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RAPORTz badań empirycznych nt.
„Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie”

Wstęp
Synieza teoretyczna bezpośrednich inwestycji zagranicznych zawarta jest
wbogatej literaturze przedmiotu!. Dotyczy ona zarówno oddziaływania BIZ
na gospodarkę krajów transferujących kapitał, jak też ich wpływu na gospodarkę kraju beneficjanta, w tym na indukowanie przez kapitał zagraniczny
zmiany strukturalne gospodarki.
Bibliografia badań empirycznych dotyczących tego ostatniego problemu,
prowadzonych w przedsiębiorstwach transformowanej gospodarkijest relatywnie wąska?
Interesującym więc zadaniem badawczym wydało się podjęcie próby oceny oddziaływania BIZ na przekształcenia strukturalne funkcjonującychna
polskimrynku przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym.
Zebrany materiał empiryczny pozwolił na weryfikację obiegowych ocen
dotyczących wpływuBIZ na poziominnowacyjności i konkurencyjnościfirm,
zmiany metod ich zarządzania, jakość kapitału ludzkiego.
Podjęto próbę oceny oddziaływania kapitału zagranicznego na zmiany kryieriów funkcjonowania przedsiębiorstw(paradygmat rozwoju), ich strategie
konkurencyjne, zmiany struktury produkcji, strukturykapitału trwałego, aktywnościinwestycyjnej, zatrudnienia i jakości pracy, na zdolność eksportową,
przekszialcenia systemu zarządzania, promocji i marketingu.
Wdokonanej ocenie wskazano zarówno pomyślne efekty oddziaływania BIZ
na wzrost przewag konkurencyjnychfirm, jak też zasygnalizowano zjawiska
niepokojące, nie sprzyjające pożądanym zmianomstrukturygospodarowania
zarówno wprzedsiębiorstwach, jak też w całej gospodarce narodowej. Tak
więc przedmiotem naszychzainteresowańbyła obserwacja wpływubezpośred* Po min. [J.H. Dunningj, Mulinarionał Enterprises andtie Global Economy, London 1993,
U-H. Dunniny), Głobalisaion: The Challange forNational Economic Regines, The Economic
and Social Rescarch Institute, Dublin 1993; (JH. Dunning], Multinationał Enterprises andtie
Global Eeonormx. Addison Wesley Publishing Company 1895; [J.H. Dunning]. Gorennen,
Globalisation sd Iniemiational Business, Oxford University Press 1999; [K. Kojima], Direer
Foraign Investment. A Japanese model of multinańional business operations, CroomHelm,
London1978; [R.. Komiya]. Tie Japanese Econonty: Trade, Industryand Goveriment, Universty of Tokyo Press 1903
+. Por. Kapital zagraniczny w Polsce. Warunkidziałania pod red. (Z. Sadowskiego, Bellona 1999]
(D. Stuglik]. Wplyw zagranicznychinwestycji bezpośrednich na zmiany strukturalne polskiej
gospodarki, IRIS1909, Iawestycje zagraniczne wPolsce, pod, red. [B. Durki, IKiC 2001]
(J. Witkowska], BIZ w Europie Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Łódzki1996.
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nich inwestycji zagranicznych na zmianydystansu dzielącego funkcjonowanie
mechanizmu rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce od wzorców
wrozwiniętej gospodarcerynkowej.
Należy podkreślić, iż niewielka populacja badanych jednostek (30) pozwolila jedynie zasygnalizować obserwowane zjawiska, zaś próba uogólnienia uzyskanych wyników wymaga znacznej ostrożności.
Śtrukuira gałęziowabadanychfirm zbliżonajest do kierunkówalokacji
BIZ wcałymprzemyśle. Wśród 30 przedsiębiorstw 7 należydo przemysłu
spożywczego, 7 do przemysłu materiałówbudowlanych, 5 to przemysł chemiczny, 3 — motoryzacyjny, 3 - opakowania, 2 — meblarstwo, I przemysł elektromaszynowy, | — lekki i | stoczniowy.
Analiza dotyczy roku 2000. Przeprowadzono ją metodą wywiadu bezpośredniego z pomocą rozbudowanego arkusza pytań ankietowych(39 s.)
Badanie wykonano wInstytucie Nauk Ekonomicznych PAN pod kierunkiem naukowymprof. dr hab. Joanny Kotowicz-Jawor. W skład zespołu badawczego wchodzą: dr Piotr Boguszewski, prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor, dr hab.

Anna Marzec, mgr Wanda Karpińska-Mizielińska, dr Tadeusz

Smuga, dr Dorota Stuglik.
Wankietyzacji przedsiębiorstw uczestniczyli także pracownicy naukowi
ośrodków badawczych Wrocławia (A.E.), Gdańska i Krakowa. Składamy im
serdeczne podziękowania.
Sponsoremprojektu był Komitet Badań Naukowycht

* okresie transformacji systemowej Zespól opublikował cykl raportówdotyczących adaptagyiności przedsiębiorstwdo wamink «w gospodarki rynkowej pr. Wertuski pobudzania mecha
sizmów podażowycii wprzedsiębiorstwach przemysłowych (1993), Zachowania przedsiębiorstw
determinantą rozwoju gospodarczego (1996), Innowacje 1997 (1998).
+. Projekt badawczy KBN nr 1HOŻC 0318.
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Dorota STUGLIK"
Produkcja i sprzedaż

Przejęcie części lub całości przedsiębiorstwaprzez inwestora zagranicznego wywoluje istotne zmiany w strategii tych podmiotów, asortymentu ich pro-

dukcji oraz pewne zmianytechnologiczne, nie zawsze oznaczające wprowadzenie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

Nowe usytuowanie przedsiębiorstwa na rynku krajowym
i zagranicznym
Wykupienie części lub całości przedsiębiorstwa przez kapitał zagraniczny
powoduje, że podmiot przestaje być przedsiębiorstwemkrajowym, a staje się
integralną częścią podmiotu międzynarodoweg:
Bardzo ważnąimplikacją tego zdarzeniajest zapoczątkowaniei rozwój handlu wewnątrzkorporacyjnego, a zatem wymiany pomiędzy filiami dokonywanej z pominięciem rynku. Umożliwia to stosowanie manipulacji cenami transferowymi, a w wyniku tego unikanie płacenia podatków, transfer zysków za
granicę oraz powoduje zmianę struktury eksportui importu.
Handel między filiami danej korporacji umożliwia zaniżanie lub zawyżanie cen towarów. Manipulacji tych dokonuje się nie tylko wcelu uniknięcia
obciążeń celnychi podatkowych, ale również w walce konkurencyjnej na ry
kulokalnym(krajowym) (por. tablica 1).
Unikanie opodatkowania powoduje uszczuplenie dochodówbudżetowych.
Przeciwdziałanie temu zjawisku deklaruje kandydat na ministra finansów, który uzyskał już poparcie w tym zakresie instytucji międzynarodowychi niektórych rządów.
Jednymz czynników możebyć zaniżanie płac lokalnych pracowników czy
uzasadnianie wzrostu cen wyrobów.

Na. skutek handlu wewnątrzkorporacyjnego ulega zmianie struktura eksportu i importu przedsiębiorstwa, które stało się filią. Z jednej strony może
wzrosnąć eksport wcelu zaopatrzenia pozostałych przedsiębiorstw, z drugiej
stronyjest bardzo prawdopodobne,że import wzrośnie jeszcze bardziej, gdyż
przedsiębiorstwo będzie sprowadzało wiele innych produktów wytwarzanych
przez pozostałe filie.

