzinach;
доставки%20автомобильным%20транспортом&source=bl&ots=bh4s5HDR7I&sig=P47fLB
mORaXiJOjeCN7Jdqrc57o&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwiWm4yivYnUAhXoK5oKHVB1Bnk4C
hDoAQg4MAM#v=onepage&q=расчет%20времени%20доставки%20автомобильным%20
транспортом&f=false [dostęp 30.12.2018].
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L – odległość od początkowego do końcowego punktu transportu, w km;
VN – średnia prędkość robocza, km/h;
 transport lotniczy: obliczenia podobnie jak w transporcie drogowym.
Obliczenia czasu dostawy są wartościami absolutnymi i mogą zależeć od różnych czynników, np.: awarii pojazdu drogowego, warunków pogodowych, punktów kontroli celnej itp.
Do kosztu transportu morskiego można również włączać:
 dodatkową eksploatację lokomotyw manewrowych przy tworzeniu przesyłki;
 postój na przystani z powodu niedostępności statku do załadowania;
 zatrzymanie ładowania statku (np. brak niezbędnych dokumentów albo instrukcji dotyczących sprawnego załadunku towarów na statek);
 zajęta przystań dla statku po zakończeniu przeładunku;
 koszty konserwacji statków dla każdego wejścia i wyjścia do/z wód portowych, a także realizacji innych działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa;
 zintegrowana obsługa stóp towarowych;
 składowanie towarów w magazynie;
 dokumenty ponownej rejestracji.
Według badań znanego amerykańskiego konsultanta w dziedzinie logistyki
Herberta W. Davisa, który przez kilka lat śledził koszty logistyczne w przemyśle
amerykańskim, w roku 1997 struktura kosztów logistyki wyglądała w następujący
sposób:

Wykres 1. Struktura kosztów logistyki w procentach
Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. W. Davis, W. H. Drumm, Physical Distribution Cost and
Service, Council of Logistics Management. Annual Conference Proceedings, Oak Brook: CLM, 1997, s. 72.
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Łączna kwota kosztów wyniosła 9,02%.

Wykres 2. Struktura kosztów logistyki w dolarach na sto funtów produktów
Źródło: opracowanie własne na podstawie: ibidem, s. 72.

Całkowita kwota kosztów wynosiła 47,48 $ za sto funtów produktów5.
Ale trzy lata później, w 2000 r., struktura kosztów logistyki przedstawiała się
następująco:
Tabela 5. Dane przeciętnej firmy: 2000 Database
Przeciętna firma: 2000 Database
koszt logistyki
(% sprzedaży)

$/CWT

Transport

3,54

28,42

Magazynowanie

2,39

18,41

Składanie zamówienia/obsługa klienta

0,76

5,59

Administracja

0,85

2,84

Koszt bilansowy zapasów

2,03

20,18

Cały koszt logistyki

9,44

57,24

Źródło: Establish, Inc.6, [w:] Herbert W. Davis and Co.

Ta struktura kosztów jest typowa w obecnym czasie.
5
6

H. W. Davis, W. H. Drumm, Physical Distribution Cost and Service, Council of Logistics Management. Annual Conference Proceedings, Oak Brook: CLM, 1997, s. 72.
http://www.establishinc.com/ [dostęp 30.12.2018].
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W badaniu kosztów logistyki w związku z tworzeniem strategii firmy logistycznej mamy do czynienia z problematycznymi kwestiami, które są związane z:
 niską przydatnością istniejących systemów rachunkowości i sprawozdawczości statystycznej dla wyodrębnienia poszczególnych składników kosztów
logistycznych;
 brakiem informacji na temat podwykonawców;
 brakiem metodologii obliczania strat z tytułu ryzyka logistycznego;
 niewystarczającą jakością usług logistycznych, które opierają się na standardowych warunkach „usługa” i „serwis” i wskutek tego trudniej ustalić kryteria jakościowe dla tego procesu.
Poprawa jakości usług jest możliwa dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania
zgodnie z międzynarodowymi standardami – ISO 28000 – Certyfikacja systemu
zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Głównym celem ISO 28000: 2007
jest wzmocnienie bezpieczeństwa transportu i ujednolicenie wymagań zarządzania bezpieczeństwem systemów. Skład międzynarodowych norm ISO 28000 Seria:
 ISO 28000: 2007 „Wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw”;
 ISO 28001: 2007 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
– najlepsze praktyki wdrażania bezpieczeństwa łańcucha dostaw, oceny i plany bezpieczeństwa – wymagania i wytyczne”;
 ISO 28003: 2007 „Systemy zarządzania podażą. Wymagania sieci bezpieczeństwa dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania
bezpieczeństwem łańcucha dostaw”;
 ISO 28004: 2007 „Systemy zarządzania łańcuchem dostaw Bezpieczeństwo
Przewodnik wdrażania ISO 28000”.
Podstawowym dokumentem jest określona seria norm ISO 28000. Norma ISO
28000 dotyczy każdej organizacji, niezależnie od wielkości i rodzaju działalności,
w ten czy inny sposób zaangażowanych w łańcuchu dostaw i chcących wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa łańcucha dostaw (lub jego części). Wśród tych organizacji mogą być:
 producenci towarów niezależnie przeprowadzający pełną lub częściową dostawę towarów;
 importerzy;
 eksporterzy;
 agenci celni;
 agenci towarowi;
 przewoźnicy (samochody, lotnicze, morskie, rzeczne);
 operatorzy terminali kontenerowych;
 lotniska, porty morskie i rzeczne, dworce;
 magazyny;
 spedytorzy;
 dystrybutorzy.
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Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw pozwala na uzyskanie pewności co do tego, że łańcuch dostaw (lub ta część
łańcucha dostaw, która kontroluje spółkę) działa w bezpiecznym środowisku. Korzyści wynikające dla firm transportowych, które korzystają z systemu zarządzania
jakością wynikają z wymagań normy ISO 28000: 2007:
 zmniejszenie liczby naruszeń bezpieczeństwa, stopnia uszkodzenia wynikającego z naruszenia bezpieczeństwa, kradzieży i przemytu transportu;
 wdrożenie skutecznej kontroli i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa mających zastosowanie do rodzaju działalności;
 wzmocnienie wizerunku i reputacji niezawodnych firm partnerskich;
 optymalizacja kosztów utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
łańcucha dostaw (lub jego części) z powodu systematycznego wykorzystania
wewnętrznych zasobów w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
 zapewnienie utrzymania zgodności z wymogami bezpieczeństwa krajowych
organizacji celnych i oprogramowania;
 bardziej efektywna komunikacja z zainteresowanymi stronami w sprawie
bezpieczeństwa i świadomości, w tym działań związanych z wyborem wykonawcy.
Zdolność do tworzenia zintegrowanego systemu zarządzania ze względu na wysoki stopień harmonizacji ISO 28000, ISO 9001 i ISO 14001 pozwala na większą
elastyczność w zarządzaniu procesami wewnętrznymi i skutecznie kontrolowanie
i ograniczanie ich wpływu na środowisko pracy firmy.
Spółka ABC realizuje obecnie system zarządzania jakością zgodnie z normą
ISO 9001 oraz ISO 22000.

Wnioski
Opierając się na analizie podstawowych danych z firmy, jest widoczne, że przewozy mogą nie tylko podnieść cenę towarów, ale także wpływają na szybkość dostarczenia. Oznacza to, że wszystko zależy od postawionych przez firmę celów i zadań
transportowych.
Firmy, które połączyły organizację produkcji na zasadach logistyki, mogą sprawnie zorganizować cykl produkcyjny przedsiębiorstwa, przeprowadzić zakup surowców, wybierać dostawców, organizować sprawnie proces produkcji. Na tle znacznego
wzrostu zainteresowania logistyką przedsiębiorstw i poszczególnych instytucji rządowych brakuje logistyki w życiu społeczeństwa. Tymczasem doświadczenia rozwiniętych krajów pokazują, że logistyka należy do strategicznie ważnej dziedziny.
Ważne jest, aby pamiętać, że istnieje potrzeba opracowania logistyki biznesu,
strategii rozwoju spółki na okres nie krótszy niż 10–15 lat, a jej włączenie do stra-
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tegii rozwoju spółki na czas określony o długim horyzoncie. Główne bloki strategii
powinny działać na zasadzie: zadań dla jednostki logistycznej w perspektywie długoterminowej; celowej pracy z dostawcami; długoterminowego programu modernizacji i rozwoju kanałów dystrybucji towaru.
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Place of carriage in enterprise’s activity on ABC company example
Abstract: During supply chain analyze, it seen that even the best price offer reduced without
transport costs. The aim of article is examine the dependence between transport costs on
final prices and user interest for final products. Article presents practical connection between
elements of flows logistic and team of people performing the order as a whole. Also considered
topic about efficiency different means of transport, transport optimization and reduction
of delivery costs. Evaluation various types of transport for various factors was carried out.
Also improving the quality of services thanks to introduction of management system in
accordance with international standards (including ISO 28000) was taken in attention.
Keywords: transport, logistics costs, means of transport, quality of services.

Umowy success fee w outsourcingu usług
na przykładzie sektora nieruchomości
Monika Pawlaczek*

Streszczenie: Niniejszy artykuł związany jest z jednym z aspektów rozliczania usługi outsourcingowej w formule wynagrodzenia za rezultat. Próba oceny popularności formuły
success fee w usługach doradczych została omówiona na przykładzie sektora nieruchomości komercyjnych.1
Poruszone zostały następujące kluczowe czynniki wyboru takiej metody rozliczania
outsourcingu, jak: odpowiedzialność, jakość, zaufanie, skuteczność oraz trwałość realizowanych projektów doradczych.
Podjęcie tej właśnie problematyki wynika z przekonania o istotnym wpływie wyboru
formuły współpracy, a podjęciem działań przez zleceniodawców i skutecznością realizacji
zadań przez zleceniobiorców. Autorka artykułu opiera się na dwudziestoletnim własnym
doświadczeniu zawodowym, związanym z obsługą rynku nieruchomości oraz przeprowadzonym badaniu na grupie 15 firm. Badani przedsiębiorcy potwierdzają zależność pomiędzy przyjętą metodą rozliczenia zlecenia usługi outsourcingowej w formie success fee
a realizacją i w konsekwencji rezultatem.
W pierwszej teoretycznej części artykułu scharakteryzowano specyfikę usługi outsourcingowej w branży nieruchomości komercyjnych oraz możliwe formuły jej rozliczenia.
Celem drugiej praktycznej części opracowania jest przedstawienie czynników wpływających na wybór formuły rozliczenia zlecenia, możliwe ryzyka wynikające z przyjętego
sposobu wypłaty wynagrodzenia oraz skutki podjęcia i niepodjęcia współpracy dla stron
umowy.
Słowa kluczowe: outsourcing, success fee, sektor nieruchomości komercyjnych.

*

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania.
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Wstęp
Rynek nieruchomości i doradztwa w zakresie inwestowania w nieruchomości
w Polsce rozwija się bardzo szybko. Najczęstszą kupowaną w tym zakresie usługą
doradczą jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (prowizja od transakcji),
zarządzanie nieruchomościami (często sprowadzające się do rozliczania kosztów
eksploatacji i przychodów z najmu), doradztwo przy wyborze dostawcy mediów
oraz pośrednictwo finansowe przy kredytach hipotecznych.
Ciągły rozwój przedsiębiorstw, trendy inwestycyjne oraz restrukturyzacje
przedsiębiorstw wymagają specjalistycznych działań w zakresie optymalizacji własnych zasobów nieruchomościowych. Firmy, które w swojej podstawowej działalności zajmują się inwestowaniem w nieruchomości lub skala przedsiębiorstwa
i posiadanych nieruchomości jest tak duża, że wymaga tworzenia komórek organizacyjnych zajmujących się nieruchomościami, najczęściej zatrudniają w tym celu
branżowych ekspertów, którzy na bieżąco zarządzają portfelem nieruchomości
w sposób zgodny w tym zakresie ze strategią przedsiębiorstwa.
Firmy, które takich specjalistów nie posiadają, albo korzystają ze stałej współpracy z zewnętrznymi doradcami w oparciu o zawarte umowy outsourcingowe,
albo dorywczo aktywizują się pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak
podatki czy zainteresowany nabyciem nieruchomości klient.
Tak zarządzane nieruchomości, poprzez tzw. „dorywcze działania”, najczęściej
powodują powstawanie w obszarze nieruchomości zbędnych kosztów utrzymania
i eksploatacji oraz mniejszych niż możliwe do wygenerowania przychodów.
Usługowe firmy consultingowe w odpowiedzi na tak zidentyfikowaną potrzebę
rynku tworzą oferty outsourcingu, które zawierają usprawnienia i założenia do
restrukturyzacji przedsiębiorstw w wielu zakresach1, w tym również optymalizacji
portfeli nieruchomości. Aby jednak outsourcing przyniósł oczekiwany przez firmy efekt w postaci zwiększenia wydajności, uzyskania przewagi konkurencyjnej,
szybszego osiągnięcia celów, istotna jest formuła współpracy obligująca obydwie
strony umowy do skutecznego działania2. Jedną z możliwych form jest umowa
o współpracy z wynagrodzeniem za rezultat tzw. success fee.

1
2

M. Matejun, Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, Łódź 2006, nr 989.
A. Nalepka, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998.
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1. Specyfika usług outsourcingowych w sektorze
nieruchomości
Działalność o charakterze outsourcingowym obejmuje swoim zasięgiem coraz
więcej przedsiębiorstw. Usługi te realizowane są w kolejnych, nowych obszarach
aktywności przedsiębiorstw, poza typowymi na rynku usługami, takimi jak obsługa informatyczna, usługi prawne czy księgowe, doradcy z zakresu nieruchomości
oferują firmom outsourcing w zarządzaniu i inwestowaniu w nieruchomości.

1.1. Istota outsourcingu
Outsourcing nie jest nową koncepcją – już Henry Ford w 1923 r. wyraził pogląd, iż
jeśli nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś lepiej, taniej, wydajniej niż konkurencja, to
nie ma sensu robić tego samemu – lepiej zatrudnić kogoś do takiej pracy3.
Naukowcy reprezentujący różne dziedziny wiedzy przedstawiają w literaturze
istotę outsourcingu od strony prawnej, ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej,
w tym również zarządzania zasobami ludzkimi. Określeń jest wiele. Poniżej przegląd zebranych przez Sławomira Wawaka i Mariusza Sołtysika definicji w opracowaniu Współczesne trendy w outsourcingu (Kraków 2015).
Tabela 1. Definicje outsourcingu
Autor

Definicja

1

2

M. Trocki

Przedsięwzięcie, polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez
nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom
gospodarczym.

C. L. Gay, J. Essinger

Przeniesienie na stronę trzecią stałej odpowiedzialności menedżerskiej za wykonanie usługi określonej w umowie.

J. Niemczyk

Układ między dwoma lub więcej przedsiębiorstwami, samodzielnymi w sensie organizacyjno-prawnym, w którym to
układzie jedno z przedsiębiorstw świadczy na rzecz drugiego
przedsiębiorstwa określone usługi lub wytwarza dla niego określone dobra (np. półfabrykaty) na podstawie określonej umowy.

D. Lei, M. Hitt

Korzystanie z zasobów zewnętrznych przy wytwarzaniu produktów i usług oraz innych czynnościach tworzących wartość.

3

H. Ford, Moje życie i dzieło, Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, Warszawa 1925.

52

Monika Pawlaczek

Tabela 1 (cd.)
1

2

T. Gruszecki

Wyprowadzenie na zewnątrz firmy tych wszystkich funkcji
i działań, które nie należą do głównego „trzonu” działalności
i mogą być taniej realizowane w wyspecjalizowanych podmiotach i zakupywane na zewnątrz w stosunkach rynkowych.

M. F. Greaver II

Przedsięwzięcie polegające na przekazaniu zewnętrznym
usługodawcom zgodnie z postanowieniami w umowie (kontrakcie) powtarzających się, wewnętrznych zadań organizacji,
związanych z ich realizacją pracowników, maszyn, urządzeń,
wyposażenia, technologii i innych zasobów oraz kompetencji
decyzyjnych dotyczących ich wykorzystania.

J. Penc

Korzystanie z kompleksowych usług będących kombinacją różnorodnych usług, cząstkowych, sprzedawanych i rozliczanych
jako jednostka, jakie oferują zewnętrzni wykonawcy (oferenci).

M. Sharpe

Przerzucenie do dostawcy zewnętrznego zadań, które nie zostały wybrane przez organizacje jako kompetencje podstawowe.

J. Gilley, A. Rasheed

Coś, co pierwotnie było dostarczane wewnętrznie lub mogło być dostarczane wewnętrznie, ale podjęto decyzję o zleceniu na zewnątrz.

K. Lysons, M. Gillinham

Strategiczne wykorzystanie zewnętrznych zasobów do realizacji działań prowadzonych tradycyjnie przez własny personel
wykorzystujący wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa. Jest
to strategia zarządcza polegająca na wydzieleniu ze struktury
organizacyjnej określonych funkcji pomocniczych i powierzeniu
ich realizacji wyspecjalizowanym, zewnętrznym organizacjom.
Jest to przeniesienie na stronę trzecią stałej odpowiedzialności
menedżerskiej za wykonanie usługi określonej w umowie.

M. Pańkowska

Oddelegowanie na podstawie umowy kontraktowej całości lub
części zasobów materialnych, zasobów ludzkich i odpowiedzialności zarządczej do dyspozycji zewnętrznego dostawcy.

M. Power, K. C. Desouza,
C. Bonifazi

Zlecanie pracy na zewnątrz, czyli komuś, kto znajduje się poza
organizacją.

A. Nalepka

Koncepcja doskonalenia procesów funkcjonowania przedsiębiorstw,
prowadząca przede wszystkim do obniżania kosztów wyrobów lub
usług oferowanych klientom, polega na korzystaniu z usług, półproduktów, jakie proponuje zewnętrzny wytwórca-oferent.

Źródło: S. Wawak, M. Sołtysik, Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków 2015; oparte na
podstawie: S. Cyfert, K. Krzakiewicz, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 162; M. Power, K. C. Desouza,
C. Bonifazi, Outsourcing, podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes Sp. z o.o., Kraków 2008,
s. 20; E. Marcinkowska, Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, Oficyna Wolters
Kluwer Business 1, 2010, s. 10; A. Nalepka, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw,
Antykwa, Kraków 1998, s. 137.
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Określenie usługi outsourcingowej oraz wspólny mianownik do powyższych
zacytowanych definicji oznacza w bezpośrednim tłumaczeniu wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Zlecane na zewnątrz usługi najczęściej dotyczą obszarów
niezwiązanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa przy założeniu, że
obsługa zewnętrzna będzie bardziej efektywna, czyli najczęściej tańsza lub w obszarach generujących przychód bardziej rentowna. Przy czym istotne jest prawidłowe zdefiniowanie celu i określenie efektu, jaki ma być podstawą do rozliczenia
usługi. Warunkiem wykorzystania szans wynikających z outsourcingu dla firm
sektora MSP jest poprawne wdrożenie usługi oraz właściwe zarządzanie w trakcie
trwania współpracy z zewnętrznym dostawcą4.
Jak większość rozwiązań biznesowych outsourcing ma szereg zalet i wad, podstawowe z nich zostaną omówione na przykładzie sektora nieruchomości w dalszej
części opracowania.

1.2. Umowa rezultatu success fee w outsourcingu zleconych usług
Poza typowymi formami rozliczenia zleceń outsourcingowych, takimi jak:
 miesięczny ryczałt za określony zakres cyklicznie powtarzających się zadań,
 stawka godzinowa za określone w umowie działanie,
 ryczałt za realizację całość określonego zlecenia,
możliwa jest również formuła umowy rezultatu, tzw. success fee, czyli zapłata za
sukces. Jako sukces określa się w umowie wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcom za osiągnięcie określonego celu, przy czym brak realizacji celu oznacza brak
wynagrodzenia niezależnie od nakładu pracy i zaangażowanych środków na realizację umowy.
Sposoby naliczania success fee są zróżnicowane i zależą najczęściej od charakteru świadczonej usługi outsourcingowej, są to:
 prowizje pośredników wypłacane po doprowadzeniu do rezultatu w wartościach określonych przy zawieraniu umów,
 wynagrodzenie za zrealizowanie celu generującego korzyści i udział w efekcie, np. procent od przychodu, redukcja kosztu czy jeśli zadanie posiada wyodrębnioną analizę księgowo-finansową – od dochodu.
Firmy consultingowe podejmujące się współpracy na zasadach success fee charakteryzują się wysoką skutecznością, co zawdzięczają nie tylko prawidłowo dobranym zespołom ekspertów w danej dziedzinie, lecz również umiejętnościom
doboru tematów i zleceniodawców, dla których decydują się taką metodę rozliczania zastosować. Niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o współpracy
4

M. Matejun, Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw,
[w:] W. Matwiejczuk (red.), Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku
XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 121–139.
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jest zaufanie stron budowane w trakcie długotrwałej współpracy bądź uzyskane
dzięki rekomendacjom firm, które podjęły już taką współpracę i doceniają jakość
i odpowiedzialność zleceniobiorcy.

1.3. Outsourcing w branży nieruchomości komercyjnych
Najbardziej popularnymi, świadczonymi usługami outsourcingowymi w sektorze
nieruchomości komercyjnych w Polsce są:
 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (sprzedaż, zakup, najem, zamiana nieruchomości),
 zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
 udział w negocjacjach, pozyskiwanie finansowania (kredyty, leasingi, dotacje).
Wraz z rozwojem gospodarki krajowej rośnie liczba dużych projektów inwestycyjnych w zakresie nowoczesnych powierzchni handlowych, biurowych, magazynowych, wystawienniczych, hotelowych itp. Znaczna część nowych realizacji
zaspokaja potrzeby powierzchniowe nowo powstałych firm i tworzonych w Polsce
oddziałów firm zagranicznych. Również przedsiębiorstwa istniejące na polskim
rynku od wielu lat korzystają z nowych powierzchni ze względu na pozycję swoich
firm i prestiż obsługiwanych kontrahentów oraz poprawę sytuacji finansowej decydują się na relokację do lepszych lokalizacji.
Opisany powyżej trend wpływa na sektor nieruchomości, powodując zwiększone zapotrzebowanie na doradztwo w zakresie tworzenia nowych złożonych
projektów inwestycyjnych oraz planów restrukturyzacji powstających w związku
z tym pustostanów.
W przypadku tych pierwszych duże międzynarodowe firmy consultingowe
tworzą kompleksowe oferty outsourcingowe, będące jednak najczęściej poza zasięgiem firm z sektora MŚP, których potrzeby restrukturyzacyjne w zakresie nieruchomości rosną, czego często jeszcze nie dostrzegają.

2. Charakterystyka współpracy outsourcingowej
opartej na success fee przy transakcjach
na rynku nieruchomości
Opisane w poprzednim rozdziale trendy rozwojowe powodują zapotrzebowanie
na szerszy zakres usług outsourcingowych w zakresie inwestowania i restrukturyzacji nieruchomości. Zdaniem badanych przedsiębiorstw brakuje mniejszych firm
consultingowych o zasięgu lokalnym, dla których mniejsze portfele nieruchomości
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do restrukturyzacji mogą być atrakcyjnym zleceniem. Autorka artykułu w oparciu
o analizę portfeli nieruchomości swoich klientów z sektora MŚP wyłoniła następujący katalog usług doradczych w sektorze nieruchomości komercyjnych będących
odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby:
1. Optymalizacja portfeli nieruchomości (master plany). Przygotowywanie
strategicznych planów zarządzania nieruchomościami dla firm posiadających kilka lokalizacji, terenów, w tym we własności, najmie czy ograniczonym dysponowaniu. Usługa ta ma na celu przedstawienie rozwiązań optymalizacyjnych dla powierzchni i kosztów oraz procesów produkcyjnych,
magazynowych czy handlowych, poprzez np. skrócenie czasu transportu
i usprawnienie komunikacji.
2. Analizowanie potencjału inwestycyjnego nieruchomości będących w dysponowaniu klienta. Audyt nieruchomości w aspekcie kosztów jej utrzymania
i generowania przychodu zarówno we własności, jak i w najmie. Analiza prawidłowości ponoszenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i podatku od nieruchomości oraz rekomendacje do ewentualnych przekształceń
własnościowych generujących oszczędności.
3. Poszukiwania nieruchomości spełniającej wymagane kryteria i oczekiwania
klienta. Wykonanie dla przedstawionych propozycji nie tylko analizy kosztów transakcji, ale również kosztów utrzymania nieruchomości w przyszłości, analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście podniesienia bądź spadku wartości nieruchomości w przyszłości.
4. Doradztwo w zakresie budownictwa pasywnego, tj. poszukiwanie terenów
pod budownictwo pasywne, analizy opłacalności inwestycji w budownictwo
pasywne, poszukiwanie najnowszych rozwiązań technologicznych, zmniejszających obciążenia środowiska przy jednoczesnej redukcji kosztów utrzymania nieruchomości.
Często przyczyną, dla której małe i średnie firmy nie podejmują współpracy
z doradcą zewnętrznym, jest brak wiedzy na temat outsourcingu lub zdaniem
przedsiębiorców zbyt mała skala posiadanych nieruchomości i zbyt wysokie koszty outsourcingu. Utrzymują zatem zbędne powierzchnie i tereny, administrowane
często przez pracowników z innych działów, generując w ten sposób tylko pozorne
oszczędności.
Dla takich właśnie firm umowa outsourcingowa z wynagrodzeniem success fee,
w której doradca ma udział w wygenerowanym zysku, a nie jest dodatkowym obciążeniem kosztowym z niewiadomym rezultatem, stanowi, zdaniem autorki i wywiadów, które w tym zakresie przeprowadziła z firmami z sektora MŚP, atrakcyjną
formułę współpracy.
Przeprowadzone badania wstępne wskazują, że przedsiębiorstwa korzystające
z outsourcingu usług zdecydowanie preferują metodę success fee przy rozliczaniu wynagrodzenia. Podstawową metodą badawczą był wywiad, do którego opracowane zostały dyspozycje. Wywiad przeprowadzała autorka artykułu osobiście
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z dyrektorami i zarządami przedsiębiorstw z sektora nieruchomości. Wywiady
przeprowadzono w trzecim kwartale 2018 r.
W wywiadzie poruszono kluczowe zagadnienia w outsourcingu usług, takie jak:
 poufność i zaufanie;
 jakość i odpowiedzialność;
 skuteczność i trwałość.
Formuła success fee to najbardziej fair-play metoda przy rozliczaniu kontraktów, ponieważ klient płaci za efekt, jakim jest osiągnięcie określonego w umowie
celu. Nie oznacza to jednak, że ryzyka po stronie zleceniodawcy są ograniczone
do zera. Nie oznacza to również, że tylko od skuteczności realizacji zleceniobiorcy
zależy rezultat.

2.1. Poufność i zaufanie
Przedsiębiorstwa zlecające na zewnątrz procesy i projekty związane z obsługą i zarządzaniem nieruchomościami oddają poza firmę istotne informacje o aktywach,
pasywach, kontraktach handlowych, strukturze organizacyjnej i polityce podatkowej. Istotne zatem jest skuteczne zabezpieczenie tych informacji klauzulami poufności, procedurami przekazywania i przechowywania dokumentów5. Doradca będący ekspertem w dziedzinie nieruchomości obsługuje firmy stanowiące dla siebie
konkurencję. Istotne zatem jest zawarcie umów chroniących dane zleceniodawcy
zarówno ze stroną realizującą umowę success fee, jak i jej ewentualnymi podwykonawcami.
„Zaufanie współczesną walutą”, to hasło pojawiające się aktualnie w przekazach
medialnych o tematyce sukcesu w biznesie jest odpowiedzią, według autorki artykułu, na postawę coraz bardziej świadomych swoich potrzeb klientów zarówno
prywatnych, jak i instytucjonalnych, którzy nie chcą już, aby marketingowe techniki sprzedażowe kreowały ich potrzeby. Klient chce dziś wiedzieć nie tylko kto,
z kim, z czego i za ile, ale również, dlaczego zajął się świadczeniem takiej, a nie innej usługi, dlatego czyta misję i wartości firmy oraz bardzo szybko przy pierwszych
kontaktach biznesowych weryfikuje ich wiarygodność.
Przy zawieraniu umów opartych o formułę rozliczania success fee wzajemne
zaufanie stron jest szczególnie ważne. Sama istota umowy buduje już postawę zaufania zleceniodawcy, który oczekuje, że skoro zleceniobiorca podpisał umowę,
to ją zrealizuje. Jednakże bez współpracy z klientem, zapisania w umowie outsourcingowej zobowiązań zleceniodawcy do przekazywania w określonym terminie
danych, informacji, dokumentów, udostępnienia lokalizacji do wizji lokalnych itp.
firma usługowa powierzonych na zewnątrz zadań nie zrealizuje.
5

Zob.: A. Preus, Jakość a outsourcing procesów w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wiedza
i Praktyka, Warszawa 2012.

Umowy success fee w outsourcingu usług na przykładzie sektora nieruchomości

57

W rozdziale 1. zostało zacytowanych szereg definicji outsourcingu, każda z nich
traktuje o zleceniu zadań, procesów poza organizację, co by mogło oznaczać, że
w firmie ten proces przestaje funkcjonować. Tak rozumiany outsourcing nie przyniesie efektu nawet przy umowie success fee.