Autorkajest pracownikiem Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.
Wypowiedź Marka Belki naseminariumw INE PAN wdniu 4 października 2001 r
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Tablica 1

Przypadek gdy Firma „matka” sprzedaje dobra I uslugi do swojej Mi2a granicą,
Czynniki sklaniające do stosowania cen transierowych.
Rodzaj stosowanych Ge
Motywywikaące 2 nacji zew
—_ Minimalizacja globalnychobciążeń podzikowych
a) Podarki w kraju są wyższe niż za granicą,
Ceny zaniżone.
o) Podatki w kraju są niższe niż za granicą
Ceny zawyżone.
—_ Minimalizacjo obciążeń celnych
Ceny zaniżone.
Maksymalizacja subsydiów eksportowych
Ceny zawyżone.
Obniżenie ryzyka kursowego.
a Slaba waluta
Ceny zawyżone 7
przyspieszenie płatności
BSika al
Ceny zawyżone +.
„opóźnianie patności
© Długw walucie sabej
Cenyzawyżone +
„opóźnianie płatności
Blogwwake siej
Cenyzawyżone +
przyspieszanie płatności
= Weofrwanie zstów Mb kapital
Ceny zawyżone.
Wzrostmajątkufirmy stopyamortyzacji
Ceny zawyżone.
Przeciwdziałanie lokalnymograniczeniom w wydatkachkapialowych Cć
= Zamiejszenie ryzyka politycznego
DWkaju
Ceny zamiigne.
b0-Za granicą
Ceny zawyżone.
„Motywy wkając = tworzenia Społ tn remi
—_Uzskanie maksymalnego udziału w rencie ekonomicznej
Ceny zawyżone
= Uzasadnienie wzrostucen
Ceny zawyżone.
Unikanie opłat antymonopolowych.
Ceny zaniżone
= Unikanie opat antydumpingowych
"Cenyzawyżone
=Osiobianie żądańpłacowychpoprzez wykazywanie niiszych zysków
Ceny zawyżone
— Wspieranie rozwoju Kii
Ceny zaniżone
Zaostrzenie walki konkurencyjnej na Tokalnymrynku
(Cenyzaniżone.
Źródło: Plasschaert 1985 r. cyt. za J.H. Dunning Maultinarional Enterprises andtie Global Eco.
omy. Londyn 1993

W związkuz tyminteresujące wydało się zbadanie wielkości handlu w
wnątrzkorporacyjnego i zestawienie go ze wskaźnikami dotyczącymieksportu
i importu. Dane te nie były zbyt chętnie udostępniane(por. tablica 2).
Niski udział handlu wewnątrzkorporacyjnego wykazywały przedsiębiorstwa niedawno przejęte przez kapitał obcy (1999 r.) lub działające w dziedzi
nachniskiego przetwórstwa. Powyższa tablica wykazuje dość korzysiną rela
cję eksportu do importu, jednak dane makroekonomicznewskazują, że podmioty
z kapitałem zagranicznym generują deficyt, a zatem przeważa niekorzystna
cja eksportu do importu. Wynika to z dwóch powodów: Polskajest dużym
i potencjalnie chłonnym rynkiem, który przez wiele lat nie był tak dobrze zaopatrzonyjak rynki w krajach wysoko rozwiniętych. Jednocześnie brak jest na
razie własnych, polskich korporacji międzynarodowych, których działalność
mogłabyzrównoważyćnegatywneefekty wywoływane przez podmioty obce.
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Tablica 2
Udział eksportu w sprzedaży, importu w sprzedaży oraz udział handlu wewnątrzkorporacyjnego
w obrotach ogółem
Przekiębiostwa

-—
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=
-——
[=
[EF
E—=
[——
I
I
J
k
L
t
M
N
o
p
R
sce]

Udzki elsportu
wsprzedaży

Udzial importu
w sprzedaży

750
550
650
50.0
SSI
560
300

500
350
bd
550
213
bi
30.0
200
b
10
00
50
160
ELI
Ba
00
300

Eri
360

300
105.
168.
30
1
10
Pd

Gaba

I
I
1
I
|
I
]
I

Udział handlu
wewnatrzkorporacyjnego
w obrorach ogółem.

|

Wymiana wewnątrzkorporacyjna stanowi zatembardzo istotną zmianę dokonującą się w podmiotach przejętych wczęści lub całości przez kapitał obcy.
Zmiana strategii przedsiębiorczej
Kolejnąistotnąimplikacją przejęcia przezinwestora zagranicznego kontroInego pakietu akcji lub udziałów była zmiana strategii przedsiębiorczej. Taką
zmianę deklarowało 65,5% badanych, pozostali utrzymali dotychczasowy paradygmat rozwoju
Najczęściej stosowaną przez inwestorówstrategią była specjalizacja. De-

klarowało ją 34,5% badanych(por. tablica 3).

Tablica3

Glówne strategie przedsiębiorstwa po przejęciu jego części
lub calości przez inwestora zagranicznego
Rodzaj ssie
Specjalizacja
Koncentracja
Drwenyikocja
Zajęcieniszyrynkowej zagranicznej
Zajęcie niszy rynkowej krajowej
Kosztowa.
„Wiączenie do sieci przedsiębiorstw korporacji 2a

ER
EJ
103
103
34
34
34
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Strategia specjalizacji jest obecnie jedną z najczęściej stosowanychstrategii na świecie. Specjalizacja produkcji może jednak również oznaczać redukcję pewnych zakładówlub likwidację wytwarzania określonych wyrobów.
Pozostałeistotne strategie to: koncentracja, dywersyfikacja i zajęcie niszy za-

granicznej. Koncentracja oznacza skupienie się podmiotu gospodarczego na
grupie nabywców, na segmencie asortymentowym lub geograficznym rynku.
Wynika to z przekonania, że dana firma może lepiej obsłużyć swój segment
rynkuniż konkurencidziałający wszerszej skali. Dywersyfikacja oznacza znaczne zróżnicowanie wyrobówi usług oraz wprowadzenie na rynek produkcji
unikalnej. Różnicowanie może dotyczyć wzorów, cech wyrobów, technologii,
obsługi posprzedażnej [Kotowicz-JaworJ., 1998, s. 22-23].
Strategia dywersyfikacji wymagaznacznych nakładówinwestycyjnych, posiadania dobrze kojarzonej na rynku marki firmy lub produktów, które wyraź.
nie są odróżniane od wyrobówkonkurencji, a zatem może być stosowana,
przede wszystkimprzez przedsiębiorstwa duże, wtymkorporacje międzynarodowe. Natomiast strategia koncentracji i w pewnymstopniu strat
szukiwania niszy rynkowej będzie bardziej charakterystyczna dla podmiotów
małych i

średnich [Kotowicz-JaworJ., 1998, s. 22-23].

Warto zwrócić uwagę na występujący w gospodarce światowej trend do
koncentrowaniasię na działalności podstawowej dla danego przedsiębiorstwa
(tzw. core business), co oznacza wzrost specjalizacji przedsiębiorstw w dobie
rosnącej konkurencji i nadmiernych mocy produkcyjnych. Jak wykazało bada
nie, sytuacja ta znalazła swoje odzwierciedlenie również na rynku polskim.
Warto zwrócić uwagę, że korporacje międzynarodowe podejmują decyzje
biorąc pod uw:
k globalny. Może się zatem zdarzyć, że chęć optymalizacji wielkości produkcji spowoduje zamknięcieniektórych zakładów, co miało miejsce także wśród badanych podmiotów. Zostało to omówione w dalszej
części pracy

Główne rynki zbytu
Logiczną konsekwencją wykupu polskich podmiotów przez inwestorów
z państw wysoko rozwiniętych jest zdobycie nowego rynku zbytu, którybył
dla nich zamkniętyprzez ponad 40lat. Tym bardziej że w krajach wysoko rozwiniętych zarysowałsię dotkliwy nadmiar zdolności produkcyjnych (overcapacity), prowadzących do fali fuzji pomiędzy dużymi korporacjami do wojen
cenowych. Polskajest natomiast relatywnie chłonnym rynkiem zbytu (40 mln
mieszkańców),
Nie powinno zatem budzić zdziwienia, że ponad 70% badanych uważa rynek krajowy (j. rynek polski) jako główne miejsce zbytu dla produkcji prz
jętego przez nich przedsiębiorstwa (por. tablica 4).
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Tablica 4
Główne rynki zbytu po przejęciu części lub całości podmiotu przez kapitał zagrani y
Rynek
a
Kajowy.
70a
„Unii Europejskiej
38,1
"Europy Wschodniej
145
W gm:
Rosi
EE
Pozosełychpaństw
1a
Europy Środkowej
78
Skandynawii
14

Dużeznaczenie jako rynki zbytu mają również kraje Unii Europejskiej, co
wznacznymstopniu wynika ze wspomnianego już handlu wewnątrzkorporacyjnego. O wiele mniejistotnesą rynkizbytu krajów EuropyŚrodkowej i Wschod-

niej.
Jakkolwiek zrozumiałe są motywy funkcjonowania inwestorów zagranicznych, to jednak konsekwencje ich działalności mogą okazać się niezbyt korzystne
dla gospodarki. Z punktu widzenia bilansu płatniczego pożądane byłoby, aby
przedsiębiorstwa generowały nadwyżki handlowe, co mogłoby odwrócić niebe:
pieczną tendencję do pogłębiania się deficytu handlowego, a w następstwie pogłębiania się deficytu obrotów bieżących. Istnieje już wielokrotnie sygnalizowane niebezpieczeństwo nałożenia się koniecznościspłat znacznie większych niż
dotychczas rat długu zagranicznegoz rosnącym deficytem obrotówbieżących.
Bardzo ważnymspostrzeżeniem jest, że ponad połowa badanych przedsię
biorstw(58,3%) utrzymała dotychczasowe kierunki eksportu, a zmieniło je
nieco ponad 41% respondentów. Potwierdza to tezę, że głównymcelem przejęć podmiotów gospodarczych wPolsce było zdobycie krajowego rynkuzbytu
oraz zagranicznych kanałówdystrybucji danego przedsiębiorstwa.
Głównymi kierunkami eksportu są kraje Unii Europejskiej oraz Europy
Wschodniej (por. tablica 5).

Glówne kierunki eksportu po wejściuinwestora zagranicznego
Glówne Kierunki eksportu
je Unii Europejskiej
Wym:
Niemcy
Europa Wschodnia
W ym
Rosja
Pozosale kraj
Europa Środkowa
Stany Zjednoczone
Kanada
Astra
Alcyka
„Ameryka Poludniowa
Azjo

Tablica 5
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Dane w powyższej tablicy wskazują, że nastąpiła intensyfikacja wymiany

handlowej, przy utrzymaniu tendencji do regionalizacji działalności gospodarczej w obrębie Europy. Dla kapitału obcego okazują się atrakcyjne powiązania byłych polskich przedsiębiorstwz 300-milionowym rynkiem Europy Wschodniej

Zmianystrukturalne produkcji i eksportu po przejęciu części
lub całości przedsiębiorstwa przez kapitał zagraniczny
Istotnym zagadnieniem jest, czy po przejęciu części lub całości przedsiębiorstwaprzez kapitał obcy, podmiot ten staje się dostawcą komponentów dla
innych przedsiębiorstw danej korporacji czy też producentemdóbrfinalnych
na rynek krajowy lub zagraniczny.
Wbadanej próbie większość przedsiębiorstwto dostawcy dóbr finalnych
zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny (por. tablica 6).
Tablica 6

Charakter produkcji
Charskier produkcji
Dostawcadóbr finalnychna rynek krajowy
Dostawcadóbfinalnych na rynki zagraniczne
Dostawca komponentówna rynek krajowy
Dostawca komponentówna rynki zagraniczne.

CI
SIS
593
185
145

Dominującą rolę odgrywają dostawy na rynek krajowy. Zdeterminowałoto
charakter zmian dokonywanych w sferze produkcji. Dążenie do zaspokojenia
popytukrajowegoskłoniło inwestorówzagranicznych do unowocześnienia wy-

robówjuż produkowanych.
Jedną z podstawowych czynności dokonanych przez inwestorów zagranicznych było unowocześnienie tych wyrobów (por. tablica7)
Tablica 7

Zmiany dokonane przez inwestora po przejęciu przedsiębiorstwa
Rodzaj wprowadzonych zmian
Unowocześniono wysoby jużprodukowane
[prowadzono nowe wyroby do produkcji
„Zaniechano produkcji
Ww
Zlikwidowano 3 zaklady produkcyjnewywarzające cukierki
„drażetki, chałwy, sezamki, wyroby czekoladowane.
Zlikwidowano produkcję makaronów
Zlikwidowano produkcję nierentownij

m
S40
S80
EMI
10
30
30

Jednak unowocześnienie nie oznacza wprowadzania najnowocześniejszych
technologii. Wysoki był też odsetek podmiotów,które wprowadziłynowe wy-
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roby do produkcji, co należy powiązaćze strategią dywersyfikacji. Zwiększenie palety wyrobówsprzyja lepszemu zaspokojeniu potrzeb klientów.
Badanie wykazało również pewien odsetek firm, które zaniechały części
dotychczasowej produkcji. Likwidację produkcji słodyczy czy makaronówmożna uznać jako zmniejszanie nadmiernych mocyprodukcyjnych wdążeniu korporacji do optymalizacji wielkości produkcji
Po przejęciu całości lub części przedsiębiorstwa przez inwestora zagranicznego 81,5% podmiotów dokonało zmian jakości produkcji. Jednak głębokość tych zmiannie była znacząca: zaledwie 20,8% badanych podmiotów wykazało wzrost udziału produktów wyżej przetworzonych, a aż ponad 79% —

brak takiego wzrostu.
Kolejnymkrokiempodjętymprzez inwestorów zagranicznych było zwiększenie wydajności pracy, którego dokonano w prawie wszystkich przedsiębiorstwach (96,2%). Wydajności nie podniesiono w(3,8%) badanych podmiotów.
Podniesienie wydajności pracy odbywało się przede wszystkim poprzez poprawę organizacji i zarządzania (por. tablica 8).
Metody podniesienia wydajności pracy
Sposoby podniesienia wydajności pracy
Poprawaorganizacji i zarządzania
Unowocześnienie parku maszynowego
Automatyzacja procesu produkjnego
Wprowadzenie nowoczesnych icehnologi
Nowe linie produkcyjne
Zmiana technologii wytwarzania
Zwiększenie dyscypliny pracy
Systemmotywacyjny pracowników
"Ograniczenie liczby_przcownikówprzyniezmienionym zakresie obowięzków
„Racjonalizacja zatrudnienia
Zakup nowoczesnych maszyn I urządzeń
Budowa nowej hali produkcyjnej
„Automatyzacja dozoruprodukcji
Odchudzanie podstawowego ciągu technol
Komputery
"Monitorowanie zakładu
Szkolenie pracowników