2.2. Jakość i odpowiedzialność
Rodzaj umowy, w której w nazwie jest sukces, a w paragrafach cel i termin daje
komfort współpracy dla wszystkich stron, pod warunkiem wykonania przed jej
podpisaniem szeregu analiz wskazujących na możliwość jej realizacji.
Umowa success fee niezakończona rezultatem to nie tylko brak wynagrodzenia,
ale również utrata reputacji. Dlatego istotne jest, aby przed podpisaniem zobowiązania do wykonania zadania obie strony umowy określiły swoje zadania i zakresy
aktywności, podpisały umowę o zachowaniu poufności, w oparciu o którą zleceniodawca przekaże niezbędne informacje, a zleceniobiorca wykona wstępne analizy, aby w sposób odpowiedzialny oszacować możliwości realizacji, cel i termin.
Ryzyko dla usługobiorcy związane z nieotrzymaniem wynagrodzenia obliguje
firmy consultingowe do przestrzegania jakości świadczonej usługi na każdym jej
etapie. Szczególnie istotny przy świadczeniu usług jest dobór wykwalifikowanych
ekspertów przy tworzeniu zespołów zadaniowych oraz skuteczna bieżąca kontrola
realizowanych etapów6.

2.3. Skuteczność i trwałość realizowanych projektów
Firmy outsourcingowe budujące swoją pozycję na rynku wiedzą, jak ważne w marketingu usług jest doświadczenie udokumentowane skutecznością i trwałością
zrealizowanych projektów. Szczególnie istotna jest trwałość rezultatów w czasie, bo taka właśnie korzyść najbardziej zachęca zleceniodawców do współpracy
i może być źródłem stałych przychodów dla zleceniobiorców podejmujących się
zarządzania projektem na każdym jego etapie.
Długoterminowe umowy zapewniają również monitoring i ewentualne korekty
w trakcie wdrażania rekomendowanych rozwiązań, co umożliwia dopasowywanie
na bieżąco projektu do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego zarówno w skali
czynników mikro-, jak i makroekonomicznych.

6

Zob.: M. Power, K.C. Desouza, C. Bonifazi, Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk,
MT Biznes, Kraków 2008.
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Podsumowanie
W dzisiejszym biznesie outsourcing rozpowszechnia się w bardzo szybkim tempie.
Przedsiębiorstwa są zasypywane ogólnikowymi, gustownie graficznie skomponowanymi ofertami, obiecującymi korzyści. Często są to usługi świadczone drogą
elektroniczną pozbawione możliwości dopasowania oferty do indywidualnych
potrzeb klienta, dzięki temu mają atrakcyjną cenę, ale czy są najkorzystniejszym
rozwiązaniem? Ważne jest, aby firmy decydujące się na taką współpracę miały
świadomość nie tylko korzyści finansowych wynikających z oszczędności, które
wygenerują np. na redukcji zatrudnienia, lecz również pełny obraz ewentualnych
utraconych korzyści, wynikających z podjęcia współpracy bez wykonania szczegółowej analizy potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa7.
Z przeprowadzonych wywiadów z firmami z sektora nieruchomości wynika, jak
istotny wpływ na podjęcie współpracy z firmami outsourcingowymi mają zasady
rozliczania wynagrodzenia. Wszyscy zapytani przedsiębiorcy, jaką i dlaczego formułę wybierają, odpowiedzieli, że success fee, ponieważ inne formy najczęściej są
droższe i nieskuteczne. I nie chodzi tu o wysokość wypłaconego wynagrodzenia,
lecz o koszty zaangażowania zleceniodawców w przygotowywanie dokumentów,
udział w spotkaniach oraz koszty utraconych korzyści przy braku skuteczności.
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„Success fee” contracts at outsourcing of services by the example
of real estate sector
Absract: In the article was discussed all of the aspects of billing the outsourcing service in
the formula of remuneration for the result.
An attempt to assess the popularity of the success fee formula in advisory services was
discussed on the example of the commercial real estate sector.
The following key factors were brought up of selection such method of outsourcing
billing as: responsibility, quality, trust, effectiveness and durability of implemented consulting projects.
The undertaking of this issue results from the conviction of the significant impact of
the choice of the formula of cooperation, and the adoption of activities by the principals
and the effectiveness of the tasks carried out by the contractors.
The author of the report base on her twenty years of professional experience related
to real estate market services and an interview carried out on a group of 15 entrepreneurs,
which confirm the relationship between the outsourcing service payment method in the
form of success fee and the implementation and as a consequence the result.
Keywords: outsourcing, success fee, commercial real estate sector.
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Abstract: The aim of this article is to analyze and discuss the factors impacting the process of the implementation of crowdfunding by the Polish film industry. The presented
study is based on the qualitative approach: unstructured or semi-structured interviews,
questionnaires and the analysis of case studies. The respondents enumerated and evaluated a wide spectrum of factors facilitating and hindering the adoption rate: from general
barriers (e.g. legal regulation of crowdfunding) to very specific aspects for filmmaking
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Introduction
Crowdfunding can be explained as an e-service offered by a crowdfunding
platform, which works as an intermediary between the entity seeking for financial
support (the founder/the crowdfunding project creator) and the funder (the
backer/the investor/the sponsor). However, the functions of crowdfunding go
beyond ‘just financing the project’ and involve the promotion and building of
customer interest, pre-ordering of the product, or the validation of the concept
presented in the crowdfunding campaign1.
In this article we focus on the analysis of the factors which facilitate and hinder the
adoption rate of reward-based crowdfunding by the Polish film industry. Although
in 2017 the Polish crowdfunding market was valued PLN 200 million with predicted
further growth2, the scope of research about the Polish crowdfunding market is
still very limited3. This article aims (at least) to partly fill this gap, contributing to
the better understanding of new possibilities and challenges for the projects lying
within the overlapping field of the film industry and crowdfunding.
The article starts with the presentation of the research problem, which is followed
by the presentation of the empirical study methodology and the discussion of the
results. The article ends with conclusions, the limitations of the study, and future
research.

1

2
3

E. Mollick, The dynamics of crowdfunding: An exploratory study, “Journal of Business
Venturing” 2014, vol. 29, issue 1, pp. 1–16; J. Hörisch, Crowdfunding for environmental
ventures: an empirical analysis of the influence of environmental orientation on the success of
crowdfunding initiatives, “Journal of Cleaner Production” 2015, vol. 107, pp. 636–645.
Money.pl, Zrzutka.pl: Rynek crowdfundingu przekroczy 0,5 mld zł w 2018 r., published: 06.02.2018,
https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/zrzutka-pl-rynek-crowdfundinguprzekroczy,144,0,2397840.html [accessed 1.04.2018].
The following publications can be pointed to as examples of research relevant to the Polish
market: K. Kozioł-Nadolna, Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”
2015, nr 73 (Ryzyko, zarządzanie, wartość), pp. 671–683; D. Kordela, Crowdfunding w Polsce
– koncepcja finansowania społecznościowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu” 2016, nr 436 (Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka
– etyka – środowisko), pp. 143–153; U. Świerczyńska-Kaczor, P. Kossecki, The Role of Polish
Crowdfunding Platforms in Film Productions – an Exploratory Study, „Proceedings of the 2016
Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Annals of Computer
Science and Information Systems” 2016, vol. 8, pp. 1289–1296.
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I. The research problem
In our study, we focus on reward-based crowdfunding, which can be identified
as a distinct business model4 or can be perceived as a sub-type of donation-based
crowdfunding5. In reward-based crowdfunding the sponsor (backer) pledges
a specified amount of money to the project founder and in return a backer expects
to receive a specified type of reward (e.g. the future product, gadgets, or social
recognition). This type of crowdfunding is more aligned to patronage, sponsorship
or community building rather than having an investment focus6, and in some cases
the roles between the project founder and the backer are reversible (meaning that
the backer can become the founder of a project, and the founder is often a backer
for other projects7). Although the value of the rewards is sometimes purely symbolic
(e.g. ‘virtual hug’, ‘eternal gratitude for support’), the reward-based crowdfunding
differs from a donation to charitable causes8. Crowdfunded film-projects are mostly
listed on the reward-based crowdfunding platform9, although not exclusively (some
film-projects are listed on the investment-type crowdfunding10). ‘Film’ is often the
leading category on reward-based crowdfunding platforms11. The higher popularity
of a film-project compared to other categories can be explained by various reasons:
 the crowdfunding campaign is suitable for different phases of film production
(the film development, the film production – film shooting and film postproduction);
4

See the classification presented in e.g. P. Belleflamme, N. Omrani, M. Peitz, The Economics
of Crowdfunding Platforms, “Information Economics and Policy” 2015, vol. 33, pp. 11–28;
G. A. Gabison, Crowdfunding and its Regulation. How can Crowdfunding help ICT Innovation?,
European Commission, EUR 26992 EN – Joint Research Centre – Institute for Prospective
Technological Studies, 2015.
5 D. T. Dziuba, Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania,
„Problemy Zarządzania” 2012, vol. 10, nr 3 (38), pp. 83–103.
6 M. Kuti, G. Madarász, Crowdfunding, “Public Finance Quarterly” 2014, vol. 59, issue 3,
pp. 355–366; E. Kirby, S. Worner, Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast, Staff
Working Paper of the IOSCO Research Department [SWP3/2014], 2014.
7 K. André, S. Bureau, A. Gautier, O. Rubel, Beyond the Opposition Between Altruism and Selfinterest: Reciprocal Giving in Reward-Based Crowdfunding, “Journal of Business Ethics” 2017,
vol. 146, issue 2, pp. 313–332.
8 For example, the crowdfunding platforms polakpotrafi, or Kickstarter regulations forbid
listing charity projects.
9 For example, Kickstarter, Indiegogo, Ulule, the Polish platform polakpotrafi.pl
10 For example, the supernatural thriller ‘The Sleeping Room’ was funded on the equity-based
crowdfunding platform Seedrs.com – see: Crowdfunding platform Seedrs, https://www.
seedrs.com/the-sleeping-room1 [accessed 23.04.2018].
11 For example, in April 2018 on Kickstarter, ‘film and video’ category attracted the highest
number of projects – Crowdfunding platform Kickstarter, https://www.kickstarter.com/
[accessed 23.04.2018].
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 film projects seldom raise concerns about the risk of the intellectual property
infringement (contrary to, for example, some technology projects which may
disclose the know-how);
 the filmmaker can attract a future audience during the crowdfunding
campaign, and therefore crowdfunding can increase future demand for the
final product: DVD film or online film viewing.
So far, factors impacting the process of the adoption of crowdfunding by the film
industry, and by the Polish film industry particularly, have attracted little attention
in research literature. The study of U. Świerczyńska-Kaczor and P. Kossecki (2016)
indicated some barriers to crowdfunding implementation on the Polish market, for
example the sponsor’s uncertainty about the process of the project execution (whether
the film will be produced, or money will be spent properly), the lack of trust and
knowledge of Polish filmmakers, and unclear legal regulations12. In this article, we
extend the scope of the previous research by analyzing a broader catalog of factors
which impact the adoption rate of crowdfunding by filmmakers. Moreover, as the
study of U. Świerczyńska-Kaczor and P. Kossecki was conducted in 2016, we can also
compare our current results with those obtained by researchers two years ago.
In the process of designing the research, we implemented the theoretical
framework based on the Roger’s Diffusion of Innovation13, Technology Acceptance
Model14, and UTAUT – Unified Theory of Acceptance and Use of Technology15.
With reference to this theoretical background, we aim to investigate the following
research problems:
 What are the relative advantages of crowdfunding with comparison to the
existing solutions? This area is also linked to the perceived usefulness of
new technology and a perceived usefulness of a particular platform (as for
example, the usefulness of the global crowdfunding platform Kickstarter can
be evaluated differently than local platforms);
 What is the level of the compatibility of crowdfunding with existing values,
past experiences, and needs of filmmakers?
 How does the complexity of such innovation as the film crowdfunding
affect the process of the diffusion? This area covers both technological issues
(e.g. how to set up a crowdfunding project, how to develop the reward tiers,
how to attract the potential backers to the film project) and legal issues
connected with film crowdfunding projects. The complexity of innovation
also includes the film project founders’ perception of cooperation with the
team engaged in the crowdfunding.
12 U. Świerczyńska-Kaczor, P. Kossecki, op. cit.
13 E. M. Rogers, Diffusion of Innovations, 5th ed., Free Press, 2003.
14 F. D. Davis, R. P. Bagozzi, P. R. Warshaw, User Acceptance of Computer Technology: A Comparison
of Two Theoretical Models, “Management Science” 1989, vol. 35, no. 8, pp. 982–1003.
15 V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis, F. D. Davis, User Acceptance of Information Technology:
Toward a Unified View, “MIS Quarterly” 2003, vol. 27, no. 3, pp. 425–478.
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 Do the trialability and observability of crowdfunding have an impact on the
process of adoption by potential filmmakers?
 What factors may moderate the impact on the actual usage of innovation?
In this area we focus for example, on the experience of the filmmaker, both
in crowdfunding and the film production, the possibilities for receiving
financial support by the filmmaker through other sources.

II. The methodology of the study
The research questions specified above were addressed in the empirical study
conducted in March and April in 2018. The study was based on the qualitative
approach of collecting data, and included the following methods:
 collecting data through the interviews and through the semi-structured
questionnaires;
 collecting data from the crowdfunding case studies of seven films and one
theater performance;
 collecting publicly available data about the film projects on crowdfunding
platforms;
The respondents were 40 individuals (25 women, 15 men) – the project
founders or potential project founders – and they were mostly film students who
are also often actively involved in the film market either as film producers, film
production managers, directors of photography or screenwriters. Taking into
account the students’ voice about crowdfunding was especially important as the
student segment is more likely to be interested in crowdfunding as an alternative
approach for seeking film funding in comparison to the experienced professionals
in the film industry.

III. Results and discussion of results
A. Perceived usefulness of crowdfunding and its compatibility with
values and experiences
Among the factors indicated by respondents as impacting the implementation of
crowdfunding (see: Table 3), the perception of crowdfunding as ‘for the beginners in
filmmaking’ turned out to be the one of major importance. Respondents emphasized
that although they perceived crowdfunding as a tool ‘with huge potential and
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usefulness’, its usefulness is limited to small film projects. Half of respondent group
(50%) also stated that if a global platform such as Kickstarter were open for Polish
founders, the crowdfunding would be more a useful in film projects16.
The potential usefulness of crowdfunding for the film professionals should
be evaluated in comparison to traditional sources of funding. So far, the Polish
Film Institute (PISF) has played a crucial role in the process of film making. In
2016, PISF subsidies for the film production reached the budget PLN 111 million
– about USD$ 32.5 million17. Although the received subsidies vary between
projects, in some cases the financial support for a feature film production reaches
budgets in the millions18. However, the budgets and the subsidies for documentary
films are much more modest. To put the financial aspects into perspective, we
compared the selected descriptive statistics both for the film projects listed on the
crowdfunding platform Kickstarter and the PISF funding (Table 1, Table 2):
 The descriptive statistics of 100 film projects active on 28 March on Kickstarter19
within the different film genre (for example, shorts, documentaries, the feature
film) indicate that although almost half of sampled film projects aimed to the
financial threshold below USD$ 5 000, over 20% of projects aimed above
the USD$ 20 000 (Table 2).
 The descriptive statistics of documentaries within the (mentioned above)
sample of 100 film projects indicate that in this sub-sample the average
aimed financial threshold was about USD$ 22 200, and the average achieved
funding at the moment of sampling was about USD$ 17 000 (Table 1).
 The structure of financing for the 15 projects of documentaries recommended
for production by PISF in April 2017 (Table 1) points out that the average
received funding was over USD$ 46 000, but the minimum funding was
about USD$ 12 000, and over one in three projects received a subsidy below
USD$ 50 000.
The overview of funding illustrates that although the segment of very small
film projects (below USA$ 10 000) dominated among crowdfunding projects, at
least in some cases, the crowdfunding projects reached the funding level which is
comparable to the financial subsidies available from PISF. However, the level of
financing on Polish crowdfunding platforms, e.g. polakpotrafi.pl, wspieramkulture.
pl, is much lower compared to Kickstarter20.
16 Up till now, the project creation option on Kickstarter is available for residents in some
European Union countries (e.g. Sweden, Germany, France), but not in Poland – Crowdfunding
platform Kickstarter, https://www.kickstarter.com/ [accessed 16.03.2018].
17 Polish Film Institute, PISF, https://www.pisf.pl/ [accessed 15.03.2018].
18 For example, in 2017 the feature film “Łuma” received a PLN 3.5 million subsidy/about
USD$ 1 million, or the feature film “Pan T.” PLN 2.5 million/about USD$ 0.731 million – Polish
Film Institute, PISF, https://www.pisf.pl/ [accessed 15.03.2018].
19 We excluded projects with zero funding at the moment of sampling.
20 See the previous research published in: U. Świerczyńska-Kaczor, P. Kossecki, op. cit.
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In the presented study, the low level of potential financing was the respondents’
argument for supporting the notion that ‘crowdfunding is mostly for beginners
in filmmaking’. This notion was also reinforced by the respondents’ perception
of crowdfunding as a competition in which the professional projects may not
attract the backers’ attention which they deserve. The respondents pointed out
that the unexperienced filmmakers have a lower chance to receive funds by the
traditional way, so they turn to crowdfunding, but these projects are more risky
film productions (as the filmmakers are unexperienced, not only in the film
production, but also in the crowdfunding processes). It succeeds that the probable
failures (especially, in the film delivery or good quality film delivery) lower the
potential backers’ intention for supporting other film projects, including the
projects created by film professionals.
Table 1. The descriptive statistics illustrating the selected aspects of documentary film
production
The descriptive statistics for the 15
projects of documentaries recommended
for production by PISF in April 2017
(data in PLN changed into USD$)
1

The descriptive statistics for 22 projects
categorized as documentary within the
film and video category at Kickstarter,
sampled in March 2018

2

3

4

about USD$ 110 000

The average financial
threshold set as goal

USD$ 22 289
Minimum: USD 825
Maximum: USD 75 000

The average financial
subsidy applied to
PISF

about USD$ 57 500

The average received
USD$ 17 014
funding at the moMinimum: USD$ 55
ment of sampling
Maximum: USD$ 75 096

The average financial
subsidy received

about USD$ 46 800

The average number
of backers

157

The minimum
received subsidy by
a project

about USD$ 11 700

The average support
for backer

USD$ 100

The maximum
received subsidy by
a project

about USD$ 64 400

The % of projects
aiming up to
USD$ 9 999

45.5%

The percentage of
projects with subsidies below
USD$ 30 000

20%

The % of projects
aiming
USD$ 10 000–49 999

36.4%

The average film
budget
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Table 1 (contd)
1

2

3

4

The percentage of
projects with subsidies
USD$ 30 001–50 000

13%

The % of projects
aiming
USD$ 50 000 and over

18.2%

The percentage
of projects with
subsidies
USD$ 50 00–100 000

67%

Source: analysis based on data published on Polish Film Institute, PISF: https://www.pisf.pl/
dotacje/dofinansowane-projekty/2017/po-produkcja-filmowa/priorytet-4-filmy-dokumentalnesesja-1-2017) [accessed 15.03.2018] and the authors’ own analysis based on the obtained
sample.
Table 2. The descriptive statistics of sampled 100 active projects within the category ‘film
and video’ on Kickstarter in March 2018
The financial
goal (aimed
threshold) for
a project is
within a bracket
[in USD$]

Sampled ‘live’
projects
(n = 100) different
categories,
e.g.: documentary, drama, shorts,
general ‘film and
video’.

0–999

% of
sampled
projects
with
funding
goal
within the
indicated
bracket

% of
The
The averaprojects
average
ge received
which
numbers of
funding
reached
backers for
at the
a project the funding
moment of
goal at the
sampling
moment
[in USD$]
of sampling

11.0

370

10

36.4

1 000–4 999

38.0

1 494

26

15.8

5 000–9 999

17.0

3 146

38

23.5

10 000–19 999

13.0

9 459

99

30.8

20 000–49 999

14.0

19 767

241

28.6

50 000–99 999

5.0

46 565

302

40.0

100 000 and over

2.0

64 795

1484

0.0

Source: authors’ own analysis.
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Table 3. Selected factors impacting the implementation of crowdfunding by Polish film
industry as indicated by respondents
Factors connected with the
crowdfunding platforms

There is no crowdfunding platform on Polish market which
specializes in film production
Polish filmmakers cannot use global crowdfunding
platform Kickstarter for opening their own project

Factors connected with backers

Polish potential backers do not have sufficient knowledge
about crowdfunding
The sponsor’s distrust whether the film will be produced at
all

Factors connected with the film
project founder

The perception of innovation as ‘the crowdfunding is for
beginners in filmmaking’
Crowdfunding is difficult for professionals as they have
to compete with both professionals and unprofessional
filmmakers and overcome sponsors’ uncertainty about the
possible lack of quality of film product
Polish directors/producers do not have sufficient
knowledge about crowdfunding (how platforms operate,
legal regulation, differences between platforms)
The differences between the producers and directors about
the crowdfunding (the functions of crowdfunding, the
possibilities of implementation)
The managerial challenges (problems, conflicts) with team
engaged with the crowdfunding
How to ask friends for financial support? – the possible
cultural, psychological barriers
The crowdfunding demands different skills and abilities
than ‘pure filmmaking’ from a filmmaker
The mistakes in the design of crowdfunding project account
(see: Table 4)
Source: authors’ own analysis.

B. The complexity of innovation: the lack of knowledge about
crowdfunding
Both the founders (film producers, film directors) and the potential sponsors were
indicated by respondents as parties which do not have sufficient knowledge about
crowdfunding. The lack of knowledge may refer to different aspects: the parties do
not know how crowdfunding platforms work, what kind of legal regulations apply
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to crowdfunding on the Polish market (including tax systems), and the differences
between platforms.
Although only 48% of our respondents directly indicated unclear legal
regulations as factor hindering the crowdfunding implementation, other factors
indicated by respondents are also connected with legal aspects. For example, the
sponsor’s uncertainty whether the film will be produced at all lies in the scope of
legal regulation of contracts between the sponsor and the founder, or the sponsors’
unwillingness to share the data with crowdfunding platform is linked to the
personal legal data protection. Our analysis of the terms of services of selected
Polish crowdfunding platforms (polakpotrafi.pl, wspiramkulture.pl, wspieram.
to) indicated that the crowdfunding platforms do not take responsibility whether
the rewards (e.g. film on DVD) would be delivered by the project founder to the
sponsor, or whether the project will be executed at all. The crowdfunding platforms
also do not take responsibility for supervising the execution of the projects21.

C. The complexity of innovation: the lack of proper project
management in the crowdfunding project
Other factors indicated by the filmmakers lie in the area of the challenges connected
with the team management: the conflict management, the workload between the
team members, and the team leader’s approach to project management. In this
article, we would like to point to the following exemplary factors (as the detailed
analysis of these group of factors is beyond the scope of this article):
 In many cases the team members involved in the crowdfunding project are
also involved in other tasks. This problem can be clearly illustrated by the
following respondent’s statement: the crowdfunding project was for art and an
artistic film, we all have full time jobs.
 The filmmakers face new challenges, not connected with filmmaking, but with
the procedures of crowdfunding. For example, the majority of respondents
stated that the costs connected with the production and delivery of rewards
would be difficult to properly evaluate.
21 Although the contract between the project founder and the backer is an innominate contract
within the Polish law, other regulations can be applied per analogia (for example contract
for services, contract for the completion of specific tasks). The reward-based crowdfunding
platforms are also obliged to follow Polish and European Union legal regulations, for
example, the act on providing electronic services, Polish Civil Code and the legal regulation
about the protection of personal data, particularly the following legal regulations: Ustawa
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204
and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation), Official Journal of the European Union, 2016.119.1
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 The cooperation between the film producer and the film director in the
process of management of crowdfunding project was often evaluated by
respondents as difficult, leading to conflicts both on professional and
personal levels (the founders of the crowdfunding projects are usually the
producers or film directors).
 In some cases, the multiple roles played by the project founder on one project
– as the film director, the film producer, or even the screenwriter – negatively
impact project management.

D. The complexity of crowdfunding: what went wrong? Filmmakers’
mistakes in the design of crowdfunding film project websites
The literature studies indicated that many factors directly or indirectly contribute to
reaching the funding goal in a crowdfunding campaign or influence the sponsor’s
satisfaction, for example: the level of funding goal, the project time duration, the
level-reward structure and the types of rewards, the promotional video, dialog
built through the comments and replies22.
In our study, the respondents indicated the following aspects, linked to
the crowdfunding account, which hinder the process of gathering funds: the
unprofessional video, vague information about budget spending, the lack
of rewards which can attract the sponsors, the lack of a project ‘selling point’
meaning the aspect which distinguishes the project from other projects, the lack
of famous people involved in the project, and the high threshold level for film
funding (Table 4). All of the above-mentioned elements possibly contribute to
the respondents’ perception that most Polish film projects do not engender trust in
the backers. The selected mistakes indicated by respondents are discussed below.
1. The respondents indicated that the film project campaigns often fail to
engender trust in the backer.
22 See for example: D. Frydrych, A. J. Bock, T. Kinder, B. Koeck, Exploring entrepreneurial legitimacy
in reward-based crowdfunding, “Venture Capital. An International Journal of Entrepreneurial
Finance” 2014, vol. 16, issue 3, pp. 247–269; A. Cordova, J. Dolci, G. Gianfrate, The Determinants
of Crowdfunding Success: Evidence from Technology Projects, “Procedia – Social and Behavioral
Sciences” 2015, vol. 181, pp. 115–124; N. Steigenberger, Why supporters contribute to rewardbased crowdfunding, “International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research” 2017,
vol. 23, issue 2, pp. 336–353; C. Thürridl, B. Kamleitner, What Goes around Comes Around?
Rewards as Strategic Assets in Crowdfunding, “California Management Review” 2016, vol. 58,
issue 2, pp. 88–110; N. Wang, Q. Li, H. Liang, T. Ye, S. Ge, Understanding the importance of
interaction between creators and backers in crowdfunding success, “Electronic Commerce
Research and Applications” 2018, vol. 27, pp. 106–117; H. Zheng, B. Xu, T. Wang, Y. Xu, An
Empirical Study Of Sponsor Satisfaction In Reward-Based Crowdfunding, “Journal of Electronic
Commerce Research” 2017, vol. 18, no. 3, pp. 269–285.
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Trust is important aspect on the Internet market23, and in the case of
crowdfunding, trust can be viewed as the multi-dimensional construct, which
can include (at least): the brand of the project founder, the communication
built by the elements of the crowdfunding film project website (for example,
video, description of projects), and the brand of the crowdfunding platform
on which the project is listed. In our study, the majority of respondents
(over 65%) stated that the film projects designed by filmmakers do not often
engender trust in the potential backer (Table 4).
2. The respondents indicated the cultural barriers linked to the process of
gathering funds.
Respondents highlighted that the project founder is often, first of all, a friend
of the potential backers. This relationship, based on friendship, leads to
psychological barriers – some kind of ‘embarrassment’ in a financial request
being directed to a friend, as this request is perceived as being outside
the space of friendship. As one of respondents stated: The process of funds
gathering was connected with some kind of embarrassment and difficulty to
ask friends for financial support. This ‘awkwardness’ or ‘embarrassment’ may
explain why some members of crowdfunding project team withdrew from
the process of funds gathering.
3. The respondents indicated that presentation of the unprofessional
promotional video to the backers was a common a mistake.
Surprisingly, in our study the respondents claimed that the film project founders often make an unprofessional promotional video. The respondents’ explanations of this paradox (that filmmakers who request support for their film on
crowdfunding platforms cannot make a professional promotional video) were:
 the filmmaker, as a project founder does not have enough funding for the
development of a crowdfunding project, including financing the making
of a promotional video (the phases of development, production, and
postproduction of the video);
 the project founder focuses on the artistic aspects of film making, and the
filmmaker perceives the ‘selling’ aspect of the promotional video as not as
important as the artistic film itself.
4. The respondents indicated that the crowdfunding project’s lack of attractive
rewards was a common mistake.
23 S. Grabner-Kraeuter, The Role of Consumers’ Trust in Online-Shopping, “Journal of Business
Ethics” 2002, vol. 39, no. 1/2, Four Teenth Annual Conference of the European Business Ethics
Network (EBEN), pp. 43–50; D. Gefen, E-commerce: the role of familiarity and trust, “Omega”
2000, vol. 28, issue 6, pp. 725–737; D. H. McKnight, V. Choudhury, C. Kacmar, Developing and
Validating Trust Measures for e-Commerce: An Integrative Typology, “Information Systems
Research” 2002, vol. 13, no. 3, pp. 334–359; P. Kossecki, Kreowanie i pomiar wartości
przedsiębiorstwa w świecie Internetu, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, 2011.
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Over 65% of respondents claimed that in many Polish film projects the tiers of
rewards were wrongly developed. The majority of the film projects offer, among
other options of rewards, the delivery of the film: DVD or online download.
This type of reward is linked to sponsor’s uncertainty about the quality of the
final product, and this uncertainty can be lowered only in some cases, e.g. when
the crowdfunding project is only for the post-production stage24.
However, the role which rewards play in attracting backers to the
crowdfunding projects is still unclear. In our study, some respondents
suggested that the rewards cannot play such a significant role in the backers’
motivation as is commonly perceived (e.g. the respondent’s statement: backing
the project is not about the rewards at all). The respondents emphasized that
backing for projects is more for the support of the art for art’s sake or for
friendship. Our findings seem to align with the view that the relationships
built during the crowdfunding project are complex and cannot be simplified
to the self-interest of backer or the altruistic motives25. However, the detailed
analysis of the character and nature of these relationships was not captured in
our study, and we perceived it as an interesting direction of further research.
Table 4. The mistakes made by film project founders on Polish market as indicated by
respondents

The mistake in the crowdfunding project

% of respondents
indicating a statement as
common mistake in the
film projects

1

2

The unprofessional video promoting the film on the
crowdfunding platform

72.5

The film project does not engender trust in the backer

67.5

Vague information about the budget spending

65.5

Lack of rewards which can attract backers

65.5

There is no element distinguishing a project from other projects
on the crowdfunding platform

65.0

24 In some cases, especially when the film distribution is focused on film festivals, the final product
as a reward is not offered to backers. For example, the experimental film ‘Matka’ (‘Mother’)
which in 2017 successfully gathered the funds on the reward-based crowdfunding platform
polakpotrafi.pl, offered the backers the possibility to watch the film at the cinema screening
(premiere, the invited screening), some ‘tangible’ gifts connected with movie (e.g. storyboard,
the poster), but not the final film product itself – see: Crowdfunding platform: polakpotrafi.pl,
https://polakpotrafi.pl/projekt/matka-film-eksperymentalny/aktualnosci (accessed 18.03.2018).
25 See interesting publication – K. André, S. Bureau, A. Gautier, O. Rubel, op. cit.
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Table 4 (contd)
1

2

Well-known people are not involved in the project (famous
directors, actors)

60.0

High threshold level for film financing set by the project founders

55.0

Not enough information about the film project in the film
description put on the crowdfunding platform

37.5

The theme of film (the plot) does not fit to the crowdfunding

35.0

Source: authors’ own analysis.