przedsiębiorstw
305
154
M5
115
17
17
17
17
17
17
38
35
35
35
55
55
55

Całą paletę rozwiązań, jaką wprowadzono wcelu zwiększenia wydajności
pracy można podzielić
na cztery kategorie: dotycząceorganizacji i zarządzania, pracowników, technologii wytwarzania oraz maszyn i urządzeń. Zwiększono dyscyplinę i motywację pracowników, wprowadzono nowylub unowocześniano stary park maszynowy, niekiedy wprowadzano automatyzację
i komputeryzacj
Na skutek tych zmian wzrósł udział 65,0 % badanychprzedsiębiorstw w rynku krajowym i 60% przedsiębiorstw w rynku zagranicznym.
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Zmianyjakości produkcji mogą nastąpić na skutek zakupu nowoczesnych

maszyn i urządzeń, poprawy kwalifikacji kadr lub też zaopatrywania się podmiotów u dostawcówzagranicznych. Import komponentów do produkcji może spowodować zerwanie dotychczasowych więzi kooperacyjnych, ze wszystkimi tego konsekwencjami w postaci, na przykład zwiększonego bezrobocia.
Większość badanych przedsiębiorstw deklaruje, iż zaopatruje się u krajo-

wych dostawców. Czynnikami, które skłoniły inwestorów zagranicznych do
importu komponentów,to:
— przedsiębiorstwo zagraniczne miało już powiązania z dostawcami zagr:
nicznymi, nie znalazło natomiast dostawcówpolskich,
-_ dostawcy krajowi oferują zbyt wysokie ceny,
— jakość oferowanych dóbrjest zbyt niska
Przejęcie części lub całości przedsiębiorstwaprzez kapitał zagranicznynie
oznacza, że bariery popytu zmniejszyły się. Około 60% badanych uważa, że
bariery te nie uległyzmianie, jedynie 28,0% respondentówuważa, że osłabły,
natomiast 12,0%, że wzrosły. Wyniki tego badania wskazują, że nie tylko
względy jakościowe i marketingowe wpływają istotnie na popyt, ale ogólna sytuacja ekonomiczna kraju, który jest bardzo ważnym rynkiem zbytu dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym lub dla ich firm macierzystych.
WPolscecoraz częściej dyskutuje się znaczenie usług w gospodarcei postuluje się wzrost ich udziału w PKB. Dlatego interesujące wydało się zbadanie, czy podmioty z kapitałem zagranicznym przyczyniają się do rozwoju nowych rodzajów usług oraz wzrostu ich znaczenia w gospodarce. W krajach
wysoko rozwiniętych proces „serwicyzacji” gospodarki wywołany jest wedłu
J.A. Dunninga na skutek: (1) wzrostu wydajności, który pozwała na wytwarzanie większej ilości wyrobówprzy mniejszych nakładach, szczególnie nakła
dach pracy, (2) preferencji konsumentów, wraz ze wzrostem dochodów zmniejsza się udział wydatkówna dobra trwalego użytku i wzrasta udział wydatków
na usługi, takie jak: ochrona zdrowia, podróże zagranicznei restauracje, (3)
zmiany klasyfikacji z działalności produkcyjnej na usługi, co wynika z faktu,
że część usług była wykonywana przez przedsiębiorstwo produkcyjne, a teraz
te są zakupywane od niezależnychfirm(np. usługi marketingowe, księgowe,
sprzątania iip.), (4) rzeczywistego wzrostu znaczenia usług związanych
z produkcją — projektowania i marketingu, (5) wzrostu znaczenia usług informatycznych (Dunning J.H., 1999, s. 77]
Do powyższych czynników możnadodaćrozwój usług w obrębie samego
przedsiębiorstwa, które napotyka corazsilniejszą barierę popytu. W krajach
wysoko rozwiniętych podmioty gospodarcze zaczęły silnie konkurować pod
względem różnorodności usług oferowanych swoimklientom (customisalion).
Naprzykład umożliwiając indywidualny dobór składnikówdo proszków do praa, odcieni farb do malowania ścian, itp.
Interesujące wydało się zbadanie, jak proces „serwicyzacji” przebiega w polskich warunkach. Badane podmioty pytano, czy wprowadziły one nowe formy usług dla klienta. Okazało się, że 32,1% badanych wprowadziło takie usłuich rodzaje prezentuje tablica 9.
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Nowe usługi dla klienta

Norse usługi
Oierowanie odbiorcomszczególnych wyrobów. pod ich potrzeby(eustomiEiony"
Doradztwo.
Marketingowe
Uszlachetnianie czynne (w tym przypadkuusługa z zakresu zeia — zeotawienie
poszczególnychczęści, szacie, farbowanie)
Uslugi dostawcze

%
107
36
36
36
36

Proces ten nie jest jednak tak dynamiczny, jak wkrajach wysoko rozwiniętych, gdyż ponad 67% inwestorównie wprowadziło nowych usług. Pozytywnymzjawiskiemjest pojawianiesię usług typowychdla rozwiniętych gospod
rek rynkowych,tj. oferowanie klientom szczególnych usług pod ich potrzeby
(customisation).
Kolejnymistotnym zagadnieniemjest wpływ inwestorów zagranicznych na

zmianę struktury eksportu i importu przejętych przez nich przedsiębiorstw.
Istotne wydaje się zbadanie, jak inwestorzyzagraniczni wpływają na strukturę wymiany handlowej wprzejętych przez nich podmiotach. Czy następuje degradacja produkcji, tj. czy zamiast produktówfinalnych eksportuje się komponenty czy też następuje wzrost udziału wyrobówfinalnych w sprzeda:
Jak wskazuje tablica 10 struktura eksportu uległa zmianom w ponad 59%
badanych przedsiębiorstw.
Zmiany strukturycksportu i importu
Strukuura clsporiu
Wiszczególnienie
Uległa zmianie.
[Nie ulegazmianie

a
551
409

Struktura importu
Wyszczególnienie
Ulega zmianie
Nie uległa zmianie

Tablica 10
LI
500
500

Struktura importu zmieniła się w połowie badanychprzedsiębiorstw. Wzrósł
udział wyrobówfinalnych w eksporcie i imporcie (por. tablica 11).
Jednocześnie wzrósł udział komponentów wimporcie, co podważanieco
deklaracje inwestorów, że zaopatrują się głównie na rynku polskim u krajowychdostawców.
Poniższa tablica wskazuje na intensyfikację wymianyhandlowej na skutek
przejęcia przez inwestorówzagranicznych części lub całości przedsiębiorstwa
i włączenia podmiotu dostruktur większej organizacji międzynarodowej
* Jest 0 rodzaj usługi zyskującycoraz większe uznanie w krajach wysoko rozwiniętych, polegający np. na tym.że klient dowolnie dobiera składniki np. plynu do prania (zapach, zawar.
tość środków piorących itp. ij. produki finalny jest tworzony według charakterystyki podanej przez klienta
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Zmiany w eksporcie I imporei
Rodzaj zmian
Wzróśudzia wyrobówfalnych w eksporcie
"Wzróśł udzial wyrobówfinalnychw imporcie
Spadl udział wyrobówfinalnych w cksporcie
Spadl udział wyrobów finalnych wimporcie
Udział wyrobów finalnych w eksporcie pozosiał bez zmian
Udział wyrobówfinalnychwimporcie pozostabez zmian
"Wzrósł udzia! komponentów w eksporcie
Wzrósł udział komponentów w imporcie
SSpadl udzial komponentóww eksporcie
SSpadl udzial komponentóww imporcie.
Udzial komponentów w eksporcie pozostał Bezzmian
Udzial komponentów w imporcie pozosł bez zmian