Conclusions, the limitations of the presented
study and the future research
Crowdfunding has gradually become more significant in the field of film funding,
and in our opinion, this trend will be reinforced in the future. Using as a reference
point the theoretical background of the process of adoption of innovation (Rogers’s
Diffusion of Innovation, TAM, UTAUT) we identified groups of specific factors
influencing the rate of diffusion of this innovation. These factors are as follows:
1) Within the group of factors – ‘the perceived usefulness and compatibility
with existing values’, the important issue hindering the process of the rate
adoption is the perception that ‘the professional filmmakers make the films
by applying to the Polish Film Institute, not by crowdfunding’. Professionals
within the film industry perceived crowdfunding as ‘a useful tool, but mostly
for beginners in filmmaking’ due to:
a) the limit of achievable funding. However, our analysis of film projects
suggests that, if global platforms were made available for the Polish project
founders or Polish platforms would expand, the financial gap between
crowdfunding and the traditional way of financing film production may
be narrower than most of our respondents thought;
b) the respondents’ negative perception of a situation where both professionals
and non-professionals (or unexperienced filmmakers) are competing on
the same platform. However, these beginners – unexperienced filmmakers
– may constitute the future base of professional filmmakers and their
experience with crowdfunding will shape its future implementation.
2) Another factor indicated within the group of ‘compatibility with existing
values’ refers to the filmmakers’ psychological reluctance to ask friends for
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financial support of the project. This aspect of results needs to be examined
in a more detailed way in further research.
3) Within the group of factors – ‘the complexity of innovation’ – the following
factors negatively affect the process of adoption:
a) the respondents indicated that both the potential sponsors and the
filmmakers lack sufficient knowledge about crowdfunding;
b) the management of crowdfunding projects demands new skills and
knowledge from the filmmakers compared to traditional film production;
c) the respondents stated that film project founders do not avoid mistakes in
the film project, e.g. setting an unprofessional promotional video.
4) The factors linked to the complexity of crowdfunding which can have negative
impact on rate adoption also include the aspect of team management – the
management of the film crew involved in the crowdfunding campaign, for
example: the personal and professional conflicts within the team, the multiple
roles of a project founder.
5) The conducted study did not allow us to evaluate the moderating factors which
have an impact on adoption rate, such as the years of experience in filmmaking.
This aspect constitutes an interesting direction of future research.
The consistency of our results with the results of previous study conducted by
U. Świerczyńska-Kaczor and P. Kossecki in 201626, can be interpreted as a lack of
significant changes of the role of crowdfunding for the last two years. It means that
the process of diffusion of crowdfunding on Polish market can be slower than we
anticipated when designing the study presented in this article.
So far, very few studies have explored crowdfunding and its impact on the Polish
film industry. With so many ‘unknowns’ within the scope of the research problem,
the applied qualitative approach can be assessed as adequate for our exploratory
investigation. However, this approach is connected with (at least) the following
limitations: the convenient sampling of respondents, the convenient sampling of
analyzed case studies, and the subjectivity with interpretation of the respondents’
statements.
Within the area of future research, we would like to point to the following topics.
 The study presented in this article highlights the following direction of future
research: a) cultural aspects of building relationship between the backer
and the founder, b) the analysis of created relationships within the whole
ecosystem of the film-project, c) the challenges in the team management for
the crowdfunding project, also for the projects with foreign co-producers.
 The conducted study takes into account factors impacting the adoption rate
from the project founder perspective. Future research should shed more light
on the second group: the backers/sponsors.
 Until now, the Polish film industry has lacked experience in the implementation
of the investment-type crowdfunding (equity-based crowdfunding, and
26 U. Świerczyńska-Kaczor, P. Kossecki, op. cit.

76

Urszula Świerczyńska-Kaczor, Małgorzata Kotlińska, Monika Żelazowska

lending-based crowdfunding), and it is difficult to present how the investmenttype crowdfunding framework can be applied. However, the growing
interest in crowdfunding and the discussion of its expansion27 may open
new opportunities in the field of investment-type crowdfunding for creative
industries, including filmmakers.
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Analiza jakościowa czynników wpływających na poziom akceptacji
crowdfundingu opartego na nagrodach przez polskich filmowców
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza i omówienie czynników wpływających na proces
implementacji crowdfundingu przez polski sektor filmowy. Zaprezentowane w artykule badania zostały oparte na metodach jakościowych: nieustrukturalizowanych lub częściowo
ustrukturalizowanych wywiadach i kwestionariuszach oraz na analizie studium przypadków.
Respondenci wskazali i dokonali ewaluacji szerokiego spektrum czynników wspierających
i hamujących proces akceptacji innowacji, jaką jest crowdfunding: od ogólnych barier (np.
legislacji prawnych dotyczących crowdfundingu), po czynniki ściśle związane z produkcją
filmową (np. nieprofesjonalne wideo promujące projekt crowdfundingowy). Wyniki badań
podkreślają szczególne znaczenie następujących czynników: silnej postawy respondentów
oceniającej crowdfunding jako narzędzie dla początkujących filmowców, złożoność procesu
zarządzania zespołem (ekipą filmową) w trakcie realizacji projektu kampanii crowdfundingowej oraz aspekt kulturowy dotyczący szukania wsparcia dla projektu wśród grona znajomych.
Słowa kluczowe: innowacja finansowania filmu, projekt crowdfundingowy, finansowanie
filmu.

Sektor kultury w Polsce – ujęcie lokalne
Stella Kaczmarek*

Streszczenie: Sektor kultury, mimo że nie jest największym sektorem działalności gospodarczej,
ma duży wpływ na rozwój ekonomiczny i gospodarczy kraju. Zarówno państwo, jako główny
mecenat kultury, jak i sektor prywatny wraz z sektorem non-profit wspierają tak działalność
sektora kultury, jak i sektora przemysłów kreatywnych. W niniejszym artykule podjęte zostaną
tematy dotyczące rozwoju sektora kultury w Polsce, jego głównych zadań i problemów, elementów polityki kulturalnej państwa polskiego oraz problemy globalizacji kultury. Dodatkowo
omówione zostaną takie aspekty, jak: rola, cele i formy finansowania sektora kultury w Polsce,
analiza aktualnej sytuacji artystów i twórców na polskim rynku, struktura zatrudnienia w sektorze kultury oraz problemy i zagrożenia dla działalności kulturalnej w Polsce.
Słowa kluczowe: sektor kultury, polityka kulturalna, artyści, zatrudnienie, globalizacja.

Sektor kultury – informacje ogólne
Pojęcie „sektora kultury” bardzo się już upowszechniło, używa się go od ujęcia
możliwie najszerszego kontekstu (zbiór wszelkich możliwych podmiotów kultury – instytucji kultury, szkół artystycznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw prywatnych) po zawężone kryteria (np. zbiór podmiotów reprezentujących przemysły kultury czy przemysły kreatywne)1. Słowo „sektor” podobnie jak
„branża” odwołuje się do pojęć gospodarki (economy) i przemysłu (industry). Mówiąc i wspominając o sektorze kultury, najczęściej mamy na myśli:
� rynek pracy dla kadr kultury, artystów (nowe miejsca pracy);
� obszar kultury związany z gospodarką (neoindustrializacja, rozwój gospodarki wiedzy);
*
1

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii
Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej.
Sektor kultury w Polsce, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2012/02/22/sektor-kulturyujecie-instytucjonalne-i-znaczenie-gospodarcze/ [dostęp 10.04.2018].
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� kluczowy obszar wzrostu innowacyjności i kreatywności (badania i rozwój);
� rynek usług związanych z czasem wolnym, rozrywką, turystyką;
� potencjał rozwoju metropolitarnego i regionalnego (nowoczesne miasto,
zrównoważony rozwój, wysoka jakość życia)2.
Sektor kultury jest pożądaną i ważną, choć ciągle niedofinansowaną branżą w gospodarce. Sektor kultury jest też ekspansywny i obejmuje coraz to nowe
obszary związane z „kulturą”, np. Internet, technologie multimedialne, turystykę,
rozrywkę. Im więcej sektora kultury w danej gospodarce, tym lepiej świadczy to
o jej poziomie rozwoju, kreatywności, innowacyjności, szansach na przyszłość.
Stąd sektor kultury (i związane z nim pojęcia, takie jak: kreatywność, przemysły kultury, własność intelektualna, rozwój w oparciu o zasoby kultury) dominuje
w obecnej debacie na temat kultury.
Sektor kultury to realnie funkcjonujący obszar działań wielu podmiotów i aktorów kultury. Działania te mają znaczenie gospodarcze (nie zawsze innowacyjne i kreatywne), choć tylko część podmiotów można uznać za przedsiębiorstwa
generujące dochody, współtworzące gospodarkę3. Pozostałe mają ogromne znaczenie w obrocie gospodarczym, uczestnicząc w redystrybucji dóbr i zapewniając
usługi publiczne w zakresie kultury: tworząc system wsparcia dla rozwoju biznesu
i przedsiębiorczości, finansując rozwój sektora kultury czy też kreując polityki rozwoju sektora kultury. Można zatem mówić o pewnym „ekosystemie kulturalnym”,
w którym rozwija się gospodarka korzystająca z zasobów kultury.

Polityka kulturalna państwa
Państwo – czyli sektor publiczny – wspiera sztukę, ponieważ wychodzi z założenia, że przynosi ona społeczne korzyści. Ekonomika polityki kulturalnej państwa
objawia się poprzez wspieranie działalności kulturalnej (sztuki, dziedzictwa kulturowego, działalności wydawniczej, produkcji filmów, telewizji publicznej) poprzez
wykorzystanie takich instrumentów, jak: dotacje, zachęty inwestycyjne, ulgi podatkowe, specjalne regulacje, edukacja, szkolenia itd.4
Od czasów II wojny światowej w wielu krajach związek pomiędzy kulturą a państwem zacieśnił się poprzez tworzenie polityki kulturalnej. Jest to mechanizm
gwarantujący państwu wpływ na dziedzinę kultury. Ustalenie aspektów kształtowania polityki kulturalnej poszczególnych państw miało miejsce podczas konfe-

2
3
4

Ibidem.
Ibidem.
D. Throsby, Ekonomia i kultura, Warszawa 2010, s. 124.
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rencji Światowej Komisji ds. Kultury i Rozwoju (WCCD) w Sztokholmie w roku
1998. Owocem ustaleń było pięć zadań polityki kulturalnej5, tj.:
1. Polityka kulturalna ma być jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju.
2. Promowanie kreatywności i partycypacji w życiu kulturalnym.
3. Wspieranie przemysłów kultury oraz dziedzictwa kulturowego poszczególnych państw.
4. Promowanie różnorodności kulturowej i językowej w ramach społeczeństwa
informacyjnego.
5. Przeznaczenie większej ilości zasobów finansowych i ludzkich na rozwój
kultury.
W punktach tych widać silną relację pomiędzy polityką kulturalną a polityką
gospodarczą. Polityka kulturalna bowiem powinna brać pod uwagę wartości ekonomiczne i kulturowe swojej działalności (wartość i ważność celów), czyli dążyć
do maksymalizacji wartości ekonomicznej i kulturowej. Istnieją jednak sytuacje,
kiedy powinno się rozróżnić te dwa aspekty. Znaczenie ekonomiczne będzie miało
większe znaczenie we wspieraniu przemysłów kultury (czyli produkcji towarów
i usług kulturalnych), natomiast znaczenie kulturowe we wspieraniu artystów, np.
sztuk kreatywnych i koncentrowaniu się na aspekcie twórczej ich działalności.
Ogólnym zadaniem współczesnej polityki kulturalnej jest zatem takie stymulowanie przemysłu kultury, aby miał on jak największy wkład w gospodarkę.
Kultura stanowi kontekst działalności gospodarczej i może wpływać na wyniki
gospodarcze. W fundamentalnym sensie kultura leży u podstaw procesu rozwoju i wpływa na zachowania gospodarcze – zwłaszcza w krajach rozwijających się.
Wpływ kultury na działania gospodarcze danego kraju może przejawiać się poprzez fakty, iż6:
1) kultura może wpływać na wydajność gospodarczą;
2) kultura może wpływać na poziom sprawiedliwości;
3) kultura może mieć wpływ na cele gospodarcze i społeczne, które stawia sobie
społeczeństwo/dana grupa.
Przełomowym momentem dla rozwoju polityki kulturalnej w czasach powojennych na zachodzie, a w latach 80. w Polsce, było dopuszczenie sektora prywatnego do finansowania kultury. Co prawda państwo jest cały czas odpowiedzialne
za prowadzenie polityki kulturalnej, lecz jego władza jest ograniczona poprzez np.
redukcję nakładów budżetowych, wycofanie się państwa z wielu obszarów działalności twórczej. W chwili obecnej także komercyjni sponsorzy i prywatni mecenasi
wyznaczają kierunki rozwoju kultury. Tę tendencję nazywamy „prywatyzacją i liberalizacją rynkową” sektora kultury7.

5
6
7

Ibidem, s. 128–129.
Ibidem, s. 65–66.
Ibidem, s. 130.
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Kultura jako nowa gospodarka
Kultura ma ogromy wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy kraju, ponieważ kultura i ekonomia wzajemnie się uzupełniają. Źródłem finansowania kultury jest
zawsze gospodarka, a aktywność kulturalna jest uwarunkowana ekonomicznie8.
Kultura jest także środkiem do osiągania gospodarczych celów ekonomicznych
i ogólnej wydajności gospodarczej. Z drugiej strony działalność gospodarcza jest
silnie uwarunkowana kulturowo. W ocenie wartości dóbr i usług kulturalnych powinno się uwzględniać zarówno jej wartość kulturową, jak i ekonomiczną9. Istnieje
zarówno materialny rynek dzieł sztuki, jak i analogiczny (niematerialny) rynek
idei stanowiących konieczny atrybut wytworu tych dzieł. Rynek materialny określa ekonomiczna wartość dzieła, natomiast rynek idei determinuje jego wartość
kulturową. Dzieło artystyczne tym samym funkcjonuje na tych dwóch rynkach
równocześnie.
Wartość kultury zauważył nawet Bank Światowy, który ogłosił, że kultura pomaga osiągnąć takie cele rozwojowe poszczególnych państw, jak10:
 stwarzanie nowych możliwości generowania dochodów, np. za sprawą produkcji kulturowej;
 wspomaganie lokalnego rozwoju dzięki zasobom społecznym, kulturowym,
fizycznym i gospodarczym;
 generowanie dochodów z istniejących aktywów [kulturowych] poprzez rewitalizację, turystykę oraz ochronę aktywów naturalnych;
 wspomaganie kapitału społecznego i potencjału dynamicznych społeczności;
 rozszerzanie strategii rozwoju ludzkiego;
 budowanie potencjału w dynamicznych społeczeństwach, opartych na wiedzy.
Bank światowy – chcąc realizować te cele – podejmuje wysiłki, aby „uwzględnić
zagadnienia kulturowe w strategiach kredytowych we wszystkich sektorach oraz
promować kulturę w oddolnych ruchach budowania społeczności”11.
Kultura uznana została za nowy obszar korzystnego inwestowania i tworzenia
miejsc pracy, źródło kreatywności oraz innowacyjności12. Zdaniem Jerzego Hausnera13 kultura stanie się podstawowym zasobem, „nową gospodarką”, nowym
mechanizmem rozwojowym, i co za tym idzie, potrzebna będzie zmiana myślenia
o kulturze. Aby za trzydzieści lat móc konkurować na rynku w sensie ekonomicz8
9
10
11
12

J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kultura a rozwój, Warszawa 2013, s. 14.
D. Throsby, Ekonomia i kultura, s. 49.
Ibidem, s. 72–73.
Ibidem, s. 73.
T. Dudzik, D. Ilczuk, SOSART. Badanie rynku pracy artystów i twórców w Polsce, „Zarządzanie
Kulturą” 2013, t. 6, nr 3, s. 10.
13 J. Hausner, Gospodarka stanie się kulturą, [w:] R. Pawłowski (red.), Bitwa o kulturę. #przyszłość, Warszawa 2015, s. 76.
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nym, potrzebna będzie gospodarka oparta w dużo większej mierze na kulturze.
Pozwoli to na wytwarzanie bardziej złożonych, innowacyjnych technologii i dóbr.
Kultura nie powinna być rozumiana tylko i wyłącznie w odniesieniu do
działalności rynkowej, ale mieć swoją wolność, niezależność i autonomię. Trzeba
podkreślić, iż część kultury powinna być wyłączona z procesów ekonomizacji,
komercjalizacji i instrumentalizacji. Jest to proces potrzebny do rozwoju społeczeństwa świadomego swoich potrzeb. W przyszłości chodzi przede wszystkim
o to, aby gospodarkę uczynić kulturą, ponieważ kultura posiada nie mniejszy potencjał rozwojowy niż rynek. Rozwój kultury służy zatem rozwojowi działalności
biznesowej.

Kultura w czasach globalizacji
Nowym zagrożeniem dla kultur jednonarodowościowych, silnie zdecentralizowanych jest globalizacja, która kruszy wał ochrony niezależności kulturowej poszczególnych państw oraz upowszechnia wartości masowej kultury popularnej14. Postęp
globalizacji stanowi punkt zwrotny w polityce kulturalnej końca XX w. Zdaniem
Davida Throsby’ego „rosnąca mobilność kapitału, rewolucja komunikacyjna, coraz większa współzależność gospodarek narodowych w ramach globalnej struktury rynkowej miały znaczące konsekwencje dla kultury”15.
Przed nadejściem globalizacji ludzki świat zbudowany był z izolowanych kulturowych wysp, które dziś, czyli w epoce globalizacji, albo łączą się ze sobą, albo
upodabniają się do siebie, albo tylko manifestują swoje istnienie16. Wiele narodów
związanych z unią wnosi o uznanie „pluralizmu kulturowego”, czyli „multikulturalizmu”. Ta wielokulturowość – czyli współwystępowanie na tej samej przestrzeni dwóch lub więcej grup społecznych o odmiennych kulturowo cechach17 – jest
znaczeniem wyjętym prosto z kanonu politycznej poprawności, która ma być pielęgnowana, kultywowana, podtrzymywana i finansowana. Uznania wielokulturowości nie należy jednak mylić z doktryną tolerancji i szacunku dla inności.
Zarządzanie kulturą w niedalekiej, chaotycznie zapowiadającej się przyszłości
będzie więc polegało na zarządzaniu „mozaiką diaspor”18 (zbiorowisku nakładających się na siebie i krzyżujących ze sobą etnicznych archipelagów) oraz poczyna14 A. Karwińska, Kultura, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Warszawa 2013, s. 67.
15 D. Throsby, Ekonomia i kultura, s. 131.
16 Por. M. Golka, Socjologia kultury, Warszawa 2013, s. 262.
17 Ibidem.
18 Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy Instytut Wizualny, Warszawa 2011,
s. 95.
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niach i inicjatywach jednostkowych. Jak wspomina Jeffrey Weeks, „Najsilniejsze
poczucie wspólnoty zrodzić się może w grupach, które dochodzą do wniosku, że
przesłanki ich zbiorowego istnienia są zagrożone i które budują na tym odkryciu
wspólnotę tożsamości, która dostarcza im poczucia mocy”19. Musimy się pogodzić
z tym, iż różnokulturowość, wielokulturowość i transkulturowość staną się „immanentnym składnikiem współczesnego życia społecznego”, ponieważ procesy
globalizacji zwiększają wielokulturowość świata oraz wymuszają na nas ich akceptację i umiejętność harmonijnego funkcjonowania obok nas20.
Wspieranie, promowanie i dotowanie mobilności artystów ma na celu m.in.
wspieranie dialogu międzykulturowego, tak ważnego w czasach globalizacji. Zagraniczna mobilność artystów opiera się na eksporcie twórczości, nawiązywaniu
kontaktów międzynarodowych, udziale w stażach zagranicznych, programach wymiany, tournée czy też rezydencjach21. Konwencja UNESCO z roku 2005, zawarte
tam Zasady Solidarności i Współpracy Międzynarodowej oraz zbiór wytycznych
dotyczących mobilności artystów wydanych w roku 2011 przez Komisję Europejską dbają o zacieśnianie współpracy sektorów kultury państw europejskich. Przykładem interesującego rozwiązania w tej kwestii jest Krajowa Rada Mobilności
i Różnorodności w Sztuce stworzona w Finlandii, Artists’ International Development Fund w Wielkiej Brytanii (finansująca rozwój współpracy międzynarodowej
artystów i pracowników kreatywnych) czy też polski Instytut Adama Mickiewicza
(IAM) w Polsce.

Rola, cele i nowoczesne formy finansowania
sektora kultury w Polsce
Sektor kultury w ostatnich dwudziestu latach rozwijał się bardzo dynamicznie.
Mimo że polityka kulturalna przeważnie związana jest ze zmianami polityczno-gospodarczymi, po roku 2000 znacznie zwiększyła się liczba instytucji kultury
o statusie instytucji narodowych. Zmieniło się także rozumienie kultury i obecnie
traktuje się ją jako „długoterminową inwestycję ekonomiczną”, mającą wpływ na
rozwój kraju22.

19 J. Weeks, 1989, cyt. za: Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, s. 101.
20 M. Golka, Socjologia kultury, s. 264.
21 D. Ilczuk, Wsparcie dla artystów i twórców. Perspektywa międzynarodowa, Warszawa 2017,
s. 125.
22 A. Wąsowska-Pawlik, Polityka kulturalna Polski 1989–2012, [w:] J. Hausner, A. Karwińska,
J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Warszawa 2013, s. 120–121.
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„W latach 90. transformacja gospodarki z centralnie planowanej w rynkową,
wymusiły serię działań adaptacyjnych ze strony sektora kultury”23. Musiała nastąpić przemiana świadomości ludzi kultury, zmiana sposobu ich myślenia związana
np. z nauką planowania perspektywicznego. Polski system finansowania kultury
opiera się na sektorze publicznym (jako głównym mecenatem) i uzupełniającej roli
sektora prywatnego. Ostatnie dwadzieścia lat przyniosło w Polsce niezwykły rozwój tzw. sektora pozarządowego, czyli pojawienie się nowych, pozabudżetowych
źródeł finansowania, a także dynamiczny wzrost liczby podmiotów zaliczanych
do trzeciego sektora, zwłaszcza fundacji i stowarzyszeń24. Trzeci sektor (non-profit) wykorzystuje środki finansowe pochodzące z różnych źródeł, np. z funduszy
unijnych.
Sektor kultury – zdaniem A. Wąsowskiej-Pawlik25 – współtworzą obecnie instytucje finansowane ze środków publicznych, organizacje non-profit i należące
do przemysłu kultury/przemysłów kreatywnych. Działalność kulturalna może być
aktualnie prowadzona w trzech sektorach gospodarki: publicznym, rynkowym
(prywatnym) i non-profit26. Ekonomiczny wymiar sektora kultury doprowadził
przez ostatnie 20 lat do stworzenia „przemysłu kultury”, czyli takiej działalności
kulturalnej, która z jednej strony posiada cechy twórczości, a z drugiej skierowana
jest na osiąganie zysku i działa według zasad rynkowych. Z drugiej jednak strony – zdaniem D. Ilczuk – „kultura to jedyny niezreformowany sektor gospodarki
w Polsce”27.
Państwowy mecenat sztuki i polityczne instancje zawiadujące i zarządzające
kulturą pośredniczyły w doprowadzaniu dzieł sztuki do odbiorców. Na przestrzeni
ostatnich trzydziestu lat w Polsce (a w Europie zdecydowanie wcześniej) pojawiły się nowe instytucje – na miejsce pozostawionych przez pełnomocników władz
państwowych – czyli agencje pracy, agencje eventowe, menedżerowie kultury, prywatni mecenasi i przedsiębiorcy związani z rynkiem sztuki. W obecnych czasach
niestety te instytucje pośredniczące nie posiadają ugruntowanej pozycji ze względu na niski poziom profesjonalizacji ich rynku pracy. Artyści i twórcy chcieliby
znajdować się pod opieką profesjonalnej opieki menedżerskiej (indywidualnej
bądź w agencjach artystycznych), lecz nie czynią tego ze względu na wysokie koszty, brak zaufania oraz brak odpowiednio przeszkolonych kandydatów, posiadających odpowiednie umiejętności menedżerskie28.
23 D. Ilczuk, Reforma sektora kultury w Polsce, Warszawa 2017, s. 5.
24 Por. T. Słaby, Rynek pracy w kulturze 1998–2002, Warszawa 2005, s. 5.
25 A. Wąsowska-Pawlik, Polityka kulturalna…, s. 121. Do przemysłów kultury zaliczamy m.in.
przemysł audiowizualny, wydawniczy, fonograficzny, modowy, reklamowy itp.
26 T. Słaby, Rynek pracy w kulturze…, s. 6.
27 D. Ilczuk, Reforma sektora kultury…, s. 6.
28 D. Ilczuk, Rynek artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Bydgoszcz–Warszawa 2013,
s. 17, 105 i 223.
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Rynek sztuki stał się rynkiem konsumpcyjnym, nieuregulowanym, w którym
największy wpływ na sytuację ma popyt. Wielkość popytu na rynku pracy artystów zależy – zdaniem D. Ilczuk – od gotowości do uczestnictwa w życiu kulturalnym (finansowania ze źródeł prywatnych obywateli) oraz stopnia zaangażowania
państwa w finansowaniu „zbiorowej konsumpcji” dóbr kultury29. W przypadku
sztuki na popyt wpływa np. upodobanie do danych produktów i usług artystycznych, a konsumpcja danych dzieł kulturalnych związana jest z poziomem wiedzy
i rozumieniem tych przedstawień przez jej konsumentów30.
Głównym celem polityki kulturalnej państwa jest nie tylko oddziaływanie na
stronę popytową rynku, ale także tworzenie nowych sposobów finansowania samych artystów oraz infrastruktury. Patronat państwa nad kulturą narodu uległ
– podobnie jak wiele innych funkcji przez niego sprawujących – procesowi prywatyzacji, decentralizacji i deregulacji31.
Obecna polityka kulturalna w Polsce określana jest jako model posttransformacyjny – charakterystyczny dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to
model oparty na zatrudnieniach etatowych w kulturze, dotacjach przeznaczanych
od Państwa na działalność kulturalną oraz na grantach przyznawanych na poszczególne projekty z Ministerstwa. Państwo w większości ponosi odpowiedzialność za rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Z drugiej jednak
strony podstawowym problemem jest decentralizacja i rewolucja cyfrowa. Model
taki gwarantuje „względnie stabilne funkcjonowanie określonej liczby państwowych instytucji i programów jednocześnie delegując do samorządów większość
obowiązków w zakresie wsparcia i finansowania kultury”32. Obecny model polityki
kulturalnej w Polsce – mimo dużej absorbcji środków unijnych przeznaczonych
na kulturę – nie zawiera „efektywnych mechanizmów wpisania kultury w strategię
polskiej polityki rozwojowej”33.
Nowe tworzące się rynki kultury potrzebują małych, elastycznych i prężnych
organizacji (podmiotów), które się do nich będą w stanie dostosować. Organizacje
kulturalne skupiają się na wykrywaniu nowych tendencji w sztuce, realizowaniu
artystycznych produkcji i na dystrybucji ich dóbr oraz zwiększeniu zainteresowania odbiorcy produktem wytworzonym z działalności kulturalnej.

29 Por. ibidem, s. 220.
30 D. Throsby, Ekonomia i kultura, s. 106.
31 J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, s. 50. Zob. także: A. Wąsowska-Pawlik, op. cit., s. 115.
32 Por. D. Ilczuk, Reforma sektora kultury…, s. 6.
33 Ibidem, s. 8.
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Zatrudnienie w sektorze kultury w Polsce
W porównaniu z innymi krajami europejskimi sektor kultury w Polsce jest słabiej rozwinięty. Odsetek osób pracujących w kulturze w Polsce był w roku 2015
jednym z niższych wśród krajów członkowskich UE. Sektor kultury stanowi – wg
definicji ESS-net Culture – jeden z mniejszych sektorów polskiej gospodarki34.
W latach 1998–2002 w Polsce nastąpił nieznaczny wzrost zatrudnienia w sektorze kultury, do którego zaliczają się, według GUS, 22 grupy działalności zawodowej artystów (od działalności wydawniczej, po działalność rekreacyjną, rozrywkową, artystyczną i literacką, a kończąc na działalności bibliotek i archiwów).
Proces urynkowienia w sektorze kultury w roku 2002 stanowił odpowiednio: 44%
sektor prywatny, 35% sektor publiczny i 21% trzeci sektor (non-profit). Świadczy to o zmianie charakteru finansowania kultury z instytucji subsydiowanych ze
środków publicznych na instytucje poddawane regułom wolnego rynku. Liczba
organizacji i firm zajmujących się kulturą wśród trzeciego sektora systematycznie
się zwiększa i w roku 2010 wynosiła 14% wszystkich organizacji tego typu (gdzie
32% z nich prowadziło działalność sceniczną, teatralną, muzyczną albo kinematograficzną)35. Dodatkowo prawie 60% firm i podmiotów działających w kulturze
powstało po roku 1989 – są to przeważnie małe firmy zatrudniające do 5 osób.
Wydatki publiczne na kulturę wyniosły ogółem w 2015 r. 2,01 mld euro
(8,56 mld zł), co stanowiło 0,48% PKB oraz 1,15% łącznych wydatków publicznych
państwa36. Inne źródło podaje, iż w roku 2015 wydatki publiczne na kulturę per capita
wyniosły 0,48% PKB, a wydatki z budżetu państwa stanowiły 10% wydatków publicznych ogółem i 0,62% całkowitego budżetu państwa polskiego37. Polska charakteryzuje się zatem wysokim poziomem decentralizacji w finansowaniu kultury. Samorządy
dysponują bowiem około 80% środków publicznych przeznaczanych na kulturę ogółem, na szczeblu państwowym wydawanych jest zaś około 20% tych funduszy38.
Analizując wydatki na kulturę w latach 2007–2017 w Polsce, okazuje się, że prawie połowa (48%) wszystkich wydatków pochodzi z wydatków gospodarstw domowych. Z drugiej strony rośnie udział w wydatkach na kulturę jednostek samorządu terytorialnego (z 21 do 33%) oraz udział wydatków na kulturę w wydatkach
ogółem budżetu państwa ( z 5,8% w roku 2007 do 8,1% w roku 2017)39.
34 J. Baran, P. Lewandowski, Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008–2015,
Warszawa 2017, s. 18.
35 Ibidem, s. 19–20.
36 S. Stano-Strzałkowska, Finansowanie kultury ze środków publicznych przykłady krajów europejskich, Warszawa 2017, http://konferencjakultury.pl/_admin/stuff/okk_finansowanie-_
kultury_1.pdf [dostęp 10.04.2018].
37 Por. D. Ilczuk, Reforma sektora kultury…, s. 6.
38 Raport Głównego Urzędu Statystycznego „Kultura w 2015 roku”, Warszawa, wrzesień 2016.
39 Por. D. Ilczuk, Reforma sektora kultury…, s. 30.
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Wydatki na kulturę poszczególnych gospodarstw domowych w Polsce osiągają
wartość 4% ogółu ich wydatków w budżecie domowym. Jest to – zdaniem Doroty
Ilczuk – jeden z najniższych wskaźników w Europie zachodniej, gdzie wydatki te
przekraczają zwykle 10% (w Niemczech jest to 11%)40.
Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Polsce zatrudnienie w sektorze kultury (a dokładniej w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą,
zatrudniających powyżej 9 osób) wyniosło w roku 2002 1,8% ogółu zatrudnionych, gdzie liczba pracujących w sektorze kultury stanowiła 1,2% wszystkich pracujących41. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność twórczą
w roku 2010 wyniosła powyżej 26 tys. podmiotów gospodarczych.
Według Raportu Lewandowskiego i współpracowników z 2010 r.42 w sektorze kultury pracowało ok. 2,5% ogółu pracujących (260 tys. zatrudnionych), a w przemysłach
kreatywnych – 2,7% (375 tys. zatrudnionych). W tej grupie najliczniej reprezentowana
była sekcja działalności artystyczno-kulturalnej, w której pracowało 47% osób ogólnie
zatrudnionych w sektorze kultury. Co trzeci przedstawiciel zawodów artystycznych
i twórczych zatrudniony był w zakładzie pracy zatrudniającym od 100 do 249 osób43.
W roku 2010 w podmiotach gospodarczych o liczbie pracujących przekraczającej 9 osób zatrudnionych było 9,7 tys. „artystów i twórców”, z czego najliczniejszą
grupę stanowili kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy (ponad 5 tys.), drugą
co do liczebności grupę stanowili aktorzy (1,9 tys.), trzecią zaś – artyści plastycy (około 1 tys.)44. 87% zatrudnionych artystów i twórców znajduje zatrudnienie
w sektorze publicznym (60% stanowią kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy;
22% aktorzy, 8% choreografowie i tancerze). W sektorze prywatnym natomiast
zatrudnienie znajdują artyści plastycy, reżyserzy i producenci, projektanci oraz
prezenterzy radiowi i telewizyjni.
Struktura zatrudnienia w 2015 r. przedstawia się następująco: najwięcej osób,
bo 75 tys. (czyli 1/4 całego zatrudnienia w kulturze) pracuje w branży: przedstawienia artystyczne, twórczość literacka i działalność obiektów kultury45. Działalność architektoniczna jest reprezentowana przez 37 tys. osób, a agencje reklamowe
– które zajmują trzecią pozycję – przez 30 tys. osób. Zatrudnienie przekraczające
15 tys. osób jest widoczne w branżach, takich jak: wydawanie książek, telewizja,
produkcja i dystrybucja filmów, biblioteki i archiwa oraz muzea46. Branże te sku40 Ibidem, s. 32.
41 Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/ [dostęp 12.01.2017].
42 P. Lewandowski, J. Mućk, Ł. Skrok, Znaczenie gospodarcze sektora kultury – wstęp do analizy
problemu. Raport końcowy, Warszawa 2010.
43 Dane z publikacji GUS, Struktura wynagrodzeń wg zawodów w październiku 2010 roku,
za: D. Ilczuk, Rynek pracy…, s. 326.
44 Ibidem. Zob. także J. Baran, P. Lewandowski, Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce…, s. 18–20.
45 Ibidem, s. 19.
46 Ibidem.

Sektor kultury w Polsce – ujęcie lokalne

89

piają łącznie 4/5 zatrudnionych w sektorze kultury. Największa ekspansja zatrudnienia w ostatnich latach była widoczna m.in. w branżach: projektowanie specjalistyczne, biura architektoniczne, agencje reklamowe, fotografia oraz przedstawienia
artystyczne i produkcja programów telewizyjnych47.
Sytuacja zatrudnienia w sektorze kultury do roku 2015 wzrosła w Polsce do
300 tys. osób, co stanowiło 1,9% wszystkich pracujących w polskiej gospodarce48.
Była to liczba porównywalna do liczby osób pracujących w hotelarstwie i gastronomii czy w górnictwie. Ogólnie od roku 2008, kiedy to w sektorze kultury pracowało 259 tys. osób, do roku 2015 oznacza to wzrost o 16%. Sektor kultury stanowił
1,7% produktu krajowego brutto, lecz niestety udział kultury w wartości dodanej
dla całej gospodarki spadł z 2,4% w roku 2008 do 1,9% w roku 201749. Wartość dodana sektora kultury w roku 2015 stanowiła ok. 22,7 mld zł, natomiast w sektorze
przemysłów kreatywnych wynosiła 42,6 mld zł. Udział sektora kultury i przemysłów kreatywnych w PKB zmniejszył się zatem z 2,9% PKB w 2008 roku do 2,4%
w roku 201550.
Badania przeprowadzone przez Polską Radę Muzyczną51 w roku 2016 podają,
iż prawie 30% osób wykonujących zawód muzyka w Polsce pracuje w publicznych
instytucjach kultury.
Dane z GUS odnoszące się do wykształcenia mówią, że ponad połowa (55%) zatrudnionych w publicznym sektorze kultury to osoby z wyższym wykształceniem
z przewagą kobiet (64,4%), podczas gdy wśród zatrudnionych w sektorze prywatnym tylko co czwarty zatrudniony – przeważnie mężczyzna (60%) – miał wyższe
wykształcenie52. Wśród artystów i twórców udział kobiet w sektorze publicznym
wynosi 45%. Porównując Polskę do innych krajów europejskich, możemy stwierdzić, iż sytuacja zatrudnienia w podziale na płeć w sektorze kultury także posiada
przewagę kobiet; wyższy był także procent zatrudnionych w sektorze kultury z wykształceniem wyższym w porównaniu do innych sektorów/obszarów gospodarki.
Na przykład średnia różnica wynosi w krajach europejskich ca. 24%, przy czym na
Słowacji różnica ta wynosiła 34%, a na Malcie jedynie 4%53.
Dodatkowym ważnym aspektem, związanym z działalnością kulturalną w Polsce jest zdecydowana „supremacja miasta stołecznego Warszawy”, gdzie skupionych jest ponad 1/4 wszystkich zatrudnionych w tym segmencie rynku. Liczba
pracujących w Warszawie stanowiła w roku 2002 ok. 12,8% ogółu pracujących
47
48
49
50
51

Ibidem, s. 22.
Ibidem, s. 5 i 21.
Ibidem.
Ibidem, s. 37.
Badania Środowiska Muzycznego, PRM 2015–2016. Zob. także: D. Ilczuk, Wsparcie dla artystów i twórców, s. 103.
52 J. Baran, P. Lewandowski, Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce…, s. 25.
53 D. Ilczuk, Rynek pracy artystów i twórców w Polsce, s. 65.
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w Polsce i także tam (czyli w województwie mazowieckim) można było zaobserwować najwyższe wynagrodzenia w sektorze kultury54.
W latach 2008–2015 województwo mazowieckie nadal było miejscem skupiającym większość działalności kulturalnej w kraju oraz 1/3 zatrudnionych w kulturze (88 tys. osób, czyli 29% wszystkich osób pracujących w sektorze kultury).
Udział wszystkich osób zatrudnionych/pracujących w sektorze kultury jest w tym
województwie najwyższy i stanowi 3,2%55. Udział województwa mazowieckiego
w wartości dodanej polskiego sektora kultury wzrósł w ostatnich latach do 37%.
Oprócz Warszawy także inne duże ośrodki miejskie, tj.: Kraków, Gdańsk czy Wrocław, sprzyjają powstawaniu miejsc pracy związanych z działalnością kulturalną.

Podsumowanie
Wynagrodzenia artystów – w porównaniu do innych grup badanych – są bardzo
niskie, a zarobki nieregularne. Sami artyści swoją sytuację ekonomiczną oceniają
źle albo bardzo źle (66%)56. W większości jest to wina – w opinii badanych artystów i twórców – obecnego systemu wspierania kultury (64%), który promuje
jedynie znanych i popularnych artystów. Kolejną przyczyną obecnego stanu rzeczy
stanowią duże obciążenia podatkowe nałożone na artystów (23%) oraz niski procent finansowania kultury z budżetu państwa (7%)57. „Przeważnie zawody twórcy
nie gwarantują przychodów na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo socjalne,
a praca pozaartystyczna stanowi przymus ekonomiczny”58.
Konieczność wspierania się dodatkowymi źródłami zarobkowania w Polsce
wynika z faktu, iż ok. 30% artystów posiada roczne przychody z pracy artystycznej poniżej 20 tys. PLN. Jedynie 2,5% deklaruje przychody w wysokości 100 tys.
PLN i dotyczy to jedynie wąskiego grona gwiazd z dziedziny muzycznej. W Polsce
– w porównaniu z innymi krajami europejskimi – brakuje systemowych rozwiązań
dotyczących pobudzania popytu na dobra kulturalne, właściwej polityki edukacyjnej oraz uregulowań prawno-finansowych dla artystów i twórców.
54 J. Baran, P. Lewandowski, Znaczenie gospodarcze sektora kultury…, s. 21–25.
55 Ibidem, s. 26.
56 Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców
poprzez platformy crowdfundingowe, ZIPSSEE – Cyfrowa Polska, Warszawa 2017. Badanie
w formie ankiety przeprowadzono na grupie 501 użytkowników serwisu Patronite.pl, a celem badania było zbadanie oceny użytkowników Internetu obecnego systemu finansowania
pracy polskich twórców oraz użyteczności i korzyści płynących z wykorzystywania platform
crowdfundingowych oraz serwisów z emecenatem, umożliwiających wspomaganie pracy
konkretnych artystów lub konkretnych projektów artystycznych.
57 Ibidem, s. 3–4.
58 D. Ilczuk, Wsparcie dla artystów i twórców, s. 111.
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Aktualnymi problemami sektora kultury w Polsce są niskie płace, „grantoza”
i „projektologia stosowana”, niemożność znalezienia stałego zatrudnienia, nieuregulowana współpraca artystów z publicznymi instytucjami kultury, brak ubezpieczeń społecznych oraz zgubny wpływ komercjalizacji na kulturę. „Nowoczesne
państwo powinno stworzyć artystom podstawowe warunki do uprawiania sztuki
i współpracy międzynarodowej. Kilkuprocentowy ułamek wydatków publicznych
na kulturę nie wystarcza i potrzeba aktywnie poszukiwać nowych źródeł finansowania systemu kultury, zwłaszcza w sytuacji, w której polski sposób zarządzania
kulturą powoli staje się odosobniony na tle zreformowanej Europy59.
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The culture sector in Poland – a local approach
Abstract: The cultural sector, although it is not the largest sector of economic activity, has
a significant impact on the economic development of the country. Both the state, as the
main patron of culture, as well as the private sector together with the non-profit sector,
support both the activities of the cultural sector and the creative industries sector. This
article will address topics related to the development of the cultural sector in Poland, its
main tasks and problems, elements of the cultural policy of the Polish state and the problems of globalization of culture. In addition, the following aspects will be discussed: the
role, objectives and forms of financing the cultural sector in Poland, analysis of the current
situation of artists and creators on the Polish market, employment structure in the cultural
sector, and problems and threats to cultural activities in Poland.
Keywords: culture sector, cultural policy, artists, employment, globalization.

Sektor kultury w Polsce – ujęcie
międzynarodowe
Stella Kaczmarek*

Streszczenie: W niniejszym artykule omówione zostaną tradycyjne formy finansowania
kultury w wybranych krajach europejskich na przykładzie pięciu najbardziej popularnych
modeli, przykłady dobrych praktyk połączenia kultury i biznesu oraz nowoczesne formy
wsparcia w sektorze kultury. Ważnym elementem opracowania jest omówienie głównych
kierunków eksportu i importu dzieł/usług kultury w Polsce, a także problemów internacjonalizacji sektora kultury. Przyszłość sektora kultury oraz sektora przemysłów kreatywnych
także zostanie omówiona z uwzględnieniem nowych pomysłów na poprawę ich sytuacji
oraz zmianę zasad ich finansowania. 1
Słowa kluczowe: sektor kultury, internacjonalizacja, eksport, import, finansowanie.

Wstęp
Sektor kultury w Polsce jest słabiej rozwinięty w porównaniu z innymi krajami
europejskimi. Wynika to zarówno z faktu, iż sektor kultury stanowi jeden z mniejszych działów gospodarki, stosunkowo niskiego odsetka pracujących w tym sektorze (w sektorze kultury pracowało w roku 2010 ok. 2,5% ogółu pracujących,
czyli 260 tys. zatrudnionych, a w przemysłach kreatywnych – 2,7%, czyli 375 tys.
zatrudnionych) oraz niewielkich wydatków procentowych z budżetu państwa,
przeznaczanych na finansowanie kultury w naszym kraju (wydatki publiczne na
kulturę wyniosły ogółem w 2015 r. 2,01 mld euro – czyli 8,56 mld zł, co stanowiło
0,48% PKB oraz 1,15% łącznych wydatków publicznych państwa).
*

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii
Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej.
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W porównaniu z innymi krajami europejskimi zarówno wydatki państwa, jak
i wydatki gospodarstw domowych na kulturę są znacznie niższe (4% w stosunku do średniej europejskiej wynoszącej 10%). Problemem eksportu dóbr kulturalnych jest niewielkie umiędzynarodowienie firm z sektora kultury. Wynika to
z faktu, iż tworzą go przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa/podmioty
o ograniczonym kapitale finansowym, organizacyjnym i kadrowym, które działają
przede wszystkim na rynku krajowym. W zależności do tego, czy eksportujemy
usługi kreatywne, czy dobra kreatywne, wartość eksportu będzie różna. Wynika to
z faktu, iż obrót międzynarodowy usługami kreatywnymi jest w większym stopniu
rozproszony, w porównaniu z silnie skoncentrowanym obrotem dobrami kreatywnymi. Mimo to Polska należy do jednych z większych (czołowych) eksporterów
dóbr i usług z zakresu sektora kreatywnego w Europie; odpowiada za 1,6% światowego obrotu usługami i 1,1% dobrami kreatywnymi1.

Finasowanie kultury w wybranych krajach
europejskich
Monitorowanie i analiza zarówno twórców i artystów, jak i kondycji samego sektora kultury odbywa się przy pomocy takich instytucji, jak: urzędy statystyczne,
ośrodki naukowe, instytucje kulturalne oraz same samorządy lokalne. Stałe, regularne monitorowanie i analiza sytuacji zawodowej artystów odbywa się we Francji, w Niemczech, Holandii, Australii, Litwie oraz Korei Południowej. Najdłuższą
tradycję badania ekonomicznej sytuacji artystów posiada Australia oraz Australijska Rada Sztuki, która zleciła pierwsze badania rynku w 1981 r. Kolejne badania
przeprowadzono w roku 1983, 1987, 1993 oraz 2002 w celu poznania ścieżek kariery i przychodów artystów oraz rozsądnego kształtowania polityki kulturalnej2.
W Niemczech istnieje natomiast regularnie uzupełniana i skrupulatnie gromadzona baza (MIZ, Deutsche MusikInformationsCentrum) danych dotycząca nie
tylko przemysłu muzycznego, finansowania i promocji muzyki, ale także liczby
artystów, ich form zatrudnienia, zarobków oraz ich aktualnie prowadzonej działalności artystycznej.
Instytucjami odpowiedzialnymi i pomocnymi w gromadzeniu danych na temat
finansowania sektora kultury3 są m.in.:
1
2
3

S. Szultka (red.), Kreatywny łańcuch. Powiązanie sektora kultury i kreatywnego w Polsce,
Gdańsk 2014, s. 96.
D. Ilczuk, Wsparcie dla artystów i twórców, Perspektywa międzynarodowa, SWPS, Warszawa
2017, s. 109.
Por. T. Kukołowicz, Statystyka kultury w Polsce i Europie, Warszawa 2015, s. 112–113.
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� Eurostat – statystyki prowadzone przez Unię Europejską dotyczące współpracy kultury i biznesu. ESS-net – Culture, czyli European Statistical System
Network on Culture. Eurostat gromadzi dane na temat przemysłów kultury
i przemysłów kreatywnych, w tym dane dotyczące zatrudnienia, wielkości
obrotów, eksportu dóbr kulturowych, kosztów zatrudnienia i zysku brutto
osiągniętego przez poszczególne sektory przemysłu kultury.
� Cultural Policies and Trends in Europe (portal www.culturalpolicies.net), którego celem jest monitorowanie działań kulturalnych na poziomie krajowym,
obejmujących m.in.: prawo podatkowe, zabezpieczenia socjalne dla artystów
i twórców, wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
czy też wydatki gospodarstw domowych na kulturę.
� Commitment to Europe arts&business (odpowiedzialna za pobudzanie relacji
kultury z biznesem oraz prowadzenie spotkań łączących oba światy).
� Eurobarometr – badania zleca mu Parlament Europejski. Dotyczą one także
uczestnictwa w kulturze, utrudnień w dostępie do kultury czy też wykorzystania internetu w działalności kulturalnej.
� European Cluster Observatory zajmuje się monitorowaniem i ewidencjonowaniem działalności gospodarczej, także w obszarze kultury. Zbierane są
dane dotyczące zatrudnienia w kulturze oraz udziału zatrudnienia w kulturze w całym zatrudnieniu.
� Creative Economy to publikacja ONZ dotycząca przemysłów kreatywnych,
działalności kulturalnej, w tym eksportu i importu dóbr kulturowych oraz
kreatywnych.
Polityka planowania budżetów i projektowania priorytetów dotyczących
kształtowania kultury w większości krajów europejskich bazuje na opracowanym
w 1997 r. raporcie Rady Europy European Task Force for Cultural and Development4. W ramach tej publikacji wyszczególniono kilka podstawowych zasad, które
powinny być uwzględnione we współczesnych działaniach. Stąd też w większości
priorytetów znajduje się zapis o równym dostępnie do kultury, promocji twórczości i kultury czy zachowaniu tożsamości kulturowej.
Celowa i systematyczna ingerencja państwa w sferę kultury, czyli polityka kulturalna większości państw europejskich, ma na celu osiągnięcie czterech celów5:
1. Zachowanie tożsamości kulturowej narodu.
2. Zapewnienie stałego i równego dostępu do kultury.
3. Promocja twórczości i wysokiej jakości dóbr i usług kulturalnych.
4. Zróżnicowanie oferty kulturalnej.
Europejski model polityki kulturalnej opiera się na dużym zaangażowaniu państwa i samorządów lokalnych w procesy projektowania i realizowania tejże polity4
5

http://rynekisztuka.pl/2013/01/17/w-jaki-sposob-kultura-finansowana-jest-w-innychkrajach-unii-europejskiej/ [dostęp 10.04.2018].
D. Ilczuk, Wsparcie dla artystów i twórców, Warszawa 2017, s. 116.
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ki6. Niemalże w każdym kraju europejskim środki przeznaczone na finansowanie
kultury pochodzą z budżetu państwa oraz budżetów samorządowych, lecz panujące zasady i procedury dotyczące finansowania kultury w różnych krajach różnią
się od siebie. Źródła finansowania kultury możemy podzielić na: publiczne, które
dzielą się na wydatki z budżetu państwa i wydatki jednostek samorządu terytorialnego, oraz prywatne, które pochodzą z wydatków organizacji non-profit, wydatków gospodarstw domowych oraz sponsoringu i reklamy7. Finansowanie kultury
powinno mieć – w najlepszej sytuacji – charakter mieszany, składający się z różnych form współpracy biznesu z instytucjami kultury, wśród których przeważa
i dominuje partnerstwo prywatno-publiczne8.
Reasumując, możemy przyjąć, że dla każdego Państwa, jako jednostki centralnej, najważniejsze i najbardziej dotowane są muzea i inne ośrodki związane
z ochroną dziedzictwa, a także narodowe centra kultury i sztuki oraz teatry. Inicjatywy bardziej lokalne czy centra kultury działające na mniejszą skalę w dużej
mierze finansowane są przez samorządy terytorialne.
Pisząc za Dorotą Ilczuk9, aktualnie można wyszczególnić pięć modeli polityki
władz publicznych realizowanych w Europie w odniesieniu do kultury, które w zasadzie pokrywają się z europejskimi typami polityki społecznej. Są to następujące
systemy:
 nordycki – oparty na tradycjach socjokulturalnych;
 anglosaski – z dominującym rynkiem globalnym;
 śródziemnomorski – mocno oparty na dziedzictwie kulturalnym;
 francuski – gdzie odnajdujemy ostatni w Europie przykład planowania państwowego;
 niemiecki – wskazujący na ewolucję od państwa opiekuńczego do społeczeństwa informacyjnego.
Francja, która posiada najwyższy budżet na kulturę, uchodzi za jeden z ważniejszych ośrodków kultury i sztuki na świecie. Ogólna polityka kulturalna w tym
państwie kontrolowana jest przez najwyższą władzę, która z góry określa zarówno aktualne priorytety, jak i budżet. Dodatkowo we Francji rozbudowany jest
system wspierający działalność artystyczną poprzez liczne fundusze, takie jak
np. DICERAM, FICARE czy Regionalny Fundusz Sztuki Współczesnej10. Dzięki
tego typu funduszom, które specjalizują się we wspieraniu określonych aktywności twórczych, poszczególne sektory artystyczne mogą rozwijać się równomiernie. Należy tu zaznaczyć, że niemalże jednakowy nacisk został położony zarówno
m.in. na promocję sztuki wśród społeczeństwa, digitalizację, granty artystyczne,
6
7
8
9
10

Ibidem, s. 7.
D. Ilczuk, Reforma sektora kultury w Polsce, Warszawa 2017, s. 29.
Ibidem, s. 28.
D. Ilczuk, Ekonomika kultury, Warszawa 2012, s. 46. Zob. także: D. Ilczuk, Wsparcie…, s. 116–117.
Ibidem, s. 60.
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sztukę audiowizualną czy zakup dzieł sztuki. Francja zadbała także o pracownie
dla artystów, ich renowację i udostępnianie. W kontekście rynkowym interesujące
jest to, że rząd francuski podejmuje także ruchy stymulujące tę dziedzinę sztuki,
m.in. poprzez wprowadzenie zasady 1% dla kultury11. Warto także wspomnieć, że
we Francji równie nienagannie działa sponsoring i mecenat, a także finansowanie
poprzez działalność fundacji12.
W przypadku Niemiec kulturą i sztuką do 1998 r. zajmowało się Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, natomiast aktualnie kulturą zajmuje się Ministerstwo Kultury i Mediów13. Szczebel centralny wspierany jest także przez działalność urzędów umiejscowionych w poszczególnych regionach (landach), które wspomagają
aktywność inicjatyw bardziej lokalnych. Bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym inicjatywy kulturalne w Niemczech jest wsparcie społeczne, a duże znaczenie mają lokalne społeczności i gminy. Wszystkie instytucje kultury – zarówno publiczne, jak i prywatne – wspierane są przez budżet publiczny określonych
społeczności. W kraju tym istnieje też system zabezpieczenia emerytalnego, jak
i wsparcie w zakresie ubezpieczenia społecznego dla artystów. Dodatkowo na szeroką skalę rozbudowany jest system wsparcia twórców w zakresie pomocy ekspozycyjnej, grantowej itp. W Niemczech istotnym czynnikiem finansującym kulturę
jest sponsoring i mecenat, a także dobrze rozbudowane zaplecze sektora prywatnego, w tym też przybankowych fundacji działających na rzecz wspierania sztuki.
Natomiast sztuką i kulturą w Wielkiej Brytanii zajmuje się Ministerstwo Kultury, Mediów i Sportu, które jednak nie zajmuje się w sposób bezpośredni podziałem
środków przeznaczonych na wsparcie kultury i sztuki. Za finanse odpowiedzialne
są: QUANGO’s, czyli rady sztuki przynależące do Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii14. System wspierania artystów jest tu bardzo rozbudowany, dzięki czemu twórcy mogą wszechstronnie się rozwijać. Poza tym, jak pisze Dorota Ilczuk:
Większość subsydiowanych brytyjskich instytucji kultury to jednostki nienastawione na zysk
(non profit) o statusie „charities”, uprawniającym zarówno same organizacje, jak i ich darczyńców do ulg podatkowych i wielu innych przywilejów. W zależności od wielkości i znaczenia
prowadzonej działalności instytucje kultury mogą stać się tak zwanymi „revenue clients”, czyli
liczyć na coroczną dotację rady sztuki przez przynajmniej trzy lata15.