La

=
EDI
3
=

Sumując ważniejsze zmiany wsferze produkcji i sprzedaży pod wpływem
transferu BIZ należy wskazać na unowocześnienie produktów, zmiany strukturyeksportu z nieznacznym wzrostem udziału dóbr wysokoprzetworzonych,
orientację sprzedaży głównie na rynek wewnętrzny, rozwój wymiany handlowej między filiami korporacji z pominięciemrynkuoraz zmiany strategii konkurencyjnych
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Piotr BOGUSZEWSKI”
Finanse

Niewielkaliczebność próby nakazuje dużą ostrożność interpretacyjną w zakresie informacji dotyczących zagadnień finansowych badanych firm. Bardzo
utrudnionesą zwłaszcza procedury klasyfikacyjne. Trzeba też podkreśli
problematyczne może być ekstrapolowanie sformułowanych tu wnioskówna
całą populację przedsiębiorstw. Ze względu na niewielką liczbę tego typu badań, prowadzonych na większych próbach, warto przyjrzeć się niektórym wynikom uzyskanym w ramach tej analizy. W tych przypadkach, gdy będzie to
możliwe, spróbujemy skonfrontować uzyskiwane tu wyniki z rezultatami innych badań?.

Cele przedsiębiorstw
Zasadniczym, deklarowanym celem, badanych firm była maksymalizacja
sprzedaży. Cel taki jako podstawowyśokreśliło 80% respondentów. Warto podŚlić, że drugi pod względem ważności cel - obrona aktualnej pozycji
kowejfirmy, zadeklarowało 53% badanych. „Klasyczny” cel - maksymalizację
zysku jako bardzo ważny wymieniło tylko 47% badanych. Z zestawienia tego
można więc przypuszczać, że ankietowane przedsiębiorstwa są obecnie bai

dziej na etapie walki o swą pozycję rynkową, niż optymalizacji innych para
metrówfinansowych. Jest też prawdopodobne, że zdaniem części firm aktualja sytuacja na rynku powoduje tak duże zagrożenie zniknięciemz tego rynku,
ważniejsza staje się bieżąca ekspansja niż ochrona pozycji firmy poprzez i:
kie działania długofalowe, jak inwestycje i inne formy wspierania dalszego
rozwoju. Wśród ankietowanych przedsiębiorstwzaledwie 30% respondentów
mówibowiemo konieczności gromadzenia środków na dalszy rozwój przedsiębiorstwa i 43% — o konieczności inwestowania. Ponieważstrategię przeży
ja wtrudnymokresie deklaruje jako zasadniczycel, zaledwie 10% badanych,
relatywnie niewielkiego znaczenia działalności rozwojowej nie można tłumaczyć wyłącznie bardzo trudną, bieżącą sytuacją firmy”
Autor jest pracowniki » naukowym Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowego Banku Pol
skiego w Warszawie.
Zasadniczymipunktami odniesienia będą rezultaty wynikające ze sprawozdawczości GUS oraz
wyniki badań ankietowych, prowadzonych w Narodowym Banku Polskim.
Firmy mogły szeregcelów określić jako zasadnicze.
*_ Choć w pewnym sensie taki układ preferencji może być związanyz kiepską płynnością badanychprzedsiębiorstw — aż 307% z nich za zasadniczy cel swojej działalności uznaje utrzy
manie zagrożonej płynności.
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Gdyby powyższe preferencje można było uogólnić na całą zbiorowość firm
działających z udziałem kapitału zagranicznego, prawomocne byłyby następujące wniost
a). Podstawową strategią firm z udziałem kapitału zagranicznego jest ekspansja rynkowa, obecnie realizowanapoprzez maksymalizację obrotów.
b) Strategia ta jest prowadzona kosztem pewnego zaniedbywania (odłożenia
na przyszłość?) działalności rozwojowej. Może to mieć szereg skutkówdla
konkurencyjności oferty tych firm; zwłaszcza na rynkach zewnętrznych
©) Dalszych badań wymaga kwestia, czy ta ekspansywnastrategia jest wynikiem prób przejęcia rynków czyraczej rezultatem nadkonkurencyjności
i wgruncie rzeczy ma charakterobrony (poprzez „wypychanie” z rynku
potencjalnej konkurencji). Warto też zwrócić uwagę na to, że obrona po-

ziomuprodukcji jest często sposobem unikania pewnych kosztówdostosowawczych. Na przykład, przy dużym spadku produkcjii konieczności zmniej.
szenia zatrudnienia pojawiają się koszty zwolnień grupowych, problem
finansowania programów przekwalifikowania etc.
Finansowanie działalności rozwojowej
Mimo relatywnie niższej ważności problemów inwestycyjno-rozwojowych
whierarchii celówankietowanychprzedsiębiorstw, aż 57% badanych opracowuje średniookresową strategięfinansową (na dwa, trzy lata), a 17% - nawet

na horyzont pięcioletni. Jest to, biorąc pod uwagę wyniki innych badań firm
krajowych!0, sytuacja odmienna, gdyż dane te wskazują na większe zainteresowanie myśleniemperspektywicznymwfirmach z udziałem kapitału zagranicznego.
Wfinansowaniudziałalności rozwojowej przedsiębiorstw decydującą rolę
odgrywa wynik finansowyfirmy. Na jego decydujące znaczenie wskazuje ponad 53% ankietowanych. Na drugim miejscuznajdują się ex equo amortyzacjai długoterminowe kredyty bankowe (po 30%!! odpowiedzi wskazujących te
źródła jako istotne). Warto zauważyć, że są to niemal dwa razyrzadziej wymieniane źródła niż wynik finansowy, co jest nietypowym zjawiskiem w przypadkufirm wkrajach rozwiniętych, gdzie wtakimfinansowaniu decydującą
rolę odgrywają kredyty bankowe i papiery komercyj
Wbadaniach przedsiębiorstw z 1997r. przygotowywanie strategii 2-3 letniej deklarowało.
ledwie ok. 16% firm. Por: (Boguszewski R, 1998]. Powstaje oczywiście pytanie, czy rozbieżność ta wynika z odmiennego charakteruobubadanychprób czyjest efektemupływu czasu. stabilizacji gospodarki i większej dojrzałości przedsiębiorstw?
11. Jest to rezultat bardzozbliżony do proporcji obserwowanych w calej populacji przedsię
biorstw badanychprzez GUS w ramach sprawozdania F-01. Na ok. 17 000 firm w grudniu
2000r jedynie 32,5% posiadalo kredyt terminowy.
2. Papiery komercyjne w badanej próbie były istotnymźródłemzasilania działalności rozwojowej jedynie w 10% firm.
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Trzeba natomiast podkreślić, że ponad 56% ankietowanychfirm korzystało z różnych form wspomagania finansowego: 20% ulg podatkowych, 20%
— ze specjalnych linii kredytowych, 16% - z innych udogodnień.
Interesująca jest struktura finansowania przedsięwzięć rozwojowych o podwyższonymryzyku. Głównieze środkówzewnętrznychfinansuje takie zadania
ok. 36% ankietowanych, którzy w ogóle podejmują się takich inwestycji. 29%
firmfinansuje inwestycje o podwyższonym ryzykuze środków własnych. Pozostałe przedsiębiorstwa stosują mieszane strategie finansowania.
Reasumując, struktura finansowania przedsięwzięć rozwojowych wydaje si
wbadanej próbie zbliżona do tego, co możemy obserwować wpopulacji badanej przez GUS (wramach sprawozdania F-01). Istnieją jednak dwie różnice. Po pierwsze, analizowane tu firmy zdają się znacznie częś
stępdo różnego typu ułatwień wfinansowaniu zadań rozwojowych. Po dr
raczej korzystnie wydaje się wyglądać problemfinansowania przedsięwzięć
ryzykownych

Kredyt dewizowy
Ze względunaudział kapitałuzagranicznego specjalnego znaczenia w analizowanej grupie firmnabiera kredyt dewizowy. Aż 2/3 analizowanych przedsiębiorstw korzystaz takiej formy kredytu!4, Jedna trzecia przedsiębiorstw korzysta z kredytu dewizowego, zaciągniętego głównie w zagranicznych
instytucjach finansowych. Okolo 20% firm wykorzystuje zarówno zagraniczne,
jak krajowe instytucje finansowe dla otrzymania tego typu kredytu. Jedynie
10% przedsiębiorstw uzyskuje środki dewizowe głównie z krajowych instytucji. Widzimy więc, że w badanej próbie kredyt dewizowy pochodzi główni
z instytucji zagranicznych.
Środki dewizowe pozyskiwane są głównie wformie kredytu terminowego.
Z takiej formy korzysta aż 50% firm posiłkujących się środkami dewizowymi.
Kredyty krótkoterminowe stanowią jedynie 14% środkówdewizowych. Warto
podkreślić, że w badanej próbie stosunkowo duże jest znaczenie pożycze
aciąga je niemal 28% badanych. Podobnaliczebnie grupa przedsiębiorstw
korzysta z innych form środków dewizowych
Przeciętnyudział tych środkóww sumie kredytówi pożyczek wynosi 53%,
przyczym w 30% przedsiębiorstw przekraczał 60%, a kilka firm korzystało
wyłącznie z takich środków. Dla porównania, w cytowanymbadaniu Narodowego BankuPolskiego rozkład udziału zadłużenia dewizowego w zobowiązaniach wyglądał tak, jak na rys. 1. Warto zwrócić uwagę na to, że wyniki są
bardzo zbliżone do rezultatówotrzymanych na małej próbie przedsiębiorstw
z udziałemkapitału zagranicznego.
13. Choć brak tu innych badań referencyjnych.
14. Dla przykładu. wgrupie ok. 400 firm badanychprzez Narodowy Bank Polski w ramachtzw.
szybkiego monitoringu. firm takichjest obecnie okolo 36% (por. [Boguszewski P. Puchalska
K.. Jankiewicz Z., Kocięcki A., 2000].
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Rys. 1. Rozklad udzialu zadłużenia dewizowego w zadłużeniu ogółem w populacji
300 przedsiębiorstw, objętych szybkim monitoringiem NBP w grudniu 1999 r.

Bardzo ważne wydają się informacje, dotyczące sposobówwykorzystania
środków dewizowych. Otóż w grupie badanych przedsiębiorstw środki te są
wykorzystywane głównie dla zakupu zagranicznych dóbr inwestycyjnych (33%
respondentów). 20% ankietowanych finansuje z tych środków zakupy zarównokrajowych, jak i zagranicznych dóbr inwestycyjnych. Jedynie 10% firm deKlaruje wykorzystanie środkówdewizowych na zakup krajowych dóbr inwejnych. W 23% przypadkówśrodki dewizowe są wykorzystywane dla
finansowania działalności bieżącej. Dwa przedsiębiorstwa deklarowały spłatę
z tych środkówinnych zobowiązań
Podstawowymmotywem wykorzystywania środkówdewizowychprzez badane firmy jest wyraźnie niższe oprocentowanie od środ
jowych. Taką
deklarację złożyło 68% przedsiębiorstw korzystających z tych środków. Stosunkowospora grupa firm - 48% przedsiębiorstw posiadających zadłużenie
w dewizach — twierdziła też, że środki te możnaszybciej uzyskać niż środki
złotowe.
Zobowiązania dewizowe mogą być oczywiście przyczyną pojawianiasię ryzyka kursowego. Jedynie 28% zainteresowanych firm twierdziło, że ryzyko to
jest duże. Aż 48% badanych utrzymywało,że groźba tego typu ryzykajest niewielka, ponieważ przedsiębiorstwo jest jednocześnie eksporterem i wpływy
z eksportu pokrywają koszty obsługi zadłużenia dewizowego. Po dwa przedsiębiorstwa stwierdzały, że ryzyko dewizowejest niewielkie, ponieważ nie
przewiduje silniejszej dewaluacji walutylub skala zadłużenia dewizowego jest
niewielka. Tylko jedna firma stosuje nowoczesnetechniki zarządzania ryzykiem walutowym!*. Warto, przy okazji, zauważyć, że w przypadku umiarko15. W monitoringu NBP z IV kw. 2000 r. ok. 17% respondentów(z 300) deklarowało stosowa.
nie instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kredytowym. Powstaje zatempytanie,
czy próba 30 firmjest niereprezentatywna czy raczej firmy z udziałem kapitału zagranicznego niżej oceniają ryzyko walutowe niż „zwykłe” przedsiębiorstwa.
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wanej dewaluacji złotego sytuacja ekonomiczna poprawisię jedynie dla 10%
ankietowanych, zaś pozostanie bez zmian dla 27% respondentów. Pogorszenia
tej sytuacji oczekuje aż 37% firm. 10% respondentównie jest w stanie ocenić
ewentualnego wpływu.
Podsumowując możemystwierdzić, że w badanej próbie:
a) Kredyt dewizowy jest wykorzystywany wyraźnie częściej niż w populacji
„zwykłych” przedsiębiorstw
b) Udział tego kredytu w zobowiązaniachfirmyjest podobny, jak wwiększych populacjach przedsiębiorstw.
©). Najczęstszym dostarczycielemśrodkówdewizowychsą instytucje zagranicz.
ne. Najczęściej środki te są wykorzystywane na zakup dóbr inwestycyj
nych, pochodzących z importu. Możemy więc powiedzieć, że ta sytuacja
jest niekorzystna zarówno dla krajowych banków, jak i rodzimych przedsiębiorstw.
d) Podstawowymmotywem zaciągania kredytów i pożyczek denominowanych
w dewizachjest niższe oprocentowanie tych środków. Przedsiębiorstwa na
ogół nie obawiająsię wystąpienia ryzyka dewizowego; głównie dlatego, że
są jednocześnie eksporterami. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jedynie

jedno przedsiębiorstwo stosuje instrumenty zarządzania ryzykiem dewi
zowym.
Strategie cenowe

Ponad 43% badanych firm prowadzi długofalową politykę cenową odnośnie większości wyrobów, zaś 13% - wyłącznie wstosunku do wyrobówcksportowanych. Brak długofalowej strategii cenowej deklaruje 30% przedsiębiorstw.

37% firm działa według zasady: mała marża dużyobrót. Warto jednak zwróuwagę, że równoliczna grupa przedsiębiorstw stwierdza, że ze względu na
ciśnienie konkurencji ma bardzo małe możliwości prowadzenia aktywnej poliyki marż
Badane przedsiębiorstwa różnie reagują na wzrost kosztów wytwarzania.
Dominują trzy typy strategii.

30%firmstosuje mianowicie zasadę koncentra-

cji podwyżek cen wczasie, polegającą na jednoczesnym podnoszeniucen wszystkich asortymentów o wielkość wzrostu kosztów wytwarzania. Druga grupa

przedsiębiorstw preferuje metodę pełzania, polegającą na nierównoczesnym
podnoszeniu cen w różnychgrupach asortymentowych (33% odpowiedzi). Postrategię - powolnego podnoszenia cen, ale większości asortymentów,
e 20% badanych.