Na promocję i wsparcie sztuki pieniądze w dużej mierze pozyskiwane są z budżetu publicznego, jak też z Loterii Narodowej, z której określona część przychodów przeznaczana jest na tzw. cele szczytne.
11 Zasada 1% dla kultury polega na zobligowaniu wszystkich podmiotów zaangażowanych
w budowę, renowację lub rzbudowę obiektów publicznych do przeznaczania 1% kosztów na
sztukę współczesną.
12 D. Ilczuk, Ekonomika…, s. 62–63.
13 Ibidem, s. 63.
14 Ibidem, s. 70.
15 Ibidem, s. 71.
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W Finlandii rolę naszego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pełni Ministerstwo Edukacji i Kultury (MEiK), które oprócz działań w zakresu
propagowania kultury i sztuki zajmuje się także wspieraniem sportu i szeroko rozumianej edukacji. Sama struktura działu kultury składa się z centralnego organu
zrzeszającego w sobie dziewięć Rad Sztuki i jedenaście podległych jednostek regionalnych, które na celu mają przede wszystkim wspieranie twórców i artystów16.
Dlatego też w Finlandii istnieje specjalistyczna polityka grantowa, dzięki której
profesjonalni artyści mogą starać się o wsparcie finansowe. Ciekawą formą wsparcia jest jeden z grantów, to forma stypendium, które może być wypłacane nawet
do dziesięciu lat (w przypadku artystów wybitnych i w sposób szczególny zasłużonych dla kraju). Istnieją także inne dofinansowania grantowe, które można także
spotkać w Polsce – są to stypendia i granty na projekty artystyczne. W Finlandii
istnieje także wsparcie emerytalno-rentowe, dzięki któremu tamtejsi artyści nie
muszą martwić się o zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Ocenia się, że istotnym źródłem finansowania sztuki w Finlandii – oprócz samego państwa – są także
fundacje, a w znacznie mniejszym stopniu mecenat i sponsoring.
Zarówno w w/w krajach Unii Europejskiej, jak w Polsce środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej są bardzo ważnym źródłem finansowania kultury
i sztuki. W ramach różnorodnych programów unijnych – skierowanych bezpośrednio do sektora kultury, jak i tzw. funduszy strukturalnych – instytucje kultury
mogą starać się o dofinansowanie projektów czy innych działań mających za zadanie wyrównanie poziomu różnych europejskich regionów terytorialnych. Nie
mówimy tutaj o całkowitym finansowaniu przedsięwzięć kulturalnych, a jedynie
o finansowym wsparciu organizowanych wydarzeń, najczęściej pochodzącym ze
środków lokalnych.

Status artysty w ujęciu międzynarodowym
Ważną cechą artystów i osób pracujących w sektorze kultury w UE jest wysoki
procent samozatrudnienia/wykonywania wolnego zawodu (20%), zatrudnienie
czasowe (25% zwłaszcza we Francji, Hiszpanii i Słowenii), praca w domu (26–50%
w zależności od kraju) oraz posiadanie więcej niż jednego miejsca pracy/zatrudnienia (6%)17. Zatrudnienie w sektorze kultury oraz w tzw. „zawodach kulturalnych” w Europie w roku 2002 wynosiło ok. 2,5% ogółu zatrudnionych w całej gospodarce. W 2009 r. natomiast w 27 krajach członkowskich UE w sektorze kultury
(w 5-ciu najważniejszych działach) zatrudnionych było 3,6 mln ludzi, co stanowi
16 Ibidem, s. 58.
17 D. Ilczuk, Rynek pracy artystów i twórców Polsce, Bydgoszcz–Warszawa 2013, s. 65–66.
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1,7% całkowitego zatrudnienia. Badanie Eurostatu z 2011 r. pokazało, iż w grupie
pisarzy, artystów i twórców (ISCO 245) pracowało 1,48 mln ludzi, co stanowi 0,7%
całkowitego zatrudnienia mieszkańców Europy18. Najwyższe zatrudnienie w kulturze w UE odnotowano w Szwecji i Estonii (4,1%), Islandii (5,1%) oraz Szwajcarii
(4,2%)19. W latach 2012–2015 w całej Unii Europejskiej nastąpił wzrost zatrudnienia w kulturze na poziomie 0,1 pp., natomiast w Polsce można było zaobserwować
wzrost na poziomie 0,3 pp.
Definicja „aktywnego zawodowo artysty” pochodzi z badań Davida Throsby’ego
realizowanego w ramach badania rynku artystów w Australii w roku 1981 i 1983 r.20
Kryteria definiujące artystę to: aktywna praca twórcza, prowadzenie działalności
zgodnej ze standardami praktyki zawodowej określonej w danym obszarze sztuki
oraz posiadanie przynajmniej 50% dochodów z prowadzonej działalności artystycznej. Dodatkowym kryterium jest posiadanie w dorobku nagród za działalność artystyczną, aktywny udział w wystawach i koncertach, bycie uznanym za artystę przez innych twórców oraz przynależność do związku artystów lub twórców
w danym kraju21.
W niektórych krajach europejskich status artysty jest uwarunkowany prawnie
(np. na Litwie na mocy Ustawy z roku 1996), w innych natomiast reguluje to przynależność do stowarzyszeń twórczych, jak np. we Francji, gdzie dwa główne stowarzyszenia: La Maison des Artistes oraz AGESSA regulują ich działalność oraz dają
wsparcie w kwestii ubezpieczeń społecznych.
W roku 1980 sporządzono przez UNESCO oraz Międzynarodową Organizację Pracy tzw. rekomendację belgradzką, która reguluje systemowo i wprowadza
propozycje dotyczące zabezpieczeń socjalnych artystów. W roku 2007 Parlament
Europejski przyjął regulację stworzenia rozwiązań dedykowanych artystom, dzięki której państwa, tj.: Austria, Finlandia, Niemcy, Holandia, Kanada, Korea Południowa Litwa i Niemcy stworzyły nowy system ubezpieczeń społecznych uwzględniający grupę zawodową twórców i artystów. I tak:
 ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym artystów (z roku 1981)
w Niemczech chroni artystów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgnacyjnego i rentowego;
 ustawa o bezpieczeństwie socjalnym artystów z roku 2011 w Korei wspiera
artystów w trudnej sytuacji finansowej;
 specjalny fundusz w Austrii chroni i zaopatruje artystów wizualnych w ubezpieczenie emerytalne;

18 Ibidem.
19 Por. J. Baran, P. Lewandowski, Znaczenie gospodarcze…, s. 9.
20 D. Throsby, B. Thompson, G. Whiters, Measuring Community Benefits from the Arts Research
Paper 261, Masquarie University, Sydney 1983.
21 D. Ilczuk, Wsparcie…, s. 105–106.
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 Belgia założyła specjalny fundusz, który odprowadza składki ubezpieczeniowe na artystów;
 na Węgrzech istnieje system subsydiowania składek opłacanych przez artystów i objęcia ich ubezpieczeniem społecznym.
Reasumując, dzięki danym pochodzącym z Compedium of Cultural Policies and
Trend in Europe wiemy, że z 41 krajów europejskich w ponad połowie swoje zastosowanie mają udogodnienia dla artystów, odliczenia od podatku dochodowego
i dodatki do emerytury. W 21 krajach jest zagwarantowana pomoc dla bezrobotnych artystów czy też możliwość uśrednienia dochodów22.

Formy wsparcia dla artystów z sektora kultury
Popularnymi i szeroko stosowanymi rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach
jest m.in.: bezpośrednie finansowanie publiczne poprzez stosowanie dotacji na:
 projekty artystyczne;
 nagrody i stypendia;
 granty na podróże zagraniczne;
 wyjazdy zagraniczne z ramach programu „rezydent”;
 państwowe zakupy/zamówienia na dzieła sztuki (świetnie prosperujący
np. we Francji, Austrii, Finlandii, Niemczech);
 specjalne fundusze/kredyty na zakup materiałów;
 dotacje do opłat za wstęp do galerii, muzeów, teatrów oraz innych wydarzeń
kulturalnych.
Pozytywnym przykładem wsparcia artystów jest program rządowy wspierania artystów prowadzony w Korei Południowej. Program ten ma na celu wsparcie artystów
w poszukiwaniu stałych zleceń oraz łączenie sztuki z biznesem/firmami. Łączeniem
studentów uczelni artystycznych z biznesem zajmuje się Centrum Innowacji Projektowych na Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Także Holandia posiada centrum
działania na rzecz przedsiębiorczości artystów, które udziela niskoprocentowych pożyczek ewentualnie kredytów na nowe inwestycje, jak np. powoływanie start-upów
w sektorze kreatywnym. Austria natomiast posiada biuro AMartAT, które pomaga
artystom w wykonywaniu podstawowych czynności administracyjnych, czuwa nad
ich projektami oraz próbuje zminimalizować ryzyko rynkowe.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na polepszenie sytuacji artystów i twórców
na rynku pracy są przywileje podatkowe. I tak, np. Francja posiada z jednej strony
całkowite zwolnienie z podatku od działalności gospodarczej dla malarzy rzeźbiarzy, artystów operowych i dramatycznych oraz kompozytorów; natomiast z dru22 Cyt. za: D. Ilczuk, Rynek twórców…, s. 63–64.
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giej – ryczałtowe odliczanie kosztów uzyskania dochodu dla wybranych grup artystów. Anglia natomiast wprowadziła przywileje podatkowe dotyczące stypendiów
i nagród, a Australia wprowadziła ulgi podatkowe dla osób wykonujących prace
artystyczne na odliczenia związane z: zatrudnieniem agenta, zakupem sprzętów/
materiałów, szkoleniami i treningami związanymi z doskonaleniem umiejętności
czy też utrzymaniem i wynajęciem profesjonalnej pracowni/studia23.
Francuski Admical jest przykładem tradycyjnej organizacji arts&business, która – od czasu jej powołania w roku 1979 – zajmuje się filantropią korporacyjną
oraz prowadzi kampanie informacyjne na temat wspierania kultury przez firmy
prywatne zarówno we Francji, jak i na świecie. Podobna w celach statutowych jest
angielska organizacja – Arts&Business, która nie tylko łączy ze sobą sponsorów
i ludzi kultury, ale też przyznaje nagrody dla najbardziej kreatywnych partnerstw
kultury i biznesu24.
Wspieranie kultury przez biznes oraz firmy prywatne może być postrzegane
także jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu (CRS). Według badań
Commitment to Europe arts&business 88% małych i średnich firm oraz 78% dużych przedsiębiorstw traktuje „finansowanie kultury jako przejaw odpowiedzialności społecznej”25. Rozwiązaniem szczególnie interesującym w kwestii nowych form
wspierania artystów i twórców jest crowdfunding i e-mecenat. Większość patronów
(51%) za pośrednictwem tego typu platform wspiera artystów z częstotliwością
1/miesiąc, a 1/4 patronów czyni to kilka razy w miesiącu (23%). Kwota wsparcia
wynosi ca. 50–200 PLN (49%), w mniejszej liczbie przypadków jest to kwota do
500 PLN rocznie (15%) lub powyżej (12%). Patroni wpierają przeważnie jednego
wybranego przez siebie twórcę/artystę (62%), a decyduje o tym przemyślany wybór,
uwielbienie artysty i docenianie wartości dostarczanych przez jego twórczość/twórcę. Jedynym minusem funkcjonowania platform crowdfundingowych jest brak (lub
niedosyt) wiedzy na temat ich funkcjonowania oraz korzyści, jakie z nich wynikają.

Sektor kultury i jego przyszłość
Przemysły kreatywne należy postrzegać jako stały komponent postindustrialnej
gospodarki. Nową formą finansowania kultury jest tworzenie przemysłu kultury,
który tworzy wiele miejsc pracy poza sektorem publicznym. Tym, co charakte23 Por. D. Ilczuk, Wsparcie dla artystów i twórców. Perspektywa międzynarodowa, Warszawa
2017, s. 115–117.
24 K. Lewandowska, Problematyka gromadzenia danych statystycznych w sferze współpracy kultury i biznesu, [w:] T. Kukołowicz (red.), Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne zagadnienia, Warszawa 2015, s. 50–51.
25 Ibidem, s. 48.
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ryzuje przemysł kultury, jest wysoki poziom innowacyjności, kreatywności, zakotwiczenie w regionie oraz przewaga małych i średnich firm, które wytwarzają
usługi i dobra kulturalne o charakterze komercyjnym. Przemysł kultury jest reprezentowany m.in. przez firmy audiowizualne, muzyczne, artystyczne, wydawnicze,
filmowe, modowe czy też reklamowe. W modelu sztuk kreatywnych znajdują się
także tradycyjnie rozumiane sztuki, tj.: muzyka, taniec, teatr, literatura, sztuki wizualne, sztuki performatywne i komputerowe, wideo oraz multimedia. Tym, co
wzmacnia pozycję przemysłu kultury, jest:
 zmieniający się wzór konsumpcji,
 wzrost popytu na dobra i usługi kulturalne,
 oparcie na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych,
 generowanie kreatywnych myśli i ekspresji twórczej26.
Kolejnym miejscem realizacji działań artystycznych może być sektor kreatywny, który nadal ma bardzo duży potencjał, ale w dalszym ciągu jest mało rozpoznanym rynkiem pracy dla artystów w części obejmującej przemysły kultury27. Sektor
kreatywny bowiem stanowi branżę, która stawia na indywidualne umiejętności,
talent, potencjał, kreatywność i innowacyjność oraz łączy twórczość, produkcję
i komercjalizację w jednym28.
Sektor kultury i sektor kreatywny jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany, ponieważ tworzą go trzy duże grupy podmiotów: jądro kreatywności (obejmujące
dziedzictwo kultury, sztukę wizualną i sceniczną), typowe branże kultur, tj.: radio,
telewizja, praca, film i muzyka oraz sektor kreatywny (czyli design i moda, architektura, oprogramowanie i reklama)29. Firmy z sektora kreatywnego (trzeciego
okręgu) stosukowo zarabiają najwięcej, produkują i reprodukują na masową skalę,
ale równocześnie mają najmniej powiązań (dotyczących wymiany dóbr i usług,
sprzedaży czy też współpracy) z innymi/pozostałymi sektorami kultury.
Udział sektora kultury i kreatywnego każdego roku rośnie, a rozwija się dzięki
małym i średnim podmiotom, które mają ograniczony kapitał finansowy, organizacyjny i kadrowy, co skutecznie utrudnia możliwości ich ekspansji międzynarodowej30. Główną barierą rozwoju sektora kultury w Polsce jest zdaniem autorów
raportu „Kreatywny łańcuch”31:
 ograniczony popyt na produkty i usługi z sektorów kreatywnych;
 mniejsza zamożność społeczeństwa (w porównaniu z krajami europejskimi),
uniemożliwiająca popyt na dobra droższe, luksusowe, unikatowe;

26
27
28
29
30
31

Por. Throsby, Ekonomika i kultura, Warszawa 2010, s. 103–104 i 122.
Ibidem.
J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Warszawa 2013, s. 372.
Por. S. Szultka (red.), Kreatywny łańcuch…, s. 11.
Ibidem, s. 10.
S. Szultka (red.), Kreatywny łańcuch…, s. 12–13.
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 polityka edukacyjna i kulturalna państwa, czyli ograniczone uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych oraz niskie zainteresowanie sztuką;
 słabość finansowa podmiotów działających w sektorze kreatywnym;
 niewielki poziom finansowania kultury przez biznes (sponsoring, mecenat,
crowdfunding).
Motorami rozwoju, czyli „driverami” rozwoju sektora kultury i kreatywnego
w Polsce, zdaniem S. Szultka32, powinny być: (1) masa krytyczna – odpowiednia
liczba ludzi, instytucji, podmiotów, infrastruktura i otoczenie wspierające sektor
kreatywny; (2) popyt – kształtowanie popytu na produkty i usługi generowane
przez sektor kultury i kreatywny przez m.in. sektor publiczny, prywatny, społeczeństwo, eksport i biznes; (3) powiązanie i współpraca – bardziej ścisła współpraca sektora kultury z otoczeniem; (4) sprzyjające otoczenie (regulacje, prawo,
biurokracja, koszty, niskie podatki, ryzyko prowadzenia działalności).

Internacjonalizacja sektora kultury
Młode, nowoczesne, innowacyjne i kreatywne firmy/przedsiębiorstwa z sektora
przemysłu kreatywnego mają zdolność do szybkiego ukierunkowania się na rynki zagraniczne, krótko po powstaniu rozpoczynając działalność międzynarodową,
traktując internacjonalizację jako „dźwignię” przyspieszonego rozwoju (born global
firms)33. Mimo takich możliwości badania wykazują, iż polskie podmioty z sektora
kultury i kreatywnego prowadzą przede wszystkim sprzedaż na rynku krajowym.
Niemal 3/4 (73%) sektora kultury i kreatywnego ma odbiorców swoich dóbr i usług
na rynku krajowym, nieznacznie mniej (68%) podmiotów z tego sektora koncentruje się na rynku regionalnym. Z kolei odbiorców na rynku międzynarodowym ma
ponad 1/3 (35%) podmiotów z całego sektora kultury i kreatywnego34.
Wśród działalności kreatywnych o największym stopniu umiędzynarodowienia
znajdują się firmy/instytucje związane z jądrem kreatywności, szczególnie sztuką wizualną i sceniczną, gdzie połowa podmiotów ma odbiorców zagranicznych.
W mniejszym stopniu na klientach pochodzących z rynku międzynarodowego koncentruje się przemysł muzyczny (46% podmiotów) oraz twórcy oprogramowania
i gier komputerowych (40%). Z kolei spośród branż sektora kreatywnego najmniej
zinternacjonalizowanych pod względem posiadania odbiorców na rynku zagranicznym są projektowanie architektoniczne oraz branża radiowo-telewizyjna koncentrująca się głównie na rynku regionalnym35. Dokładne informacje zawiera tabela 1.
32
33
34
35

Ibidem, s. 13–14.
Por. ibidem, s. 93.
J. Cieślik, Internacjonalizacja młodych, innowacyjnych firm, Warszawa 2011, s. 13–14.
Por. S. Szultka (red.), Kreatywny łańcuch…, s. 95.
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Tabela 1. Wydatki sektora kultury w Polsce na poszczególnych rynkach
Rynek
regionalny

Rynek
lokalny/
krajowy

Rynek międzynarodowy

Jądro
sztuka, sztuki wizualne i scekreatywności niczne, dziedzictwo kultury

84%

68%

44%

Sektor
kreatywny

radio i tv, książka i prasa, wydawnictwa, film, muzyka

67%

70%

31%

Branże
kreatywne

oprogramowanie i gry komputerowe, reklama, architektura,
wzornictwo i projektowanie
mody

60%

79%

34%

Sektor

Branża

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Schultka, Kreatywny łańcuch, Gdańsk 2014,
s. 93–95.

Globalny obrót dobrami i usługami kreatywnymi wynosi 777 mld USD
(2011 r.), z czego towary kreatywne stanowią 63% (474 mld USD), a usługi 37%
(287 mld USD) obrotu. Głównymi eksporterami usług kreatywnych są Stany Zjednoczone (37,7 mld USD), Wielka Brytania (35,8 mld USD) i Niemcy
(35,5 mld USD), którzy wspólnie odpowiadają za 38% globalnego handlu tymi
usługami. Z kolei największym na świecie eksporterem dóbr kreatywnych są
Chiny (kontynentalne), których wartość eksportu wynosi 151 mld USD, co stanowi 32% wartości całego światowego handlu tymi towarami. Największy udział
w obrocie międzynarodowym dobrami i usługami kreatywnymi zajmuje przemysł muzyczny (14%), sztuki wizualne i sceniczne (13,8%) oraz wydawnictwa
(12,5). Słabo obecne w obrocie międzynarodowym są natomiast: architektura
(6%) oraz radio i telewizja (4%).
Polska jest jednym z największych eksporterów produktów i usług sektora
kreatywnego w Europie (w 2008 r. zajmowała 18. miejsce w rankingu). Znajduje się także w grupie dziesięciu największych eksporterów wzornictwa na świecie36. W 2012 r. Polska sprzedała dobra kreatywne za ponad 5 mld USD, zajmując
22. miejsce na świecie, wyprzedzając m.in. Szwecję, Danię, Rosję i Irlandię. Natomiast w 2011 r. Polska wyeksportowała usługi kreatywne o wartości przeszło
4,6 mld USD, osiągając 17. pozycję, wyprzedzając takie gospodarki, jak Japonia,
Chiny (kontynentalne), Węgry, Korea Południowa, Czechy, a nawet Hong-Kong.
W związku z tym Polska odpowiada za 1,6% światowego obrotu usługami i 1,1%
dobrami kreatywnymi37.
36 P. Lewandowski, M. Ponichter, Przemysły kreatywne a polska gospodarka, „Miesięcznik Znak”
2011, nr 673.
37 S. Szultka (red.), Kreatywny łańcuch…, s. 97.
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W ostatnich latach (2003–2011) wartość eksportu usług kreatywnych w Polsce
rosła szybciej niż dóbr kreatywnych. Wynika to z faktu, że obrót międzynarodowy usługami kreatywnymi jest w większym stopniu rozproszony, w porównaniu
z silnie skoncentrowanym obrotem dobrami kreatywnymi. W tym czasie eksport
usług kreatywnych w Polsce wzrósł aż o 1025%, a dóbr kreatywnych o 120%, w porównaniu do odpowiednio – 156% i 112% w latach poprzednich38.
Większość dóbr kreatywnych eksportowanych jest z Polski do krajów rozwiniętych – 85% (5% do krajów rozwijających się). Największym importerem dóbr
kreatywnych pochodzących z Polski są Niemcy, które w 2012 r. nabyły ich za
ponad 1,4 mld USD, co stanowiło 28% wartości całego polskiego eksportu tych
dóbr. Drugim co do wielkości kierunkiem eksportu jest Wielka Brytania, do której
w 2012 r. trafiło towarów za 441 mln USD (9%)39.
Największym importerem dóbr kreatywnych pochodzących z Polski są Niemcy (28% wartości całego polskiego eksportu dóbr), Wielka Brytania z udziałem
procentowym w rynku wynoszącym 9% oraz Rosja (7%)40. Tabela 2. przedstawia
największych importerów dóbr kulturalnych w roku 2012.
Tabela 2. Wykaz największych importerów dóbr kulturalnych Polski w roku 2012
Kraj

Import w USD

Udział procentowy w rynku

Niemcy

1,4 mln USD

28

Wielka Brytania

441 mln USD

9

Rosja

330 mln USD

7

Francja

295 mln USD

6

Czechy

251 mld USD

5

Stany Zjednoczone

229 mln UDS

5

Holandia

205 mln USD

4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Schultka, Kreatywny łańcuch,
Gdańsk 2014, s. 96–97.

Podstawowymi źródłami czerpania nowej wiedzy dla podmiotów z sektora
kreatywnego jest czerpanie pomysłów ze współpracy międzynarodowej. W największym stopniu sektory kreatywne czerpią pomysły, wiedzę i inspirację z zagranicznych technologii, „podpatrywania” produktów zagranicznych firm z branży,
portali internetowych i blogów, a także zagranicznej prasy branżowej.
38 Ibidem, s. 96.
39 Ibidem, s. 95.
40 Ibidem, s. 97.
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Największą barierą rozwoju działalności, z którą mają do czynienia polscy przedstawiciele tego sektora kultury, jest niedostateczna dostępność kapitału finansowego, posiadanie niewystarczających środków finansowych na rozwój (50%); silna
konkurencja na rynku międzynarodowym (30%); ograniczony popyt na ich dobra
lub usługi (46%) oraz uciążliwa biurokracja i przepisy prawne (42%)41. Barierami
utrudniającymi prowadzenie działalności w sektorach kulturalnych i przemyśle
kreatywnym są także: szybko zmieniający się rynek (16%), istnienie szarej strefy
(11%), słaba współpraca podmiotów (6%) oraz niskie umiejętności pracowników
(5%). Przedstawiciele sektora kreatywnego, wskazując na kolejne bariery w prowadzeniu działalności internacjonalnej, wymieniali: wysokie koszty pracy, koszty
prowadzenia działalności (podatki) oraz niewielką możliwość dofinansowywania
wybranych działań z pieniędzy publicznych (powodując wypieranie działalności
komercyjnej).
Aby produkty i usługi polskiego sektora kultury były obecne i rozpoznawalne
na innych rynkach europejskich, potrzebna jest ich promocja na rynkach zagranicznych. Wsparcie promocyjne w zakresie wejścia na rynki międzynarodowe jest
możliwe zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają za sobą wieloletnie doświadczenie i kilkuletnie istnienie na rynku. Obszarami publicznego
wsparcia mogłaby być zarówno (1) pomoc w dopracowaniu strategii wejścia na
rynki zagraniczne, udziału w targach czy też stworzenia nowej kampanii promocyjnej bądź też (2) generalne promowanie kultury polskiej (polskich produktów
z branż kreatywnych) na rynkach zagranicznych42.

Podsumowanie
Porównując sytuację artystów w Polsce z innymi krajami europejskimi, brakuje nie
tylko uporządkowania kwestii statusu artysty, uregulowań prawnych, finansowych
i społecznych, monitorowania i analizy ich sytuacji, ale także różnych form promocji i pobudzenia popytu w sektorze kultury. Każdy rodzaj uregulowania statusu
artysty z zastosowaniem mechanizmów wsparcia finansowego i prawnego będzie
mile widziany. Równie ważne jest wyposażenie organizacji branżowych (stowarzyszeń) bądź odpowiednich instytucji państwowych w narzędzia regulacji rynku, tj.
np. ujednolicenie standardów pracy i płacy. Mile widziane przez artystów i twórców
byłoby również zwiększenie świadomości kulturalnej i kompetencji kulturalnych
w społeczeństwie, kształtowanie potrzeb i nawyków uczestnictwa w kulturze – co
znacznie zwiększyłoby popyt na sztukę w społeczeństwie. Stworzenie odpowied41 Ibidem, s. 101.
42 Por. ibidem, s. 17–18.
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niego (przyjezdnego) klimatu dla rozwoju przedsiębiorstw kreatywnych w Polsce,
czyli odpowiedniej jakości lokalizacyjnej, infrastruktury komunikacyjnej, finansowej i biurowej nie byłoby także złym pomysłem.
Nową propozycją na finansowanie kultury może być np. wprowadzenie wymogu przeznaczania 1% kosztów przedsiębiorstw prywatnych (tj. banki, centra handlowe, parkingi) na działalność związaną z kulturą. Innym pomysłem może być
zwiększenie dopłaty do ceny kuponu Lotto na kulturę z 5% do 20%. Kolejną propozycją powiększenia budżetu na działalność kulturalną może być wprowadzenie 1% na kulturę od podatku CIT43. Nowym pomysłem wspierania twórców jest
także powstawanie platform crowdfundingowych. „Państwo powinno pomyśleć
o skróceniu drogi przepływu funduszy między odbiorcą a twórcą, zadbać o to, aby
fundusze trafiały bardziej celowo i ograniczyć lub całkowicie zlikwidować koszty
pobieranego dziś inkasa, z którego pieniądze faktycznie powinny trafiać do artystów”44.
Zapewnienie odpowiedniego finansowania przedsięwzięć z sektora kultury
może być zapewnione poprzez: zdobywanie funduszy strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej; możliwość dokonywania „odpowiedniej” selekcji przedsięwzięć korzystających z państwowego dofinansowania (np. w postaci grantów);
bardziej równomierne rozprowadzenie tych środków oraz możliwość wykorzystania crowdfundingu.
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The culture sector in Poland – an international approach
Abstract: This article will discuss traditional forms of financing culture in selected
European countries on the example of the five most popular models, examples of good
practices for combining culture and business, and modern forms of support in the cultural
sector. An important element of the study is to discuss the main directions of export and
import of cultural works / services in Poland, as well as problems of internationalization of
the cultural sector. The future of the cultural sector and the creative industries sector will
also be discussed taking into account new ideas for improving their situation and changing
the rules of their financing.
Keywords: culture sector, internationalization, export, import, financing.

Комплексные исследования
продовольственного рынка
Луганской области как составляющая
международного сотрудничества
по восстановлению Донбасса
Вячеслав Чеботарев*
Михаил Суворов**
Егор Чеботарев***

Streszczenie: Przedstawiono wyniki kompleksowych badań marketingowych dotyczących
aktualnego stanu rynku żywności w regionie Ługańskim na Ukrainie, ujawniono treść jego
głównych problemów, a wnioski dotyczące ich rozwiązania są uzasadniane przy pomocy
organizacji międzynarodowych.1
Słowa kluczowe: zintegrowane badania marketingowe, Ukraina, region Ługański, regionalny rynek żywności, współpraca międzynarodowa.