Warto zauważyć, że wbadanej grupie przedsiębiorstw zróżnicowanybył
czas reakcji cenowej firm w zależności od czynnika cenotwórczego. I lak, aż
dla 276 firm sygnałemdo natychmiastowego podnoszenia cen było pogarszanie się
sytuacji przedsiębiorstwa. Relatywnie szybsza, wstosunku do innych
motywów, byłateż reakcjafirm na fakt dokonania podwyżek cen przez innych
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producentów. Natomiast nie były motywamido natychmiastowych podwyżek
cen: wzrost popytu (7% badanych) czy wzrost kosztów (3% ankietowanych).
Wbadanej próbie można było zaobserwować wyraźną asymetrię polityki
cen wstosunkudo analogicznych wyrobów produkowanych w kraju i wyrobówzagranicznych. Otóż w pierwszym przypadku dominowałastrategia naŚladownictwa (67% firm), natomiast w stosunku do ceny dóbrzagranicznych
ceny były wyraźnie niższe (30%) lub na zbliżonym poziomie (47%).
Reasumując, w badanej próbie duża grupa firm prowadziła długofalową
politykę cen. Dostosowania do cenowych „szoków” zewnętrznych miały na
ogół charakter gradualny. Najszybsze reakcje cenowe miały miejsce, w przypadku gdy efektem danego szoku było pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W stosunku do cen innychproducentów analogicznych wyrobów
przedsiębiorstwa prowadziły politykę naśladownictwa. W porównaniu do cen
wyrobów zagranicznych, ceny wyrobów krajowychbyły często niższe.
Wpływinwestora zagranicznego
na sytuację finansowąprzedsiębiorstwa
Wpływinwestora zagranicznego na sytuację przedsiębiorstwa analizowany
był poprzez pytanie otwarte. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można
stwierdzić, że podstawowymskutkiempojawienia się tego inwestora było odblokowanie procesów zasilania finansowego przedsiębiorstwa. Działo to się
w różny sposób. Wczęści przedsiębiorstw polegało to na dokapitalizowaniu
firmy. Niekiedy podstawowymefektembył wzrost wi rygodności przedsiębiorstwa, który wystarczał dla odzyskania zdolności kredytowej. Inwestor zagraniczny niekiedy pełnił rolę gwaranta zadłużenia. Jedno z przedsiębiorstwstwierdzilo, że odzyskanie płynności firmywynikało z tego, że nie musiała ona spłacać
zadłużenia wobec innych spółek koncernu. Niemal wszystkie przedsiębiorstwa
stwierdziły, że efektemtych zmian była możliwość zintensyfikowania działalności inwestycyjno-rozwojowej. Możnawięc stwierdzić, że wpływinwestora zagranicznego na sytuację finansową, a zwłaszcza zdolność rozwojową,badany
firm był jednoznacznie pozytywny.

Perspektywy firm
Badane firmy bardzo dobrze oceniają swoje perspektywyrozwojowe. Po-

zytywne opinie wtej sprawie ma 60% ankietowanych. W znacznie większej,

badanej w NBP próbie, odsetek optymistów wydaje się nieco niższy przy pozytywnie ocenianej sytuacji ekonomicznej przez ok. 48% respondentów, 24%
firm oczekiwało poprawy swojej sytuacji!<. Tylko jedna firma stwierdziła, że
trudnojej ocenić zamiary właściciela zagranicznego.
16. Bezpośrednie porównanie wynikówobu ankiet jest trudne, gdyż nieco inaczej były sformułowane pytania.

42

GOSPODARKA NARODOWANr 5-6/2001

Wśród barier rozwoju przedsiębiorstwa najczęściej wymieniały dużą zmienność przepisów prawnych podatkowych. Jako duży mankament barierę tę oceniło 77% badanych. Połowa ankietowanych narzekała na nadmiernyfiskalizm.
Zwrócić musi uwagę też fakt, że 40% respondentów za poważną barierę rozwojuuznało zbyt wysoką inflację. Natomiast mała grupa firmkrytykowała istniejący system preferencji finansowychdla działań proinnowacyjnych, gdyż
tylko 17% ankietowanych zwróciło uwagę na niedociągnięcia w tym obszarze.
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Anna MARZEC”
Koszty

W znacznej większości badanych przedsiębiorstw (26 firm, tzn. 76,7%)
ko trzy przedsiębiorstwa uznały, że struktura kosztównie uległa zmianie.
Wdziesięciuprzedsiębiorstwach(33,3%) po wejściu inwestora zagranicznego udział kosztów w przychodach zmniejszył się. Trzy przedsiębiorstwa (10%)
stwierdziły, że udział ten wzrósł znacznie, a pięć (16,7%), że w niewielkim
stopniu. Sześć przedsiębiorstw (20%) uznało, że udział kosztów w ich przychodachnie zmienił się, a sześć nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Spośród grup kosztów, które największa liczba badanych przedsiębiorstw
uznała za takie, których udział w przychodach się zwiększył, należyw mieni przede wszystkim koszty promocji i reklamy. Wskazało na nie aż dwadz
dwaprzedsiębiorstwa (73,3%). Jednocześnie cztery przedsiębiorstwa uznaże jest to najważniejszy czynnik, wpływający na wzrost kosztów. Na kolejnych
miejscach znalazły się: koszty finansowe (17 przedsiębiorstw, czyli 56,7%)
oraz koszty amortyzacji (16 przedsiębiorstw, tzn. 53,3%). Po dziewięć p

wejście inwestora zagranicznego spowodowało zmianęstruktury kosztów. Tyl-

siębiorstw (30%) wskazało w tymmiejscu na:

koszty surowców i materiałów,

koszty energii oraz koszty bieżących remontów.
Czynnikiem,który w_ największej liczbie badanych przedsiębiorstw przy
czynił się do spadku udziału kosztów w przychodach były płace pracowników
Wskazało na to 40% badanych przedsiębiorstw. Trzy przedsiębiorstwa uznały,
że b 1o najważniejszy czynnik obniżającypoziom kosztów.
Znacznie mniejszy odsetek firm wskazywał na takie czynniki obniżające
poziom kosztów, jak: wydatki na usługi obce (7 przedsiębiorstw, tzn. 23,3%;
wtym dwa uznały, że był to czynnik najważniejszy) oraz bieżące remonty (6
przedsiębiorstw, czyli 20%).
Interesujący jest rozkład odpowiedzi odnoszący się do kosztów surowców
i materiałów. Jak już wspomniano, dziewięć firm(30%) uznało,że jest to czynnik
zwiększający poziom kosztów, wtym sześć wymieniło go jako najbardziej istotny.
Jednocześnie
pięć przedsiębiorstw uznało, że koszty surowcówi materiałów
przyczyniły się do obniżenia się wskaźnika poziomu kosztów, a cztery z nich
ien właśnie czynnik uznało za najbardziej sprzyjający obniżce. Wydaje się
wzwiązku z tym, że odpowiedź na to pytanie zależała wznacznym stopniu
od tego, czy dane przedsiębiorstwo było netto importerem czy eksporterem,
a główną przyczyną wpływającą na udział kosztów surowcówi materiałów
wprzychodach przedsiębiorstwa było kształtowanie się kursu walutowego.
Autorka jest pracownikiem naukowymSzkoły Głównej Handlowej i Instytutu Koniunktur Cen
uli Zagranicznego w Warszawie.
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W dziewięciu przedsiębiorstwach (30,5%) wejście zagranicznego inwesto-