Bведение
Постановка проблемы. Преодоление последствий гибридной агрессии
против Украины в Донбассе в экономической сфере возможно лишь при
условии разработки системы научно-практических мер, направленных на
обеспечение эффективной производственно-коммерческой деятельности
* Ługański Państwowy Uniwersytet im. T. Szewczenki, Ukraina.
** Właściciel firmy Foresplus, Ukraina.
*** Ługański Państwowy Uniwersytet im. T. Szewczenki, Ukraina.
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в Луганской и Донецкой областях украинских субъектов хозяйствования.
Разработку такой системы мер целесообразно начинать с территорий Луганщины и Донетчины, которые контролируются Украиной в современных
условиях. В последующем такая система мер, пусть и с определенными корректировками, вполне может быть реализована в Донбассе в целом.
Реальность такова, что в силу масштаба потерь и многообразных форм их
проявлений Украина самостоятельно не в состоянии обеспечить преодоление последствий войны. Для этого будет необходима всесторонняя и объемная помощь международного сообщества. Однако, подобного рода сотрудничество может начинаться только при наличии в Украине таких детально
проработанных мер, сведенных в четкие и прозрачные Проекты и Программы, с необходимыми производными механизмами реализации.
Исходя из хозяйственной структуры контролируемого Украиной регионального подкомплекса Луганской области, он имеет особо выраженную агропродовольственную направленность. Поэтому, вполне логично, что обоснование соответствующих научно-практических мер должно основываться
на маркетинговых исследованиях регионального продовольственного рынка.
1. Уровень разработанности анализируемой проблемы в украинской
экономической науке. Проблема маркетинговых исследований в продовольственной сфере регионов в целом уже получила определенную разработку в трудах Н. Бутенко1, А. Варченко2, В. Ратынского3. Приходится
отметить нехватку прикладных практических разработок, в которых анализируются вопросы прогнозирования развития региональных рынков и соответствующего инструментария. В этом отношении можем назвать лишь
работу Р. Окрепкого4.
Однако, подобного рода анализ состояния продовольственных рынков Луганщины и Донетчины в условиях войны только начинает формироваться.
Он основывается на первых обобщающих исследованиях проблем социально-экономического развития современного Донбасса, авторами которых являются как целые исследовательские коллективы под руководством В. Горбулина5
1
2
3
4
5

Н. В. Бутенко, Особливості маркетингових досліджень на промисловому ринку, Вісник
Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, Академія праці
і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, Київ 2010, № 2 (54), c. 56–62.
О. М. Варченко, Методичні підходи до дослідження ринкової кон’юнктури регіональних
продовольчих ринків, «Актуальні проблеми економіки» 2008, № 12, c. 11–19.
В. В. Ратинський, Особливості маркетингових досліджень на ринку товарів промислового призначення, «Інноваційна економіка» 2013, № 6, c. 229–234.
Р. Б. Окрепкий, Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції підприємства, «Економічний аналіз» 2014,
Том 18, № 2, c. 188–194.
Донбас і Крим: ціна повернення: монографія, за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка,
Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко, НІСД, Київ 2015, 474 с.
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и Э. Либановой6, так и отдельные отечественные ученые: Н. Кисиль7, А. Колосов8, В. Чеботарев9. Однако, следует учитывать достаточно широкий спектр
подобных подходов и оценок. Поэтому, всяческой поддержки заслуживает
предложение группы ученых Института экономики промышленности НАН
Украины под руководством А. Амоши по разработке Концепции государственной целевой Программы по восстановлению и развитию мира в восточных регионах Украины с представлением соответствующего обоснованного проекта10.
Целью данной статьи является отражение выводов проведенного комплексного маркетингового исследования продовольственного рынка Луганской области и последующего обоснования предложений международным
благотворительным организациям по разработке и реализации их грантовой политики в оказании помощи по преодолению последствий войны в агропродовольственной сфере Донбасса.
Общей методической основой данного исследования стала диалектика. Из
конкретных методов познания в наибольшей степени использовались: методы единства анализа и синтеза, единства логического и исторического, единства индукции и дедукции; совокупность экономико-математических методов
(группировка, подстановок, экстраполяции) системно-структурного анализа.
Исходной информационно-аналитической основой исследования стали фундаментальные положения науки экономики и маркетинга; материалы
Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, Государственной службы статистики Украины и Главного управления
статистики в Луганской области; материалы международных благотворительных организаций по ликвидации последствий войны в Донбассе, а также лично собранные и обработанные авторами материалы маркетингового
исследования потребительских предпочтений покупателей товаров продовольственного назначения Луганской области.
2. Изложение основного материала. На базе разработки теоретико-методологических и научно-практических посылок исследования и эмпириПолітика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на
Донбасі (національна доповідь), [Лібанова Е.М., Горбулін В.П., Пирожков С.І. та ін.]; за ред.
Е. М. Лібанової, НАН України, Київ 2015, 363 с.
7 Кісіль М. І., Інвестиційні проблеми в сільському господарстві Донбасу, «Економіка АПК»
2016, № 2, c. 79–83.
8 А. М. Колосов, Економічна блокада підприємств непідконтрольної частини Донбасу дає
свої негативні наслідки, «Економічний вісник Донбасу» 2017, № 3, c. 4–10.
9 В. Чеботарьов, Чверть століття українсько-американської дружби: допомога Mercy
Corps як модель міжнародної співпраці у подоланні наслідків військового конфлікту на
Донбасі, Вип. 16, Агора 2016, c. 37–41.
10 Проект Концепції державної цільової Програми з відновлення та розбудови миру
у східних регіонах України, О. І. Амоша, О. Ф. Новікова, В. П. Антонюк та ін., «Економічний
вісник Донбасу» 2016, № 1 (43), c. 4–15.
6
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ческих основ, качестве исходного понимания главной категории можем
привести следующее определение понятия «маркетинговые исследования
региональных продовольственных рынков». Это – система сбора, обработки и анализа совокупности научно-практических данных и материалов по
маркетинговой ситуации на региональных продовольственных рынках для
обоснования адекватных рынкам маркетинговых мероприятий и решений
в достижения заданного коммерческого и/или социально-экономического
эффекта.
Проблема маркетинговых исследований региональных продовольственных рынков по своему содержанию и инструментарию разработки является
сложной междисциплинарной проблемой. В общем понимании она определяется уровнем развития производительных сил и производственных отношений той или иной страны, местом и ролью в ее структуре национального
хозяйства агропродовольственного комплекса и особенностями административно-территориального устройства данной страны.
Становление и утверждение в Украине системы рыночных отношений,
определяющая роль агропродовольственного комплекса в структуре экономики и наличие качественно определенных административно-территориальных единиц областного и межрегиональных уровней постепенно на
повестку дня разработок украинских ученых и специалистов-практиков выдвинули вопросы маркетинговых исследований региональных продовольственных рынков. При этом следует реально представлять, что в Украине
существует ряд факторов, которые объективно тормозят разработку данной
проблемы.
Среди них наиболее значимыми являются:
 ненасыщенный, в целом – дефицитный характер рынка продовольственной продукции как на общегосударственном, так и региональных
уровнях;
 низкий (по сравнению с развитыми странами) уровень жизни подавляющего большинства населения страны и, как следствие, несформированный рынок потребителя;
 доминирующее положение на украинском агропродовольственном
рынке мощных иностранных производителей и / или поставщиков, имеющих современный развитый маркетинг и затрудняющих (хотя, в неявных формах) маркетинговую деятельность украинских субъектов рынка
и в целом – высокая зависимость внутреннего продовольственного
рынка от мировых товарных и финансовых рынков.
Преодоление последствий войны в Донбассе возможно лишь при условии
непосредственной деятельности в этом направлении всех граждан Украины.
Но в первую очередь это по понятным причинам касается граждан самого
Донбасса.
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Считая данное положение априорной истиной и используя соответствующий опыт международного сотрудничества, к этому подключились преподаватели и студенты кафедры экономической теории, маркетинга и предпринимательства ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса
Шевченко» (Старобельск), а также заинтересованные представители бизнеса.
В течение 2015–2017 гг. на базе кафедры с привлечением преподавателей других высших учебных заведений функционировал коммуникационно-консультационный центр и экспертно-консультационная группа одной
из ведущих международных неправительственных благотворительных организаций мира Mercy Corps (ее ресурсной и организационно-экономической
основой является США). По итогам реализации организацией Mercy Corps
программы «Самозанятость» при научно-практическом сопровождении кафедры в Луганской и Донецкой областях было предоставлено 1750 грантов
по 500 долл. США (главным образом для переселенцев). Благодаря этому
в сфере микропредпринимательства и малого и среднего бизнеса двух регионов было создано более 300 новых рабочих мест. И это – лишь один из
социально-экономических эффектов деятельности Mercy Corps и кафедры
по преодолению последствий войны в Донбассе.
Была сформулирована идея проведения комплексного маркетингового
исследования продовольственного рынка Луганской области и на этой базе
– обоснование для международных инвесторов предложений по определению приоритетных направлений, форм и объемов благотворительной помощи в производственно-коммерческой цепочке «региональный производитель – торговля – конечный потребитель» на территории, контролируемой
Украиной. Механизмами проведения указанного исследования стали три
в определенной степени обособленных, но соподчиненных и взаимодополняющих исследования.
В этом был активно использован опыт польских ученых-практиков факультета менеджмента Лодзинского университета11, вместе с которыми кафедрой в 2016 г. был основан Центр научно-исследовательского сотрудничества.
Первое – сфера рынка business-tо-business. Анализ и оценка потенциальных возможностей и соответствующих ресурсных потребностей производителей товаров продовольственного назначения Луганской области
в сфере малого и среднего бизнеса по увеличению объемов и расширению
ассортимента данной продукции (неотъемлемой составляющей при этом
было определение перспектив создания новых рабочих мест на Луганщине).
Второе – сфера business-tо-business. Анализ и оценка перспектив торговых предприятий независимо от организационно-правовых форм и разме11 А. М. Колосов, Економічна блокада підприємств непідконтрольної частини Донбасу дає
свої негативні наслідки, «Економічний вісник Донбасу» 2017, № 3, c. 4–10.
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ров бизнеса, функционирующих в регионе по увеличению объемов реализации продовольственной продукции региональных производителей.
Третье – сфера рынка business-tо-business. Анализ и оценка предпочтений
потребителей-конечных покупателей области по покупке товаров продовольственного назначения региональных производителей.
Методическое обеспечение реализации отмеченного комплексного исследования составили три отдельные анкеты (в соответствии с указанными
составляющими), разработанные преподавателями кафедры и заинтересованными представителями бизнеса региона. Данные анкеты содержали
перекрестные вопросы для каждой группы респондентов по определенным
направлениям маркетинга и производства товаров продовольственного назначения. Кроме анкет по первому и второму компонентами дополнительно
были разработаны еще и опросники для проведения личных углубленных
интервью (соответственно для товаропроизводителей и руководителей торговых предприятий). Анкетированием и дополнительными опросами-интервью по трем приведенным исследованиями-компонентами были охвачены все 12 административно-территориальных районов Луганской области,
которые контролируются Украиной.
Учитывая сложность каждого из исследований-компонентов, первое
и второе из них проводили только преподаватели кафедры и предприниматели. Третье исследование (а также – экономико-математическое обработки собранного материала по первым двум компонентам) под руководством
преподавателей осуществляли студенты.
Анкетирование с целью анализа и оценки предпочтений потребителей-конечных покупателей товаров продовольственного назначения осуществлялось по анкете, которая содержала 14 вопросов (преимущественно в открытой
форме) с количеством возможных вариантов ответов от 3 до 7. Оно проводилось студентами методом личного интервью в местах купли-продажи продовольственных товаров, а также с посещением студентами-интервьюерами покупателей непосредственно по месту их проживания и/или по месту работы.
Для обеспечения объективности и репрезентативности выводов маркетингового исследования большое внимание было уделено определению его выборки.
После обработки нескольких подходов за основу была взята методика, специально разработанная для исследований именно продовольственного рынка12.
Согласно данной методике, расчет выборки осуществлялся по формуле:
SS 

Z 2  ( p)  (1  p)
c2

12 В. Чеботарьов, Чверть століття українсько-американської дружби: допомога Mercy
Corps як модель міжнародної співпраці у подоланні наслідків військового конфлікту на
Донбасі, Вип. 16, Агора 2016, c. 37–41.
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где:
Z – фактор (для 95%);
p – процент заинтересованных респондентов или ответов;
c – доверительный интервал в десятичной форме.
При этом, генеральную совокупность, в данном случае, количество населения на территории Луганской области, контролируемой Украиной, было
рассчитано как количество постоянного населения данной территории и количество переселенцев, которые реально проживают в местах официальной
регистрации. То есть, была предпринята попытка недопущения искусственного завышения генеральной совокупности за счет лиц, которые являются
зарегистрированными, однако не проживают на подконтрольной территории (прежде всего, речь идет о субъектах «пенсионного туризма»). Для
этого были использованы материалы Министерства по вопросам временно
оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц13.
Рассчитанный объем выборки исследования потребительских предпочтений конечных покупателей товаров продовольственного назначения (сфера
business-to-customer) составил 475 человек.
Для обеспечения репрезентативности выборки, доли (удельный вес) различных категорий анкетируемых покупателей (кроме удельного веса реально проживающих переселенцев на контролируемой Украиной территории)
соответствовали удельному весу жителей области, проживающих: в городах
областного подчинения (Северодонецке, Рубежном, Лисичанске); в районных центрах; в поселках городского типа; в сельской местности. Удельный
вес этих категорий жителей области рассчитывался на основе данных Главного управления статистики в Луганской области14.
По итогам проведенного маркетингового исследования нами было установлено, что в существенно большей мере покупатели области, по сравнению с привозными товарами продовольственного назначения из других
регионов Украины и стран, предпочитают товары региональных производителей. Этот показатель несколько колеблется по выделенным товарным
группам. Так, удельный вес покупателей, отдающих предпочтение местным
овощам, фруктам и ягодам составляет около 72%; молоку и молочным продуктам – 70%; мясу и мясным продуктам – более 60%. Однако, в целом, такое
восприятие местных товаров продовольственного назначения характерно
для всех выделенных групп потребителей: и по месту жительства, и по
уровню благосостояния.
13 Проект Концепції державної цільової Програми з відновлення та розбудови миру у східних регіонах України, О. І. Амоша, О. Ф. Новікова, В. П. Антонюк та ін., «Економічний вісник
Донбасу» 2016, № 1 (43), c. 4–15.
14 B. Glinkowska, B. Kaczmarek, Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, s. 182–218.
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При этом, откровенно неожиданным оказался факт, что после трех с половиной лет жизни в условиях проведения антитеррористической операции около
75% потребителей Луганщины сами себя идентифицируют как покупателей со
средним уровнем благосостояния; 10% – как покупателей с высоким уровнем
благосостояния и только 15% – как граждан с низким уровнем благосостояния.
Однако, приведенная самоидентификация покупателей получила достаточно
наглядное подтверждение ответами респондентов на другие опосредованно
уточняющие (и в определенной степени – завуалированные) вопросы анкеты.
Первое: более 63% покупателей главным фактором при покупке продовольственных товаров считают именно качество товаров и их удобную упаковку
и фасовку (а не цену). По общепринятым в современной мировой маркетологии подходом для 80% населения с низким уровнем благосостояния преобладающим фактором при покупке товаров является цена, а не качество. Второе:
оставаясь сторонниками местных продовольственных товаров, более 67% покупателей их главным недостатком считают опять-таки качество (а не неконкурентоспособной цену, либо – другое по усмотрению анкетируемых).
Результаты исследования подтвердили ожидания, что для большинства
отечественных покупателей главными местами покупки товаров продовольственного назначения остаются традиционные рынки-базары и магазины с продажей товаров по бывшей советской схеме – «через прилавок».
Показательно, что даже в местах областного подчинения, где сосредоточены
магазины нескольких ведущих торговых сетей Украины – «АТБ», «Сільпо»,
«Велика кишеня» и «Брусничка», а также несколько торговых сетей регионального уровня (и что характерно – даже для покупателей с высоким уровнем благосостояния) супермаркеты для 57% покупателей, в лучшем случае,
«занимают» только вторые-третьи позиции.
При этом, считаем необходимым учитывать следующий важный факт, который объективно «подталкивал» покупателей высказываться не в пользу
супермаркетов: в современных условиях даже самая мощная и по количеству
магазинов, и по объемам продаж торговая сеть в регионе (а таковая – «АТБ»)
развернула деятельность даже не во всех районных центрах области. Вместе
с тем, ментальное тяготение потребителей Луганщины к прежним классических форм купли-продажи товаров – достаточно очевидно (это выступает распространенным и устойчивым явлением в целом для Украины).
Проведенное анкетированиe показало наличие однозначных предпочтений покупателей области относительно склонности покупать товары-полуфабрикаты. По этому признаку сторонников таких продовольственных продуктов примерно столько же, сколько тех, кто предпочитает традиционное
приготовление дел.
Покупатели Луганской области оказались крайне солидарными относительно нежелания за свой счет поддерживать местных производителей про-
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довольственных товаров. Таких желающих оказалось меньше 3%, что в целом находится в пределах статистической погрешности.
Проведенное маркетинговое исследование покупателей товаров продовольственного назначения Луганской области подтверждает обобщающий
вывод украинских ученых в отношении кризисного состояния агропродовольственного рынка страны. На фоне отдельных положительных явлений
и тенденций, которые начали набирать силу в последние годы, в целом для
агропродовольственного рынка Украины присущим является его глубинная
структурная деформированность, зависимость от конъюнктуры мировых
товарных и финансовых рынков, сырьевая направленность, недееспособность государственной регуляторной политики, снижение покупательной
способности основных слоев населения.
Относительно агропродовольственного рынка Донбасса, в частности
– контролируемой части Луганской области, отмеченные кризисные явления еще в большей степени усиливаются. Обработка собранных материалов
исследования потребительских предпочтений покупателей (непосредственно – анкет, а также обобщение сопутствующих комментариев, сделанных
покупателями в ходе анкетирования) является основой для классификации
дополнительных проблем. Они в значительной степени сформировались
в результате войны (или, – исключительно вследствие войны).
Первая. Существенное свертывание рынков сбыта агропродовольственной продукции для товаропроизводителей региона.
Друга. Ухудшение качества товаров товаропроизводителей региона (прежде всего, – товаров животного происхождения).
Третья. Существенное увеличение на региональном рынке удельного веса
привозной продукции из других регионов Украины и других стран мира.
Четвертая. Усиление сырьевой направленности хозяйственной деятельности товаропроизводителей и, как следствие, – дефицитность местных товаров с высоким содержанием добавленной стоимости.
Пятая. Потеря объектов оптовой (мелко-оптовой) торговли продукцией
и критическое состояние дорожного хозяйства (в том числе, – в результате
интенсивного передвижения военной техники).
Обобщение классифицированных на основе проведенного исследования
потребительских предпочтений покупателей товаров продовольственного
назначения Луганской области дает основания отметить следующее.
Война в значительной степени трансформировала содержание и проблемы регионального продовольственного рынка. Его главный лимитирующий
фактор, в отличие от других регионов Украины (за исключением Донецкой
области, которая тоже пострадала от военной агрессии), фокусируется не
в плоскости производства (хотя традиционным является также и недопотребление гражданами большинства продовольственных продуктов, и нерациональная структура питания в целом), а в плоскости чисто рыночных
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(сбытовых) проблем. Они сводятся к тому, где и как продать то, что производится (и может быть потенциально произведено). Другими, в современных
условиях на Луганщине главная проблема заключается в инфраструктурном
обеспечении регионального агропродовольственного рынка.
Согласно такого промежуточного вывода, можем обосновать направления, по которым благотворительная помощь иностранных инвесторов даст
наибольший социально-экономический эффект в деле более быстрого и менее болезненного преодоления последствий войны. Это – ни что иное, как
определение приоритетных блоков бизнес-идей в предоставлении Украине
международной грантовой помощи, направленной на решение указанных
проблем.
Теоретико-методологическим основанием разработки таких блоков бизнес-идей является соответствующая нормативно-правовая база Украины
и предложения отечественных ученых по определению масштаба инвестиционной потребности в агропродовольственной сфере Донбасса для преодоления последствий войны, а также первые наработки в разработке «Плана Маршала для Украины»15.
В качестве таких приоритетных блоков выделим следующие.
1. Учреждение сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов
(и/или – бизнес-предприятий, которые бы выполняли их функции).
2. Создание межрайонных мелко-оптовых аграрных рынков-площадок.
3. Оборудование на базе Лисичанского предприятия ГП «Луганскстандартметрология» современной лаборатории по комплексной оценке сельскохозяйственного сырья и продовольственных продуктов на
предмет соблюдения производителями норм и стандартов НАССР
и содержания ГМО и техническая помощь районным службам фитосанитарного и ветеринарного контроля.
4. В производственной сфере приоритетом должно стать предоставление помощи по освоению переработки местной сельскохозяйственной
продукции и производства пищевых продуктов с большим содержанием добавленной стоимости.
5. Создание структур дораднического типа по широкому кругу производственно-коммерческой деятельности в агропродовольственной
сфере.
Отмеченные направления бизнес-идей следует рассматривать именно как
приоритеты. Материалы проведенного исследования дают основания классифицировать их как своеобразные «точки роста» в агропродовольственной
сфере региона. Первоочередная поддержка их реализации даст больший социально-экономический эффект для Украины и будет способствовать более
15 http://www.lg.ukrstat.gov.ua/ – офіційний сайт Головного управління статистики у Луганській області.
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эффективному использованию таких необходимых для Украины средств
международного сообщества на преодоление последствий войны в Донбассе.
Выводы из проведенного анализа и перспективы дальнейшей разработки проблемы. Материалы и обобщающие рекомендации проведенного
комплексного исследования агропродовольственного рынка Луганской области были представлены украинским и международным благотворительным организациям (International Seed Fund (США), FHI – 360 (США) и другим). Они получили высокую оценку потенциальных Доноров и приняты
для разработки Проектов с целью оказания благотворительной помощи по
восстановлению экономики Донбасса.
В качестве дальнейшей разработки проблемы авторами определены продолжение сотрудничества с потенциальными Донорами на предмет реального осуществления таких Проектов и их научно-практическое сопровождение.
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Complex studies of the food market Lugansk region as a component
of international cooperation to restore the Donbass
Abstract: The results of the complex marketing research of the current state of the food
market of the Lugansk region of Ukraine are covered, the content of its main problems
is disclosed and proposals for their solution are substantiated using the assistance of
international organizations.
Keywords: integrated marketing research, Ukraine, Lugansk region, regional food market,
international cooperation.

Интеграция Украины и ЕС в региональной
политике: современное состояние
и новые возможности
Виктор Цеханович*

Streszczenie: Istotą artykułu jest zainteresowanie i dążenie Ukrainy do obecności w różnych instytucjach europejskich w kontekście procesu integracji i stworzenia warunków do
osiągnięcia tych celów gospodarczych Ukrainy. Prowadzi to do ustanowienia procesów
integracyjnych do UE i determinuje tworzenie celów rozwoju regionalnego na Ukrainie.
Słowa kluczowe: innowacje regionalne, międzynarodowa gospodarka regionalna, strategia klastrowa.1

Введение
На сегодняшний день концепция участия Украины в региональной политике ЕС (еврорегионы, трансграничное сотрудничество, различные кластеры),
способствует расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных
отраслях. Это должно способствовать приграничным административным
единицам самостоятельно выходить на европейские структуры для получения технической и финансовой помощи для реализации различных региональных проектов, что приведет к европейской интеграции нашего государства. Каждое государство ЕС формирует собственную региональную
политику исходя из уровня социально-экономического развития и национальных приоритетов, а на региональном уровне – от потенциала региона,
территориальных различий их развития, особенностей региональных проблем, степени децетрализации государственного управления и уровня ав*
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тономии регионов. Характерным для региональной политики ЕС является
усиление местной инициативы, предоставление преимуществ региональным инвестициям. В итоге целью статьи можно определить инновационные
и транснациональные связи регионов Украины с регионами стран ЕС, выявить новые стратегии регионального развития Украины.
1. Изложение основного материала исследования. Целью государственной стратегии регионального развития, должно стать развитие наиболее перспективных регионов, которые формируют конкурентоспособную
структуру хозяйства, а также выравнивание уровней социально-экономического развития регионов.
Основой региональной политики Украины при современных экономических обстоятельствах и бюджетных ограничениях должно быть объединение отдельных принципов и стандартов ЕС с выработкой собственных
рычагов усиления конкурентоспособности регионов, что приведет к более
высокому использованию региональных ресурсов, рабочей силы и инвестиций, а также к инновациям в новые региональные программы между Украиной и ЕС. Для достижения эффективного регионального развития целесообразно сочетать умеренный протекционизм, поддержку отечественного
производства со стимулированием свободного рынка.
Инновационная политика должна является составной частью национальной региональной политики ЕС. При этом правительство, как правило дает
преимущество инновационным структурам развития.
В контексте инновационной структуры экономики регионов в европейской практике сложились основные формы поддержки инновационных
промышленных систем. К таким формам принадлежат прямое финансирование (субсидии, кредиты), которые достигают 50% издержек на создание
новой продукции и технологий (Франция), предоставление кредитов без
выплаты процентов (Швеция), целевые дотации на научно-исследовательские работы, создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного
коммерческого риска (Германия, Франция, Нидерланды)1.
Анализируя современную экономическую обстановку, следует отметить,
что в числе основной финансовой помощи в рамках региональной политики
ЕС начиная с 2014 г. наиболее вероятно будут регионы Южной и Восточной
Европы. Не исключено, что возобладают и другие подходы к региональной
политике ЕС. Тем не менее даже во многих критических публикациях не
подвергается сомнению необходимость масштабного наднационального регулирования территориального развития в ЕС с учетом конвергенции и роста конкурентоспособности регионов. Это позволяет предположить, что
шаги по повышению эффективности системы региональной политики ЕС,
1

А. Мельник, В. Адамик, Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації, «Журнал Європейскої економіки» 2013, № 3.
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которые приняты до конца 2014 г., приведут к упрощению механизмов этой
системы и увеличению ее прозрачности, но не выльются в действительно
кардинальные преобразования. Однако, как и во многие предыдущие периоды, возможно внедрение в систему региональной политики ЕС отдельных
новых подходов2.
Программы ЕС характеризуются как секторным, так и географическим
подходами. Это позволяет всем европейским регионам претендовать на
определенную форму поддержки, при этом сохраняется концентрация ресурсов в наименее развитых регионах. Система совместного финансирования и партнерства укрепляет права собственности. Органы управления,
объединяющие широкий спектр интересов, должны покрывать до половины затрат, связанных с конкретными проектами, за счет местных (государственных или частных) источников.
Задачи региональной политики стран-членов ЕС можно разделить на пять
групп. Первая группа – страны с развитой экономической системой (Австрия,
Франция, Дания). Данные страны не проводят функциональную региональную политику, так как неравномерность развития регионов в них малозначительна. Основное внимание здесь уделяется привлечению инвестиций во
внутренние районы с целью улучшения их конкурентоспособности.
Ко второй группе можно отнести страны Скандинавии. Они характеризуются не высокой плотностью населения, обусловленной суровым климатом
и удаленностью населенных пунктов друг от друга. Поэтому региональная
политика здесь направлена на решение проблем удаленных северных территорий.
К третьей группе – Германия и Италия т.к. они характеризуются большими внутренними различиями между севером и югом (в Италии) и между «старыми» и «новыми» землями (в Германии). Региональная политика
в этих странах нацелена на обеспечение экономического роста более слабых
регионов.
Четвертая группа – Ирландия, Греция, Португалия и Испания. В данных
государствах региональная политика проводится в условиях слабого развития государственной экономики по сравнению с другими странами – членами ЕС. В следствии этому особое внимание уделяется проблемам национального экономического развития, а вопросам регионального развития
отводится второстепенная роль.
К пятой группе можно отнести страны Восточной Европы, не так давно
присоединившиеся к Европейскому Союзу (Польша, Венгрия, Чехия, Болгария, Словакия). Данные страны проводят активную региональную политику, направленную на устранение региональных диспропорций.
2

А. А. Попов, Становление региональной политики в Словакии и Словении: два пути
в зону «евро», «Социум и власть» 2012, № 1, c. 117–121.
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В Европейском Союзе сформировался наиболее доскональный и эффективный организационно-экономический механизм региональной политики. Для улучшения институционального обеспечения развития регионов
страны, интенсификации регионального развития и перевода его в русло
европейских традиций и стандартов целесообразным является выяснение
возможностей использования европейского опыта институционального
обеспечения регионального развития в Украине. Институциональное обеспечение регионального развития предполагает создание необходимых
условий для функционирования существующих либо построение новых
институтов, которые непосредственно привлекаются к процессам координации усилий в сфере разработки, внедрения и мониторинга региональной
политики.
Организационно-экономический механизм региональной политики
стран-участниц Европейского Союза состоит из системы планирования
территориального развития, которая включает две подсистемы: пространственное планирование и планирование регионального развития. Пространственное планирование предусматривает активное участие в решении региональных проблем самих регионов. На государственном уровне
осуществляется регламентация работы системы планирования в целом.
В соответствующих законодательных актах формулируются приоритеты
регионального развития и механизмы их достижения. При этом главная
ответственность за разработку долгосрочных планов развития территорий
возложена на сами регионы. В системе национального планирования, кроме подсистемы благоустройства территории, функционирует и подсистема
планирования регионального развития. Эти подсистемы в разных странах
могут существовать как вместе, так и отдельно.
К сожалению, отдельные принципы ЕС, такие как децентрализация и субсидиарность (которые являются основными), не всегда понятны в Украине,
поскольку региональные органы власти из-за неопределенности их статуса, относительно использования местных ресурсов (природных, трудовых
и др.) и не имеют для этого достаточных полномочий и средств. Соответственно постепенное уменьшение зависимости регионов от центра будет
способствовать повышению эффективному социально-экономическому
развитию регионов.
При условиях интеграции мировой экономики государство должно сотрудничать с регионами, как с равными партнерами. Поэтому изучивши опыт
ЕС следует внедрить одно из эффективных направлений – стимулирование
внутреннего развития регионов на основе использования местных ресурсов.
Это приведет в Украине к перераспределению национального дохода – от регионов с благополучной экономической ситуации к депрессивным.
Отличительными признаками этих регионов является потеря накопленного экономического потенциала и значительные размеры вынужденной ми-
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грации населения. В кризисных проблемных регионах увеличение глубины
экономического кризиса может привести к катастрофическим социальным
и политическим деформациям. В основном депрессивные регионы имеют достаточно высокий уровень накопленного производственного и технического
потенциала, развитую промышленную инфраструктуру, квалифицированную рабочую силу, развитую сеть меж- и внутрирегиональних связей.
С учетом приоритетных целей Украины (сближение отношений с ЕС
и дальнейшее вступление в экономический союз) важным элементом экономической интеграции является дальнейшее сближение ее региональной
политики с целью четкой идентификации места и роли отечественных регионов в европейской мегаконтинентальной модели «Европа регионов», что
предусматривает3:
1) административно-территориальную реформу, что даст возможность
выделить уровни NUTS-2 (область) и NUTS-3 (районы), что обозначит
их европейскую территориальную иерархию. Это даст возможность
получение финансовой помощи из структурных фондов ЕС;
2) выполнение европейских механизмов и инструментов регионального
развития (инвестиции, субсидии);
3) развитие еврорегионального сотрудничества;
4) создание независимых условий для инновационного развития
регионов.
В данном контексте важным является развитие регионального сотрудничества, в сфере еврорегионов и трансграничного сотрудничества, а в условиях новой геополитической ситуации власть должна дать регионам новую
миссию в государстве. Непосредственное соседство Украины со странами
ЕС (сухопутное или морское) открывает приграничным областям не только
открывает доступ к рынкам и фондам ЕС, но и дает возможность взять на
себя роль «юго-западного вектора» интеграции Украины в ЕС.
Украина имеет значительный потенциал для развития трансграничного
сотрудничества как одного из направлений реализации евроинтеграционных
стремлений. В связи с расширением границ ЕС, углубление сотрудничества
(трансграничного и еврорегионального) иногда рассматривают как процесс
стремления ЕС обеспечить себе максимальную выгоду. Причем отсутствие
конкретных гарантий, что до предоставления преференций Украине, рассматривается как недружественные со стороны европейских партнеров. Однако
следует понять, что в современных условиях углубление интеграционных тенденций любое государство не избегает влияния данных процессов4.
3
4

Регіональна політика та розвиток місцевого самоврядування, http://old.niss.gov.ua/
book/DOPOVID07/Dopovid-Rozd-6.pdf [дата дocтупа 5.03.2016].
А. В. Балян, Міжрегіональне транскордонне співробітництво України за умов розширення Європейського Союзу (на прикладі прикордонних регіонів України та Угорщини),
Ліра, Ужгород 2005, c. 320.
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Особое внимание в данном контексте заслуживает влияние транснационализации экономики (перемещение капитала) на развитие регионов и формирование соответственной региональной политики. Данное влияние на
экономику регионов Украины неоднозначное. С одной стороны, размещение
капитала рассматривается как ожидание стратегических инвесторов, с другой
существуют отличия между частными и транснациональными инвестициями.
Транснационализация экономики регионов должна рассматриваться как
процесс вхождения транснациональных капиталов в региональную экономику и создание условий для формирования отечественных интегрированных промышленно-финансовых групп с целью оптимизации структуры
экономики регионов и использования их функций для синергетических
(методологических принципов) решений разносторонних проблем в региональном развитии. Для достижения обозначенной цели необходимо совершенствовать государственную региональную политику, которая должна содержать блок мероприятий защиты экономической безопасности регионов
и гарантировать поддержку отстаивания их интересов в международных
регулирующих структурах.
Новые коммерческие транснациональные связи региональных систем,
фирм с учетом глобализационных процессов, преобразований в национальной экономике стремятся строить региональную политику, по-новому подходить к традиционной вертикали: экономика предприятия – экономика
региона – национальная экономика – мировая экономика; влиять на факторные условия, которые определяют конкурентные преимущества региона,
условия взаимодействия отраслей, социально-экономические и политические условия. Именно факторные условия в наибольшей мере определяют
конкурентные преимущества региона и ускоряют или тормозят транснациональные процессы.
Как известно, сравнительные (конкурентные) преимущества страны или
региона определяются инвестиционным климатом, доступностью ресурсов,
развитием технологий.
Процессы транснационализации экономики регионов Украины должны
регулироваться средствами региональной политики. Сущность данной политики заключается в мероприятиях, которые осуществляет государство
в лице региональных органов власти для получения позитивных синергетических эффектов взаимодействия для формирования инновационно-инвестиционного развития и экономической безопасности регионов. Нежелательное влияние деятельности транснационализации на развитие регионов
страны является проблемой конкретной территории, поэтому региональные органы власти должны иметь рычаги влияния на результаты такой деятельности, отображенные в современной концепции государственной региональной политики при условиях формирования законодательной базы
регулирования процессов экономики регионов на государственном уровне.
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К сожалению, на сегодняшнем этапе законодательная база Украины
в области регионального регулирования устарела т.к. данные законы были
приняты в 2001–2005 г. Разработка и использование адаптированного
европейского законодательства в Украине на базе стратегии «Европа 2020»
приведет, на наш взгляд к новым интеграционным и инвестиционным
процессам в приграничных регионах.
Развертывание интеграционных процессов в Европе предопределяет формирование целей региональной интеграции в Украине. Следует отметить,
что роль государства в формировании и реализации стратегии регионального развития учитывая, что регулирование должно только увеличиваться.
В новой геополитической ситуации, сформированная в мире, только государство как единый политико-правовой субъект способно усилить и реализовать стратегию эффективного развития Украины опираясь при этом на
активную позицию регионов.
Каждое направление совместной политики ЕС приобретает региональную окраску. Постоянно растет внимание к применению принципа субсидиарности, а также к взаимодействию разных совместных политик на региональному уровне. В текстах ЕС термин «региональная политика» все чаще
заменяют на термин «политика сплочения», что означает переплетение
региональной и социальной политики, которые уже не рассматриваются отдельно. Политика сплочения предусматривает одновременное объединение
как по горизонтали – между регионами, так и по вертикали – между прослойками общества (социальная политика)5.
Расширение функций регионов (как это, например, сделано в Польше)
в реализации процессов интеграции может дать положительные результаты
при условии оптимизации экономических связей между самими регионами,
усиление роли государства в обеспечении политической и экономической
безопасности.
Благодаря этим функциям многие воеводства Польши обеспечили себе
развитие украино-польских трансграничных регионов, реализацию совместных программ, концепций и стратегий. Среди них следует выделить
стратегию трансграничного сотрудничества Люблинского воеводства
(Польша), Волынской, Львовской (Украина) и Брестской областей (Республика Беларусь) на 2014–2020 г. в рамках еврорегиона «Буг». Основною
целью стратегии является определение направлений данного еврорегиона
в различных сферах деятельности: экономической, гуманитарной сфере, охранe окружающей среды и т.д.
Сопоставление польско-украинской стратегии трансграничного сотрудничества до 2020 г. сo стратегиями развития регионов в данных сферах,
5

Regional policy: introduction, http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/ g24000.htm4 [дата
дocтупа 5.03.2016].
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к сожалению, не предусматривает конкуренцию данных регионов в данных
сферах деятельности. Это должно привести к разработке и созданию новой
стратегии развития после 2020 г.
Поэтому и происходит трансформация целей и сущностей региональной
политики. Она направляется на формирование новой, активной роли регионов в развитии ЕС. В условиях глобализации регионы начинают отличаться
между собой уже не только по социально-экономическим критериям, а и по
глобальным критериям – уровнем включения в глобальные процессы. Развивается взаимосвязь между региональными и глобальными партнерами
на субрегиональном уровне, а не с государствами. Тем самым формируется
новый принцип территориальности без привычного разделения на «центр»
и «периферию».
По мнению британского специалиста М. Китинга, формируются важные
различия в отношениях между регионами, глобальным рынком, международными режимами и государством в традиционных и глобализационных
формах территориального управления. В традиционных формах они опосредованы государством. Регионы здесь служат политической опорой государств и правительств и представлены в государственной политике. Вместо
этого, государство предоставляет регионам покровительство и субсидии.
Эти отношения нарушаются глобализацией, европейской интеграцией
и развитием рынка. Регионы становятся активными составляющими пространства построения новой политики и самостоятельными участниками
глобальной политики. Государство теряет свою монополию посредника
и способность контролировать собственное экономическое пространство,
в то время как у регионов развиваются прямые связи с международными
режимами и глобальным рынком. Положение регионов на международном
рынке теперь зависит не от политических факторов, а от их конкурентных
преимуществ и умения эффективно их использовать6.
Одним из важных составляющих регионального роста в современной
европейской региональной политике определены кластеры. Как говорится
в Стратегии «Европа-2020», кластеры являются важным инструментом для
улучшения бизнес-среды, особенно для малых и средних предприятий; они
четко выделены в рамках флагманской инициативы «Промышленная политика эпохи глобализации». Кластерные инициативы могут стать мостом
к современной промышленной политики и облегчить переход к региональной конкурентоспособности, основанной на модернизации традиционной
хозяйственной деятельности за счет инноваций, в частности путем содействия появлении новых товаров, работ и услуг, которые являются конкурентоспособными на мировом рынке.
6

М. Китинг, Новый регионализм в Западной Европе, «Логос» 2003, № 6, c. 85–86.
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Кластеры являются важным компонентом умной стратегии региональной специализации, поскольку они предоставляют возможность управленцам упорядочивать различные пути для достижения цели стимулирования
экономического роста за счет инноваций. Кластерные инициативы делают
возможным решение бизнес-потребностей в их совокупности и обеспечения экономически эффективным способом достижения целей на основе государственно-частного партнерства.
Кроме того, кластеры создают плодотворное сочетание предпринимательской инициативы и потенциала и делают вклад в построение экономики знаний в соответствии с целями Стратегии «Европа-2020». Известно, что
региональная политика Европы в то же время демонстрирует солидарность
ЕС с менее развитыми странами и регионами, концентрируя средства в тех
отраслях и секторах, где они могут дать наибольший эффект. Эта политика
направлена на сокращение экономических, социальных и территориальных
различий, которые до сих пор существуют между регионами Европы7.
Формируя стратегии регионального развития, реализуя меры региональной политики следует иметь четко сформулированные цели развития регионов. Такими целями могут выступить региональная интеграция, межрегиональное сотрудничество на международной арене, особенно в контексте
европейской интеграции Украины. В контексте региональной интеграции
главной целью выступает рациональное развитие региона, которое происходит на полном использовании их территории. Также главной целью должны
выступить максимизация позитивных эффектов интеграции и уменьшение
ее негативных последствий. Достижение этой цели будет происходить через использование возможностей в сфере международного регионального
сотрудничества, подготовки субъектов хозяйствования и государственных
институтов к членству в ЕС.
Соединение системного влияния внутренних и внешних рисков по диспропорции регионального развития, которые приобрели хронический характер, ставит перед Украиной вызовы и стратегические задания по разработке и внедрению новой государственной региональной структурной
политики, которая по моему мнению должна быть внедрена после 2020 г.
Это связано с тем, что в большинстве регионов Украины уже разработаны
данные программы.
Новое качество данных программ предусматривает:
1) мобилизацию и использование ресурсов на нужды увеличения потенциала
развития и предоставление стимулов к экономическому росту;
2) создание стимулов к формированию на региональном уровне экономических «точек роста» и усиление их взаимосвязей с периферией;
7

М. О. Кушнір, Сучасні стратегічні орієнтири європейськой регіональної политики,
http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/25-1436194571.pdf [дата дocтупа 5.03.2016].
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3) создание на региональном уровне эффективных хозяйственных структур, ориентированных на увеличение использования регионального
экономического потенциала (региональных и межрегиональных кластеров, индустриальных парков) как основы инновационно-инвестиционных структурных изменений;
4) изменение инвестиционного климата в регионах, что приведет к формированию развитой инфраструктуры.
Новая государственная региональная политика Украины учитывая
опыт ЕС должна быть ориентирована на совершенствование отношений
«центр-регион», максимальное содействие освоение и использование собственного экономического потенциала регионов и активизации их саморазвития, устранение существенных диспропорций регионального развития,
улучшение его институционального развития, повышения уровня сближения региональных подсистем.
Региональная экономическая политика должна создаваться для сравнительных преимуществ в регионах для лидирующих компаний, которые
стремятся реализовать сравнительные преимущества путем приближения
к крупнейшим потенциальным рынкам, концентрации в пространстве экономической активности, и инновациям. Таким образом будут возникать
«ядра», в которые будут стекаться финансовые капиталы и высокопрофессиональные кадры, способные обеспечить производство на современном
уровне.

Заключение
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ЕС очень ярко характеризует подходы к формированию направлений региональной политики,
которые показывают полноценную интеграцию.
Инновационность подходов к региональному развитию в Украине должны основываться на использовании катализаторов регионального развития,
мотивации регионов к саморазвитию, трансформации сфер экономической
активности, создание кластерных зон развития.
Применение инновационных подходов к региональному развитию должно быть направлено на усиление на региональном уровне внутренней мотивации к социально-экономическому росту, создание на региональном
уровне конкурентоспособных структур, oриентирование на использование
местных ресурсов, формирование на региональном уровне и еврорегиональном уровне конкурентоспособных производств, создание кластеров.
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Integration of Ukraine and the EU in regional policy: the current
state and new opportunities
Abstract: Interest and aspiration of Ukraine to various European institutions in the
conditions of integration process and creation of preconditions in the state to achievement
of these goals. This leads to the establishment of integration processes in the EU and
predetermines the formation of the goals of regional development in Ukraine.
Keywords: regional innovations, transnational regional economy, regional strategy.

Model internacjonalizacji ukraińskich
mikro i małych firm
Beata Glinkowska-Krauze*

Streszczenie. Opracowanie dotyczy analizy sposobu (sposobów) internacjonalizacji mikro
i małych przedsiębiorstw ukraińskich. Zawiera takie elementy składowe jak: wstęp, analizę
warunków funkcjonowania małych przedsiębiorstw na Ukrainie, analizę wyników badań
własnych w związku z takimi elementami, jak: rozumienie istoty procesu internacjonalizacji, motywy i bariery internacjonalizacji niewielkich ukraińskich przedsiębiorstw, stosowane przez nie strategie internacjonalizacji. We wstępie zawarto cel opracowania i charakterystykę własnych badań empirycznych. Opisano sposoby internacjonalizacji małych
ukraińskich przedsiębiorstw. Opracowanie zakończone jest podsumowaniem odnoszącym
się do całości podjętych rozważań. Najważniejszy wniosek z badań: małe ukraińskie przedsiębiorstwa stosują „wczesną internacjonalizację”.
Słowa kluczowe: internacjonalizacja, małe i średnie przedsiębiorstwa, born global, przedsiębiorstwo, Ukraina.1

Wprowadzenie
Internacjonalizacja działalności gospodarczej jest jednym ze sposobów rozwoju
i wzrostu współczesnych przedsiębiorstw. Wynika to przede wszystkim z ograniczeń możliwości rozwoju działalności gospodarczej na rynku kraju macierzystego
oraz z istnienia zróżnicowanych możliwości rozwoju i wzrostu poza granicami własnego kraju. Z perspektywy badacza interesujące wydaje się, jak przedsiębiorstwa
w poszczególnych krajach rozpoczynają własną internacjonalizację. Czy sposób
ich internacjonalizacji w konkretnym kraju i dla wybranego sektora firm wykazuje
jakieś podobieństwa, czy też jest zróżnicowany. To, w jaki sposób przedsiębior*
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cy rozumieją istotę internacjonalizacji i jak internacjonalizują się mikro i małe
przedsiębiorstwa na Ukrainie było podstawowym pytaniem problemowym dla
autorki tego opracowania. W literaturze przedmiotu nie ma zwartych opracowań
odnoszących się do internacjonalizacji działalności ukraińskich przedsiębiorstw
(istoty, strategii, form, motywów, barier). Nie ma też opracowań dotyczących modeli internacjonalizacji działalności mikro i małych przedsiębiorstw. Wypełniając
tę lukę, celem opracowania jest prezentacja sposobu (sposobów) „wejścia” na rynki zagraniczne ukraińskich mikro i małych firm. Mikro i małe firmy na Ukrainie
działają w oparciu o ustawę Kodeks Handlowy Ukrainy z 2003 r.1
Badania zostały wykonane na Ukrainie, osobiście, w latach 2015–2017 na próbie 17 mikro i małych ukraińskich przedsiębiorstw, które w sposób pośredni lub
bezpośredni kooperują z zagranicznymi przedsiębiorcami, na zasadzie poziomych
więzi współpracy. Badane przedsiębiorstwa reprezentują handlowy, przetwórczy
i usługowy zakres działalności oraz zróżnicowane branże: odzieżową, spożywczą,
metalową, zarządzania nieruchomościami, remontowo-budowlaną. Istnieją na
rynku 3–7 lat. Taki dobór firm do badań był celowy. Narzędziem badawczym był
kwestionariusz ankiety i kwestionariusz wywiadu standaryzowany, z możliwością
swobodnej wypowiedzi. Zanalizowano też dane dotyczące stanu wybranych zagadnień na oficjalnej stronie Państwowej Służby Statystyki Ukrainy oraz wykonano analizę SWOT dla próby badawczej.

Mikro i małe przedsiębiorstwa na Ukrainie
– warunki funkcjonowania
Podstawą regulacyjną i prawną prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie przez małe i średnie przedsiębiorstwa jest Kodeks Handlowy Ukrainy przyjęty
w 2003 r. Artykuł 55 tego dokumentu pt. „Koncepcja podmiotu gospodarczego”, po
licznych edycjach i wyjaśnieniach został ostatecznie ustalony i przyjęty w 2013 r.2
Przedsiębiorczość stanowi ważny i integralny komponent gospodarki rynkowej. Pozwala na mobilizację istniejących zasobów i przyspiesza tempo jej rozwoju. Poziom
przedsiębiorczości w każdym kraju zależy od ilości i stanu przedsiębiorstw. Trzonem
większości gospodarek rynkowych są małe i średnie przedsiębiorstwa, które w wielu
1
2

Kryteria klasyfikacji firm przyjęte na Ukrainie w kwestii ilości zatrudnionych są analogiczne
jak w przypadku firm polskich, https://ips.ligazakon.net/document/view/T030436?bl= [dostęp 10.06.2018].
Kodeks handlowy Ukrainy nr 436-IV z 16 stycznia 2003 r., Biuletyn Rady Najwyższej Ukrainy,
2003, nr 18, nr 19–20, nr 21–22, art. 144.
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rozwiniętych gospodarczo krajach wytwarzają minimum 50% PKB3. Na Ukrainie
małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą łącznie około 15% PKB, co jest stosunkowo
niskim wskaźnikiem4. Nadmienić należy, że w 2014 r. PKB w Ukrainie wyniósł minus (–) 6,6%, w 2015 r. – minus (–) 9,8%, w 2016 r. – plus (+) 2,3%, a w 2017 r. – plus
(+) 2,2%. Z przytoczonych wartości wynika, że gospodarka od 2016 r. zaczęła się
stabilizować. Przewiduje się, że w 2018 r. PKB dla Ukrainy wyniesie 3,5%5. Oznaczać
może to pozytywny klimat nie tylko dla inwestowania na terenie Ukrainy, ale także rozwój indywidualnej przedsiębiorczości. Jednakże, aktualnie przedsiębiorcy na
Ukrainie napotykają wiele barier na drodze do rozwoju własnych firm, związanych
przede wszystkim: z brakiem kapitałów własnych; stosunkowo wysokimi stopami
procentowymi kredytów (do 24%), co utrudnia dofinansowanie kapitałami obcymi
w postaci kredytów; z brakiem istotnego wsparcia przez rząd oraz z niekorzystną
sytuacją ekonomiczną i polityczną. W najtrudniejszej sytuacji są obwody: doniecki i Ługański, czego głównym powodem są prowadzone tam działania wojenne.
Niewielka stabilność warunków funkcjonowania dla małych przedsiębiorstw jest
natomiast powodem tego, że około 80% z nich kończy swoją działalność w okresie od jednego roku do dwóch lat od momentu otworzenia działalności6. Prawie
40% przedsiębiorstw mikro i małych jest nierentownych lub wykazuje niską rentowność. Najmniejszą rentownością cechują się przedsiębiorstwa z branży budowlanej7 i ogólnoprzemysłowej. Obniża się też z roku na rok wskaźnik zatrudnienia
w małych firmach8, czego powodem może być wprowadzanie nowych technologii,
wysokie opodatkowanie firm, istnienie dużej tzw. „szarej strefy” oraz niska rentowność przedsiębiorstw i związana z tym konieczność redukcji kosztów. Stosunkowo
najlepszą rentowność wykazują natomiast małe firmy funkcjonujące w takich sektorach, jak: rolnictwo, leśnictwo, finanse i handel. Nadmienić należy także, że nie odnotowuje się pogorszenia wskaźnika związanego ze zmniejszającą się rentownością
małych przedsiębiorstw, natomiast od czasów globalnego kryzysu, czyli od 2008 r.
do chwili obecnej można zauważyć sukcesywną poprawę takich wskaźników, jak:
wartość sprzedaży produktów, średnia roczna pensja pracowników z sektora małych
przedsiębiorstw, wzrost rentowności operacyjnej9. Istotną dolegliwością dla sekto3
4
5
6
7
8
9

http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tabliceo-krajach-wedlug-tematow/ [dostęp 7.01.2018].
I. M. Epifanova, Kluczowe aspekty rozwoju małych przedsiębiorstw na Ukrainie, Materiały Uniwersytetu Odeskiej Politechniki 2009, Politechnika Odeska, nr 1 (31), s. 211–215.
The World Bank, http://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/europe-and-central-asia-economic-update [dostęp 8.01.2018].
N. Chukhray, Rozwój przedsiębiorczości w Ukrainie – główne problemy oraz perspektywy,
[w:] A. Jackiewicz, Ł. Sułkowski (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo SAN,
t. XIV, zesz. 8, cz. 1, Łódź 2013, s. 45–60.
W ostatnich kilku latach rynek budowlany wykazuje jednak tendencję rozwojową (Ukraina,
2017, badania własne).
Państwowa Służba Statystyki Ukrainy, http://www.ukrstat.gov.ua/ [dostęp 7.01.2018].
Ibidem.
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ra mikro i małych firm na Ukrainie jest istnienie, na dużą skalę, „szarej strefy”, zachowań korupcyjnych i monopolizowanie gospodarki przez duże przedsiębiorstwa
państwowe. Wskazane mankamenty w prowadzeniu działalności gospodarczej na
Ukrainie stają się często w praktyce zasadniczymi motywami dla poszukiwania lepszych warunków prowadzenia biznesu poza granicami kraju macierzystego, co staje
się podstawą internacjonalizacji ich działalności gospodarczej.

Istota procesu internacjonalizacji działalności
Jednym z problemów badawczych, które autorka założyła, było rozumienie istoty internacjonalizacji działalności przez ukraińskich przedsiębiorców, będących
właścicielami mikro i małych firm. Celem tych badań było uzyskanie możliwości porównania z istniejącymi w literaturze przedmiotu definicjami tego pojęcia.
W tabeli 1. zawarto wyniki badań pochodzące z wywiadu.
Tabela 1. Rozumienie istoty internacjonalizacji
Istota internacjonalizacji

Liczba odpowiedzi
N = 17

Umiędzynarodowienie działalności

6

Prowadzenie eksportu i importu towarów w sposób pośredni (na terenie własnego kraju z firmami pośredniczącymi) i bezpośredni
(z firmami z zagranicy na terenie własnego kraju i poza jego granicami)

5

Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych krajów (kooperacja międzynarodowa)

4

Rozszerzenie działalności na obce rynki (rynki goszczące)

1

Funkcjonowanie na rynkach zagranicznych w ramach prowadzonej
tam działalności gospodarczej (bezpośrednie inwestycje zagraniczne)

1

Źródło: opracowanie własne, Ukraina, 2017.

Analizując poszczególne odpowiedzi, można zauważyć, że najczęściej proces ten
jest postrzegany jako umiędzynarodowienie działalności, a następnie jako eksport
i import towarów oraz współpraca rozumiana jako kooperacja międzynarodowa
i rozszerzenie działalności na obce rynki. W literaturze przedmiotu można napotkać wiele zróżnicowanych poglądów, pozwalających na postrzeganie tego procesu
w sposób złożony. Spośród nich dominuje ten, w którym internacjonalizację rozumie się jako każde działanie gospodarcze, podejmowane przez przedsiębiorstwo
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za granicą10 albo jako zaangażowanie się firmy w działalność międzynarodową11
czy też: eksport i import produktów/surowców lub przenoszenie produkcji poza
granice kraju macierzystego12. Jest to proces dynamiczny, związany z rozwojem
przedsiębiorstw13. Dotyczy zarówno firm krajowych, mających swoje aktywa zlokalizowane tylko w jednym, jak i w dwóch lub większej liczbie krajów14. Proces ten
można rozpatrywać w charakterze korzyści dla przedsiębiorstw, także jako ten,
podczas którego przedsiębiorstwo wchodzi w relacje z innymi podmiotami, realizując swoje strategiczne cele15 lub jako ten, który prowadzi do wzrostu powiązań
między krajami i przedsiębiorstwami16.
Istotą internacjonalizacji jest więc prowadzenie działalności gospodarczej w kooperacji z przedsiębiorstwami z zagranicy, jak i poza granicami kraju, w postaci
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Internacjonalizacja jest rozumiana też
jako proces ekspansji międzynarodowej, realizowanej poprzez zróżnicowane formy, określane jako formy internacjonalizacji, co wyniki badań potwierdzają.

Formy internacjonalizacji ukraińskich mikro
i małych przedsiębiorstw
Przez formę internacjonalizacji należy rozumieć sposób zorganizowania współpracy (współdziałania, kooperacji) rozpoczynającej funkcjonowanie na rynkach
zagranicznych lub z przedsiębiorcami spoza granic kraju macierzystego17. Wykonane badania własne pokazały, że mikro i małe przedsiębiorstwa ukraińskie stosują zróżnicowane formy internacjonalizacji (tabela 2).

10 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, s. 19.
11 J. Johanson, J. R. Vahlne, The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowledge
Development and Increasing Commitments, “Journal of International Business Studies” 1977,
vol. 8, no 1, s. 73.
12 P. Pietrasieński, Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2005, s. 15.
13 B. Glinkowska, B. Kaczmarek, Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016a, s. 20–27.
14 Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2011, s. 359.
15 L. S. Welch, R. K. Luostarinen, Internationalization: Evolution of a Concept, [w:] K. Przybylska,
Born Global nowa generacja małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Kraków 2013, s. 19.
16 M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 184.
17 K. Wach, Skutki akcesji do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 50–53.
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Tabela 2. Formy internacjonalizacji stosowane przez ukraińskie organizacje*
Forma internacjonalizacji

Liczba
przedsiębiorstw
(N = 17)

Import pośredni (poprzez pośrednika)

3

Import bezpośredni (osobiście, bezpośrednio)

4

Eksport pośredni (poprzez pośrednika)

6

Eksport bezpośredni (osobiście, bezpośrednio)

7

Kooperacja produkcyjna

5

Alians strategiczny

2

Licencja

0

Franchising

0

Bezpośrednia inwestycja zagraniczna

0

* Możliwość wielokrotnego wyboru.
Źródło: opracowanie własne, Ukraina, 2017.

Poddane badaniom przedsiębiorstwa najczęściej stosują eksport (pośredni
i bezpośredni – 13) oraz kooperację produkcyjną (5), a następnie import (pośredni i bezpośredni – 7), jako najbardziej popularne formy internacjonalizacji. Import
i eksport są stosunkowo prostymi formami, niewymagającymi wielkich nakładów
finansowych, przynoszącymi pozytywne rezultaty ekonomiczne praktycznie od
początku ich stosowania. Kooperacja produkcyjna i alians strategiczny wymagają dobrze opracowanych umów, zaufania oraz ścisłego współdziałania w ramach
wykonywanych wspólnych projektów. Często też przynoszą pozytywne rezultaty
ekonomiczne po pewnym czasie, co jest powodem mniejszej ich atrakcyjności dla
przedsiębiorstw o niewielkim kapitale własnym, czyli dla mikro i małych firm na
Ukrainie. Ponadto, bardziej złożone formy wymagają większej intensywności zaangażowania firmy za granicą i zwiększenia zakresu kontroli18, co z kolei wymaga
więcej czasu i środków finansowych. Dla ukraińskich mikro i małych firm dokuczliwy jest brak wystarczającego kapitału dla tworzenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych lub dla rozwoju działalności na własnym rynku, czyli na terenie
Ukrainy. Ten ostatni aspekt jest wynikiem stosunkowo licznej i mało sformalizowanej konkurencji („szara strefa”) na rynku kraju macierzystego. Niskie koszty
funkcjonowania niezarejestrowanych działalności gospodarczych przekładają się
na niskie ceny rynkowe produktów i usług, czego podmioty zarejestrowane, dzia18 J. Rymarczyk, op. cit., s. 156.
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łające legalnie, nie są w stanie osiągnąć, stąd niska jest ich atrakcyjność dla klientów. Jest to zasadniczym powodem poszukiwania możliwości funkcjonowania
i rozwoju działalności poza granicami własnego kraju. W takich okolicznościach
eksport i import stają się często podstawą do rozwoju współpracy w ramach właśnie kooperacji produkcyjnej lub aliansu strategicznego.

Motywy i bariery internacjonalizacji ukraińskich
mikro i małych przedsiębiorstw
Motywy, czyli determinanty internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz bariery
na drodze do internacjonalizacji należy rozpatrywać w związku z zasadniczymi
aspektami, do których należą m.in.: warunki funkcjonowania i rozwoju na własnym rynku (określanym jako rynek macierzysty); możliwości funkcjonowania
i rozwoju na rynku zagranicznym (określanym jako rynek kraju goszczącego)19;
siła, ilość i jakość posiadanych atutów; ilość, siła i jakość słabości przedsiębiorstwa. Wymaga to wykonania przez przedsiębiorstwo analizy jego mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w otoczeniu20 zarówno kraju macierzystego, jak
i goszczącego.
Wykonana w procesie badań ukraińskich przedsiębiorstw analiza SWOT wykazała przede wszystkim słabości związane z brakiem kapitału własnego i brakiem
nowoczesnych, zaawansowanych technologii. Do mocnych stron badane firmy
zaliczyły głównie dobre jakościowo produkty/usługi oraz niskie koszty ich wytworzenia, a także tradycyjne procedury. Te mocne strony mają dla przedsiębiorców dużą wagę. Odnotowano stosunkowo wiele zagrożeń wynikających przede
wszystkim z: niewielkich możliwości wsparcia własnej działalności zewnętrznym
finansowaniem, istnienia licznej „szarej strefy” na rynku kraju macierzystego, niesprzyjających przepisów prawa dla rozwoju małych firm, nadmiernego doceniania
firm dużych, kosztem właśnie tych małych, niewielkich dochodów mieszkańców
Ukrainy, istnienia w niektórych okręgach (obwodach) niesprzyjających nastrojów
z powodu działań wojennych (np. Donieck, Ługańsk). Na rynkach zagranicznych
zagrożeniem niejednokrotnie natomiast są zawiłe przepisy, kosztowne dostosowania działalności do wymogów danego rynku, jak też wysokie kary finansowe za
prawne uchybienia. Szans na rynkach krajów goszczących badane firmy upatrują przede wszystkim w zliberalizowanych dla handlu warunkach funkcjonowania
19 B. Glinkowska, B. Kaczmarek, Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków,
Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016b, s. 25.
20 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. VII, PWE S.A.,
Warszawa 2017.
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i postępujących procesach globalizacyjnych. Wyciągając wnioski z przeprowadzonej analizy SWOT, jak również analizując wyniki uzyskanych badań w zakresie
motywów i barier internacjonalizacji, w tabeli 3. zawarto najważniejsze motywy
internacjonalizacji ukraińskich małych przedsiębiorstw, a w tabeli 4. związane
z internacjonalizacją bariery.
Tabela 3. Motywy internacjonalizacji ukraińskich przedsiębiorstw*
Motywy

Liczba
przedsiębiorstw
(N = 17)

Zwiększenie przychodów i zysków netto

17

Możliwość rozwoju

12

Małe możliwości sprzedaży na rynku macierzystym i silna konkurencja

15

Chęć znalezienia niszy dla własnych produktów na rynku/ach
goszczących

4

Dostęp do nowych technologii

4

Istnienie luk prawnych

1

Sprzyjające przepisy prawa na rynku goszczącym

2

Niesprzyjające przepisy prawa na rynku macierzystym

11

Prestiż, moda

2

Motywy osobiste i znajomość rynku goszczącego

9

Brak surowców/materiałów na rynku macierzystym lub niższe ich
ceny na rynku goszczącym

5

* Możliwość wielokrotnych odpowiedzi.
Źródło: opracowanie własne, Ukraina, 2017.

Z analizy danych zawartych w tabeli 3. wynika, iż zasadniczymi motywami internacjonalizacji działalności dla małych przedsiębiorstw na Ukrainie są:
zwiększenie przychodów (17 odpowiedzi), niewielkie możliwości sprzedaży
własnych produktów na rynku macierzystym (15), możliwości rozwoju działalności poza granicami kraju macierzystego (12), mało przyjazne przepisy w kraju macierzystym (11). Motywy internacjonalizacji ukraińskich mikro i małych
firm wynikają jednak przede wszystkim z braku możliwości rozwoju własnej
działalności na rynku kraju macierzystego i związanym z tym brakiem możliwości osiągania dużych zysków netto. Bariery internacjonalizacji zostały natomiast zawarte w tabeli 4.
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Tabela 4. Bariery internacjonalizacji dla ukraińskich przedsiębiorstw*
Bariery
Brak informacji o rynku/ach goszczących/strach przed błędami/karami

Liczba
przedsiębiorstw
(N = 17)
11

Nieznajomość przepisów kraju goszczącego

9

Nieznajomość języka

9

Wysokie podatki/cła na rynku/ach goszczących

7

Niewystarczająca jakość własnych produktów/usług

3

Koszty transportu i dostaw

4

Brak kapitału własnego

17

Lęk przed niesolidnością kooperantów

10

Bariery osobiste (np. brak wiary we własne możliwości)

4

* Możliwość wielokrotnego wyboru.
Źródło: opracowanie własne, Ukraina, 2017.

Ukraińscy przedsiębiorcy, będący właścicielami mikro i małych przedsiębiorstw są
otwarci na międzynarodowe kooperacje, ale brak wsparcia w sferze informacyjnej na
temat możliwości prawnych, ekonomicznych i kulturowych rozwijania działalności na
rynkach goszczących (łącznie 20 wypowiedzi), jak też brak odpowiedniego kapitału
własnego i lęk przed niesolidnością kooperantów (łącznie 27 wypowiedzi) są barierami
o dużej wadze, utrudniającymi proces ich ekspansji zagranicznej. Przeprowadzone
badania dały konkluzję, że nieznajomość języka danego kraju, jak też koszty transportu
nie mają zasadniczego znaczenia dla tych przedsiębiorców.

Strategie internacjonalizacji ukraińskich mikro
i małych przedsiębiorstw
Strategia dotyczy przemyślanego, względnie trwałego sposobu działań, planu
działań i wskazówek postępowania w związku z realizacją celów organizacyjnych
i kształtowaniem tożsamości organizacyjnej21. Wykonane w latach 2015–2017 ba21 K. Obłój, Strategia organizacji (wyd. II zmienione), PWE, Warszawa 2007, s. 325–337.
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dania własne dały wnioski, iż mikro i małe firmy na Ukrainie stosują najczęściej
cztery podstawowe rodzaje strategii (możliwość wielokrotnego wyboru): konkurowanie ceną (17); konkurowanie jakością (13); konkurowanie technologią (9);
specjalizację działalności (7). W ramach jednej firmy możliwe są do stosowania
wszystkie wymienione strategie, bowiem nie mają one charakteru alternatywnego, jednakże najczęściej konkurują one ceną i jakością. Strategia niskiej ceny jest
możliwa do zastosowania z powodu niskich kosztów wytworzenia (niższych niż
w innych krajach np. Europy Zachodniej). Konkurowanie technologią jest tu natomiast rozumiane jako oparcie działalności na tradycyjnych technologiach i starych
recepturach. Brak zmiany w stosowanych technologiach oraz brak zmian receptur to główne mocne strony dla przedsiębiorstw produkujących przede wszystkim
żywność.
Strategie takie, jak: konkurowanie kosztami, wiedzą, kompetencjami czy dywersyfikacja działalności mają w analizowanych przypadkach znaczenie marginalne.
Z takich zachowań strategicznych może wynikać chęć lokowania własnych produktów/usług do krajów o wyższym poziomie technologicznym, co zadeklarowało
aż 14 badanych przedsiębiorstw. Daje to możliwość nie tylko rozwoju, ale także
skorzystania na wyższej marży na sztuce produktu. Analizowane przedsiębiorstwa
rzadko dokonują kompleksowych analiz strategicznych własnych działalności,
bowiem nie mają na to czasu i pieniędzy (17). Nie stać ich też na reorganizację
struktur w celu wyodrębnienia osobnych stanowisk lub komórek organizacyjnych,
zajmujących się zagraniczną ekspansją. Są zdominowane przez duże firmy i często
przez firmy niewielkie działające „na czarno”.

Sposób internacjonalizacji ukraińskich mikro
i małych przedsiębiorstw
Na podstawie wykonanych badań własnych można wyciągnąć wnioski co do zasadniczego (najczęściej występującego) sposobu ich internacjonalizacji. Wydaje
się, że największy wpływ na sposób wejścia na rynek zagraniczny mają takie aspekty, jak: motywy i bariery internacjonalizacji oraz formy i strategie tego procesu.
Badane przedsiębiorstwa nie cechują się etapowością w procesie internacjonalizacji. Otwierając działalność gospodarczą, często od razu poszukują możliwości
wejścia na rynek zagraniczny, co jest spowodowane przede wszystkim brakiem
możliwości rozwoju działalności na rynku macierzystym, ale także istnieniem nielegalnie działających niewielkich firm, które cechują się niższymi kosztami funkcjonowania. Wykazują więc cechy modelu born global (globalnych od początku,
urodzonych jako globalne, model nowych przedsięwzięć). Oznacza to, że otwie-
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rając działalność gospodarczą, zwykle już mają nawiązane pierwsze zagraniczne
kontakty (np. poprzez znajomych, członków rodzin itp.). Szybkiej i wczesnej internacjonalizacji sprzyjają umiejętności i charyzma właścicieli firm i jej menedżerów. Mikro i małe firmy stosunkowo często nawiązują współpracę z firmami
państw sąsiadujących z Ukrainą, a współpraca ta ma charakter obrotu towarowego
(eksport-import) i kooperacji produkcyjnej. Są to przedsiębiorstwa, które zwykle
nie mają wystarczających kapitałów dla tworzenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a ich działalność opiera się często nie o innowacyjne projekty, ale
o konkurencyjne cenowo i jakościowo produkty i usługi. Nie wykluczają jednak
aliansu strategicznego jako złożonej formy internacjonalizacji i nie obawiają się
jakości swoich produktów.

Podsumowanie
Wykonane badania własne będą kontynuowane. W roku 2018 jest przewidziany
kolejny wyjazd badawczy na Ukrainę. Badania mają swoje ograniczenia w zakresie
reprezentatywności, z czego autorka zdaje sobie sprawę, ale wyniki badań nasuwają pewne konkluzje. Brak informacji o potencjalnym kraju goszczącym oraz brak
wystarczających kapitałów własnych są podstawowymi barierami internacjonalizacji małych firm ukraińskich i utrudniają ekspansję zagraniczną w postaci złożonych form internacjonalizacji (np. bezpośrednia inwestycja zagraniczna czy alians
strategiczny). Ponadto, brak wiedzy na temat zagranicznych rynków stanowi istotną barierę wejścia na dany rynek goszczący. Niesprzyjające warunki prowadzenia
działalności gospodarczej na Ukrainie (zwłaszcza dla małych firm) są główną determinantą internacjonalizacji mikro i małych firm, związaną z poszukiwaniem
możliwości poza własnym krajem, czemu sprzyja też przedsiębiorczość i determinacja właścicieli przedsiębiorstw (i jej menedżerów). Badania dają konkluzję, iż
na Ukrainie dominującym sposobem internacjonalizacji niewielkich firm jest ich
wczesna (lub natychmiastowa) internacjonalizacja. Oznacza to, że małe firmy, nie
mając możliwości rozwoju na rynku macierzystym oraz nie posiadając zdolności
konkurencyjnej w stosunku do „odchudzonych” kosztowo firm niezarejestrowanych, od samego początku szukają tych możliwości na wybranych rynkach zagranicznych.
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Model of internationalization of Ukrainian small enterprises
Abstract: The study focuses on the analysis of the ways of internationalization of micro
and small Ukrainian enterprises. It contains such elements as: introduction, analysis
of the functioning conditions of micro and small enterprises in Ukraine, analysis
of the own research results in the following areas: understanding the nature of the
internationalization process, motives and barriers to the internationalization of micro
and small Ukrainian enterprises in the applied internationalization strategies. The
introduction includes the purpose of the study and the characteristics of the empirical
research. The internationalization of small Ukrainian enterprises has been described. The
study is completed with a summary referring to all mentioned considerations. The most
important conclusion from the study: micro and small Ukrainian enterprises use “early
internationalization”.
Keywords: internationalization, small and medium-sized enterprises, born global,
enterprise, Ukraina.

Особенности интернационализации
ритейла в Украине
Галина П. Штапаук*

Streszczenie: Specyfika rozwoju handlu detalicznego na Ukrainie, poprzez jego dalszą
internacjonalizację, polega na zaspokajaniu różnorodnych potrzeb konsumentów, co
zmusza detalistów do dywersyfikacji swoich możliwości, przy jednoczesnym uwzględnieniu specjalistycznych potrzeb poszczególnych grup klientów. W wyniku połączenia
dwóch przeciwstawnych trendów – dywersyfikacji i specjalizacji na rynku konsumenckim
– kształtuje się nowa dualistyczna strategia, która dyktuje logikę powstawania i rozwoju
nowych formatów handlowych przedsiębiorstw. Badania i synteza nowych trendów w rozwoju tych formatów handlu światowego stają się warunkiem wstępnym określenia przez
przedsiębiorców własnej strategii utrzymywania pozycji na rynku konsumenckim.
Słowa kluczowe: rynek, konsument, potrzeby, internacjonalizacja, strategia.1

1. Введение
Сдвиги на потребительском рынке Украины, происходящие под влиянием
изменения уровня материального состояния и покупательной способности потребителей, являются самыми влиятельными факторами развития
системы розничной торговли (ритейла), которая все больше опирается на
мировой опыт и постепенно интернационализируется. Все больше торговые
предприятия в Украине, согласно мировой тенденции, вынуждены приспосабливаться к разнообразным потребностям потребителей, как относительно структуры предложения товаров и услуг для населения, так и по выбору
форм осуществления торговой деятельности.
*

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, к.э.н., доц. кафедры экономической теории, маркетингу и предпринимательства, г. Старобельск.
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Развитие ритейла в любой стране тесно связано со структурой расходов
населения, которая косвенно отражает уровень социального благополучия – считается, что чем больше доля расходов на еду, тем беднее является государство. По статистическим данным среднестатистический житель
Украины тратит на питание более 53% своих доходов, что не сопоставимо
с аналогичными данными других стран: в Соединенных Штатах населениe в среднем тратит на еду 6,8% своих доходов, в Ирландии – 7,2%, в ОАЭ
– 8,7%, в Великобритании – 8,8%, в Канаде – 9,1%. В Евросоюзе на еду тратят
в среднем 16% доходов.
Структура расходов потребителей в Украине в течение длительного времени формировала определенную структуру предприятий торговли, которые имели различные торговые форматы: от супермаркетов до небольших
магазинов на городских рынках. Но созданная годами структура предприятий торговли в последнее время подвергается значительной деформации
под влиянием новейших тенденций, происходящих на потребительском
рынке.

2. Развитие структуры потребительского рынка
Определяют следующие тенденции сдвигов на потребительском рынке
Украины:
 во-первых, основное направление преобразований происходит под
влиянием ежегодного роста объемов розничного товарооборота, который за последние 10 лет увеличился почти в 10 раз;
 во-вторых, процесс развития украинского розничного рынка происходит с широким использованием мирового опыта развития торговли
и вхождением в Украину известных мировых торговых фирм;
 в-третьих, неопределенность многих проявлений быстро меняющейся
структуры потребительского спроса и отсутствие реальных механизмов их учета не предоставляют возможностей коммерческим предприятиям осуществлять обоснованный выбор решения относительно
формата своей деятельности из множества форм и методов современной торговли, из-за чего значительное количество торговых предприятий не выдерживают конкуренции, часто меняют свой профиль и нередко прекращают деятельность.
На фоне указанных особенностей процесс ускорения проникновения на
украинский рынок новейших мировых товаров неизбежно стимулировал
структурные сдвиги в самой торговой сфере и вхождения на рынок розничной торговли мировых торговых брендов. Так, согласно мировой тенденции,
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в Украине происходит постепенное увеличение концентрации в коммерческой сфере, отражающaя тенденция снижения общего количества торговых
предприятий при увеличении среднего объема товарооборота одним предприятием. В течение последних 10 лет количество предприятий розничной
торговли, которое составляло примерно 121 тысяч субъектов, в настоящее
время уменьшилoсь почти на 40%. При этом в большей степени сократилось
количество магазинов – более чем на 44%, в то время как количество мелких
торговых точек (киосков и палаток) уменьшилась на 26,6%. Соответственно,
в 10–15 раз увеличился средний товарооборот одного торгового объекта.
В целом в Украине происходит свой неповторимый путь развития потребительского рынка в Украине, который ставит перед торговыми предприятиями новые задачи по обеспечению их устойчивости в новых условиях.
Торговые предприятия, как более мобильные в части изменения своего профиля по сравнению с производственными, вынуждены вырабатывать собственную стратегию поддержания устойчивости, которая варьирует между
диверсификацией, что означает максимальное расширение торгового ассортимента на единой материальной базе, и специализацией, которая, наоборот, нацеливает предприятие на узкий сегмент потребительского рынка.
В результате отмеченных процессов происходит постоянное сокращение количества «унитарных» предприятий и увеличение форматов торговых объектов с явным проявлением диверсификации: таких, как, например, ООО «Метро кэш энд керри Украина», входящая в состав немецкого
холдинга «Metro Group», компания «Билла Украина», входящая в концерн
REWE Group, ЗАО «Фуршет», частью акций которого владеет французская
сеть гипермаркетов «Auchan» и др.
Наряду с мировыми фирмами, которые работают в Украине, отмечается значительный рост региональных торговых компаний (например, ООО
«Омега», которое владеет сетью «Варус», сеть фрешмарктов «Брусничка»,
сеть удобно расположенных магазинов «Апельмон» формата «у дома», ориентированных на быстрое приобретение качественных товаров в г. Запорожье и др.). Но этот процесс не отражающим единственное направление
развития торговых сетей, как и раньше, ведущую роль играют торговые
предприятия меньшего размера с традиционным подходом к формированию своего ассортимента и организации торговых процессов на основе
специализации. Поэтому диверсификация и специализация становятся составляющими стратегии поддержания устойчивости торговых предприятий
в Украине. Понятно, что и процесс интернационализации торговых сетей
в Украине не может выйти из под влияния этих обстоятельств.
Вторым важнейшим фактором интернационализации розничной торговли является состояние развития потребительского общества, которое
в очень значительной степени зависит от общих социально-экономических
трендов целой страны, а именно, от:
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 снижения жизненных стандартов из-за уменьшения курса национальной валюты;
 роста цен на потребительские товары в результате инфляции;
 сокращения потребительского кредитования;
 повышения ввозных пошлин;
 увеличения уровня безработицы;
 ухудшения из-за более жесткой регламентации налогового обложения
деятельности малого бизнеса, субъекты которого составляют значительную часть потребителей различных товаров и услуг;
 ограничения в сфере прямых денежных выплат широким слоям пенсионеров и лиц, которые получат различные формы социальной помощи
и т.д.

3. Направления интернационализации ритейла
Вследствие таких изменений даже самые крупные и успешные торговые
брендовые фирмы стоят перед неясностью определения стратегии ближайшего развития. Так, в вопросе развития в Украине деятельности фирмы
«Билла-Украина» пока не озвучивается количество запланированных к открытию магазинов, которых сначала было около 30, а в дальнейшем их количество значительно сократилось. С трудом принимается решение о вхождении на рынок Украины международной торговой сети «ИКЕА».
В целом, благодаря интернационализации всех направлений развития
розничной торговли в Украине расширяется спектр применения различных
форматов торговых предприятий при отсутствии надежных критериев лучшего выбора из числа следующих форм:
 розничные магазины, универмаги, супермаркеты, гипермаркеты, выставочные залы, магазины клубы, специализированные магазины, дискаунтные магазины и др.;
 различные виды безмагазинной торговли (прямой маркетинг, продажи
«один на один», продажа «один многим» и др., в форме торговли по телефону, с помощью телевизора, по почте – «директ-мейл», с помощью
визитов торговых агентов, через сеть ИНТЕРНЕТ и другие информационные компьютерные системы).
В общем, из-за поиска предприятиями наиболее устойчивых к условиям
меняющегося рынка торговых форматов структура предприятий розничной торговли находится в постоянном изменении, поскольку постоянно появляются новые виды торговых предприятий. Но при этом практически не
подлежит прямому копированию ни одна из версий развития торговой роз-
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ничной сети, принятых в странах Америки или Европы, в частности, американская система, при которой примерно 75% составляют средние и крупные
предприятия, использующие наемный труд, и примерно около 25% – мелкие
и мелкие розничные предприятия, не использующие наемный труд.
Поскольку развитие торговой сети происходит путем инвестирования
и дальнейшей концентрации капитала и увеличение размеров торговых
предприятий, развитие вертикальной интеграции является незыблемым
принципом и для Украины. Актуальными становятся цепные компании,
во главе которых находится центральная закупочная контора, а на нижнем
уровне – розничные предприятия (цепная компания), или объединение розничных фирм, которые приобретают товары в оптовой фирме (добровольная цепь) или кооперативные объединения розничных предприятий и оптовой фирмы во владении одного владельца, как это отражено на рисункe 1.

а

б

в

Рисунок 1. Три основные формы вертикальной интеграции в розничной торговле Украины
(вертикальные и горизонтальные разделительные линии отображают границы собственности):
а – цепная компания; б – добровольная цепь; в – кооперативные объединения

Согласно представленной схемы в роли оптового участника торговой
сети могут выступать:
1) оптовые фирмы, которые покупают, хранят и продают товары розничным торговцам, предприятиям сферы услуг, промышленным компаниям и др. (дистрибьюторы);
2) торговые посредники (брокеры, агенты), которые, как правило, не приобретают прав собственности на товар, осуществляя операции по его
хранению и организации снабженческих соглашений;
3) сбытовые конторы промышленных компаний, обособленные в организационном отношении от производственных подразделений.
Альтернативным направлением остается соединениe оптового и розничного переделов торговли в форме мелкооптовых магазинов-складов типа
«кэш энд керри», типичным представителем которых в Украине является
компания «МЕТРО Кэш энд керри Украина».
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Особенности стратегии «МЕТРО Кэш энд керри Украина» стал переход
фирмы к сокращенному формату деятельности «METRO баз», первые предприятия которого открыты в Украине. Основные отличия нового формата
предприятия «METRO баз» от базового в том, что они отражают существенные сдвиги в покупательском спросе, продемонстрированные данными таблицы 1.
Таблица 1. Особенности форматов торговых предприятий фирмы МЕТРО в Украине
Характеристика

Формат торгового объекта
METRO Cash & Carry

METRO баз

Общая площадь

До 16000 кв. м

До 2000 кв. м

Ассортимент

30 000 наименований  
продовольственных  
и непродовольственных товаров

3 000 наименований
преимущественно
продовольственных
товаров

Клиенты

Представители сегмента HoReCa, розничной торговли, офисов
и компаний, а также покупатели, которые удовлетворяют
собственные потребности

Поставщики

Более 90% продукции закупается у украинских производителей,
дистрибьютеров и импортеров

Помещения

Собственные

Арендованные

Как свидетельствуют данные об ассортименте нового формата «METRO
баз» его появление стало следствием нового проявления специализации,
что вылилось в уменьшение общей торговой номенклатуры в 10 раз.
Об этом свидетельствуют данные о довольно разном уровне цен на одни
и те же товары в магазинах, отличающихся размерами и объемом товарооборота, а также о значительной разнице цен на одни и те же товары в обычных и статусных торговых заведениях. В проводимых нами исследованиях
сопоставлялись цены на некоторые товары – продукты ежедневного потребления и деликатесы в магазинах следующих типов:
 статусный – статус торгового учреждения заведения типа «SPAR»
(gourmet) со значительной торговой площадью и объемом товарооборота с деликатесным набором продуктов;
 продуктовый магазин, гастроном с торговой площадью до 100–200 кв. м
и товарооборотом 100–150 тыс. грн. ежедневно со стандартным ассортиментом товаров;
 супермаркет площадью от 0,5 до 1,5 тыс. кв. м и ежедневным товарооборотом в 400–700 тыс. грн. с полным набором продуктов и сопутствующих товаров (типа «Фуршет»);
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 дискаунтер типа «Кэш энд кэрри», площадью более 4 тыс. кв. м с ежедневным товарооборотом свыше 1000 тыс. грн., или среднего размера (например, система заведений «АТБ») с максимально широкой номенклатурой товаров, продаваемых по оптовым ценам, или по ценам,
приближенным к ним;
 торговая палатка, рыночный прилавок, магазин на рынке – субъект
частного предпринимательства, специализированный на определенных группах товаров со значительным объемом продаж по отдельным
товарным позициям.
В таблицы 2 приведены результаты исследования в виде индикативных
цен на одни и те же товары, при этом за 1 приняты цены, характерные для
обычных для Украины магазинов типа «гастроном».
В результате исследования установлено, что имеет место зависимость цен
от размера торгового заведения: самые высокие цены (кроме статусных заведений, приведенных в столбце 2) наблюдаем в магазинах меньшего размера (столбец 3) и, наоборот, в дискаунтерах с наибольшим товарооборотом
(столбец 5) цены ниже. Самые низкие цены в торговых палатках или магазинах на рынке можно объяснить значительным объемом продажи отдельных
товарных позиций массового потребления.
Таблица 2. Индикативные цены товаров в торговых заведениях разных типов
Индикативные цены товаров по торговым заведениям разных типов
и объемов товарооборота
№
товара

статусный
магазин

гастроном
с минимальным товарооборотом

супермаркет
со средним
товарооборотом

дискаунтер
с максимальным товарооборотом

палатка
с минимальным товарооборотом

1

1,09

1,0

0,98

0,95

0,85

2

1,35

1,0

0,95

0,91

0,80

3

1,09

1,0

0,95

0,90

0,77

4

1,17

1,0

0,94

0,88

0,72

5

1,22

1,0

0,85

0,80

–

6

1,14

1,0

0,95

0,83

–

7

1,24

1,0

0,92

0,84

0,71

8

1,28

1,0

0,92

0,87

0,70

9

1,18

1,0

0,87

0,80

–

В
среднем

1,20

1,0

0,92

0,86

0,78
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4. Выводы
Итак, особенностями развития ритейла в Украине путем его дальнейшей
интернационализации является опора на разнообразие потребностей потребителей, что заставляет торговые предприятия диверсифицировать свои
возможности, одновременно учитывая специализированные потребности
отдельных групп покупателей. В результате сочетания двух противоположных тенденций – диверсификации и специализации на потребительском
рынке складывается новая дуалистическая стратегия, которая диктует логику появления и развития новых торговых форматов предприятий. Исследование и обобщение новых тенденций развития мировых форматов торговой
деятельности становится необходимым условием определения торговыми
предприятиями собственной стратегии удержания своих позиций на потребительском рынке.
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Features of the internationalization of retail in Ukraine
Abstract: The specifics of development of retail trade in Ukraine, through its further
internationalization, consists in satisfying various consumer needs, which forces retailers
to diversify their capabilities, while taking into account the specialized needs of individual
customer groups. As a result of combining two opposing trends – diversification and
specialization on the consumer market – a new dualistic strategy is being developed
that dictates the logic of the emergence and development of new commercial formats of
enterprises. Research and the synthesis of new trends in the development of these global
trade formats are becoming a precondition for entrepreneurs to define their own strategy
to maintain their position in the consumer market.
Keywords: market, consumer, needs, internationalization, strategy.

Zakończenie

Zaprezentowane w opracowaniu Internacjonalizacja organizacji. Aspekty ekonomiczno-społeczne wyniki analiz teoretycznych i badawczych procesów internacjonalizacji
na rynku i w gospodarce Ukrainy i Polski pozwalają na stwierdzenie, że:
 gospodarka ukraińska internacjonalizuje się – co prawda powoli, ale z wykorzystaniem światowych i europejskich (w tym polskich) wzorców, form i metod procesów internacjonalizacji. Ponadto – na co wskazali badacze, pracownicy naukowi Katedry Teorii Ekonomiki, Marketingu i Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Ługańskiego, proces internacjonalizacji dotyczy nie tylko sfery
przedsiębiorstw, ale zaczyna również „doganiać” sferę usług i firm wytwarzających środki konsumpcji (artykuły żywnościowe). Wskazano zatem, że
internacjonalizacja to dobry sposób na rozwój i szukanie miejsca dla siebie
na rynkach zagranicznych;
 polskie badane przedsiębiorstwa natomiast doskonale rozumieją znaczenie
procesów internacjonalizacji dla „podniesienia na wyższy poziom” swojej
sprawności działania w różnych sferach działalności przedsiębiorstw i ciągłej
walki konkurencyjnej o pozycję i miejsce na rynkach zagranicznych;
 należy zwrócić uwagę na to, że z 11 opracowań aż siedem z nich opartych
było na badaniach praktycznych autorów opracowań, co podnosi wartość
naukową i praktyczną opracowań.
Należy wyrazić uznanie dla rozwoju praktycznej „ścieżki” badań nad procesami internacjonalizacji przedsiębiorstw, a zwłaszcza przedsiębiorstw ukraińskich
na terenie Ukrainy. Włączenie w tok badań nad tymi procesami najważniejszych
instytucji badawczych na Ukrainie napawa nadzieją na rozwój metodyki procesów
internacjonalizacji dla rejonów Europy Wschodniej w przyszłości, które wzorują
się na najlepszych praktykach rejonów zachodniej Europy.
Beata Glinkowska-Krauze, Bogusław Kaczmarek