ra spowodowało radykalne zmiany w zakładowym systemie płac. W trzynastu
(43,3%) zmianyte były stosunkowo niewielkie, a tylko w czterech nie przeprowadzono takich zmian!?. Połowa przedsiębiorstw podjęła próbę scharakteryzowania dokonanych zmian.
odniesieniu do zarządu przedsiębiorstwanajczęściej powtarzającymisię
odpowiedziami b;
-_ powiązanie wynagrodzenia z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa(6
przedsiębiorstw),
—_ likwidacja dodatkówza staż pracy (5 przedsiębiorstw),
— znaczna podwyżka płac zarządu (2 przedsiębiorstwa),
- likwidacja stałej stawki płac (1 przedsiębiorstwo),
—_ kontrakty menedżerskie (1 przedsiębiorstwo)
W odniesieniu do kadry kierowniczej najczęściej podkreślano:
— powiązanie płac lub uznaniowych premii z wynikami pracy (9 przedsiębiorstw),
— uproszczenie systemu wynagrodzeń przez włączenie dodatkówdo płacy
zasadniczej (4 przedsiębiorstwa),

— wysokie płace kadry kierowniczej (2 przedsiębiorstwa),
- likwidacja stałej stawki płac (1 przedsiębiorstwo).
Wodniesieniu do ogólu pracowników najczęściej powtarzającą się odpowiedzią było stwierdzenie, że system płac został maksymalnie uproszczony,
m.in. przezlikwidację różnegorodzajudodatków (np. za staż pracy). W dwóch
przypadkach podkreślano motywacyjny system, powiązany z wydajnością lub
wynikamifirmy, a w pojedynczych: wzrost udziału w płacach premii uznaniowej lub likwidację stałej stawkipłac.
Po wejściudo przedsiębiorstwazagranicznegoinwestora w dziewięciu z nich
(30%) dokonano istotnych zmian poziomu płac. Wsiedemnastu (56,7%) takich zmian nie przeprowadzono!*.
W odniesieniu do zarządu przedsiębiorstwanajczęściej powtarzającą się
odpowiedzią (11 przedsiębiorstw) było stwierdzenie, że jego płace wznacznie
większym stopniuzostały uzależnione od wyników uzyskiwanych przez firmę,
wtym wjednym przedsiębiorstwie nie ma stałych stawek płac. W trzech przy
padkach podkreślano znaczne uproszczenie systemu wynagrodzeń dla zarządu (likwidacja różnego rodzaju dodatków), a w jednym przedsiębiorstwie zi
rząd pracuje woparciuo kontrakty menedżerskie. Pozostałe firmy nie udzieliły
na to pytanie szczegółowej odpowiedzi
Także wodniesieniu do wynagradzania kadry kierowniczej najczęściej podkreślano powiązanie płac z efektamipracy (10 odpowiedzi). W czterech przypadkach sygnalizowano uproszczenie systemu wynagradzania, polegające na
zlikwidowaniuróżnorodnych dodatków.
przedsiębiorstwanie odpowiedziały na to pytanie.
18 Cztery przedsiębiorstwa nie odpowiedziały na to pytanie.
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Nie ma natomiast jednolitych tendencji w zmianach systemu wynagradzania pracownikówprzedsiębiorstw, do których weszli inwestorzyzagraniczni.
W części z nich (6 odpowiedzi) dokonano maksymalnego uproszczenia systemu wynagrodzeń,likwidując różnorodne dodatki i premie. W innych(4 odpowiedzi) przeciwnie, podjęto próby powiązania systemu wynagradzania pracownikówz efektamiich pracy.
Dziewięć przedsiębiorstw (30%)sygnalizuje, że wejście inwestora zagranicz.
nego związane było z istotną zmianą poziomu płac. W siedemnastu przedsiębiorstwach (56,7%) tak radykalnych zmian nie było!*.Jednak na pytanie, czy
płacerealne poszczególnych grup pracowników wzrosły, pozytywnie odpowiedziało około połowy badanych przedsiębiorstw. Realne płace zarządu zwiększyły się wszesnastu przedsiębiorstwach (53,3%), kadry kierowniczej w piętnastu przedsiębiorstwach (50%), a pozostałych pracowników wczternastu
firmach (46,770).
Po kilka przedsiębiorstw sygnalizowało pozostawanie realnych płac poszczególnych grup zatrudnionych na niezmienionym poziomie. Jeśli chodzi o zarządy firmto taka sytuacja miała miejsce wsiedmiu przypadkach (23,3%), w odniesieniu do kadry kierowniczej w ośmiu przypadkach (26,7), a do pozostałych
pracowników wdziewięciu przypadkach (30%). W jednym przedsiębiorstwie
realne płace pozostałych pracownikówzmniejszyły się
Za najważniejsze motywy zmian poziomu płac zarządu przedsiębiorstwa
ięć z nich (30%) uznało zmiany organizacyjne, jakie miały miejsce po
inwestora zagranicznego. Pięć firm (16,7%) wymieniło wtym prz
padku wzrost sprzedaży, a cztery (13,3%) wzrost kosztów utrzymania.
W odniesieniu do kadry kierowniczej również najbardziej istotnym mot
wem podwyżekpłac były zmianyorganizacyjne w przedsiębiorstwie. Zwróciło na to uwagę dziewięć firm (30%). Jako kolejne przyczyny wymieniano: poprawękwalifikacji (7 przedsiębiorstw,tzn. 23,3%), preferencję ważnych zawodów
(6 przedsiębiorstw, tzn. 20%) oraz wzrost kosztówutrzymania (5 przedsiębiorstw, tzn. 16,7%). Dopiero na kolejnych miejscach można wymienić takie
przyczyny, jak: wzrost wydajności pracy i wprowadzenie nowych rozwiązań
wsferze zatrudnienia (po 4 odpowiedzi; 13,3%) oraz zmianytechnologii pro-

dukcji, obawa przed konkurencją czy utrzymanie płac na poziomie średnim
wdanej branży(po 3 odpowiedzi; 10%).
Jeśli chodzi o szeregowychpracownikówprzedsiębiorstwto najbardziej istotym motywempodwyżck płac okazała się poprawa kwalifikacjitej grupypracowni w(9 odpowiedzi: 30%). Na kolejnych miejscach wymieniano wzrost kosztów
utrzymania (7 odpowiedzi; 23,3%) i zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie
(6 odpowiedzi; 20%). Nieco mniej ważne okazały się w tym kontekście: zmiany technologii produkcji i wzrost wydajności pracy (po 5 odpowiedzi; 16,7%),
wprowadzenie nowychrozwiązań w sferze zatrudnienia (4 odpowiedzi;13,3%)
oraz takie przyczyny, jak obawaprzed konkurencją, wzrost sprzedaży czy dorównanie średniemu wzrostowi płac wkraju (po 3 odpowiedzi; 10%).
18. Cztery przedsiębiorstwa nie udzieliły na to pytanie odpowiedzi.
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W piętnastu badanych przedsiębiorstwach(50%) po wejściu inwestora zagranicznego dokonano zmian w zasadach wynagradzania zarządu. W siedmiu
(23,3%) takich zmian nie było?0. Dziewięć przedsiębiorstw, które podjęły próbę
scharakteryzowania wprowadzonych zmian podkreślało, że polegały one nasil.
nym powiązaniu wysokości premii z efektywnością przedsiębiorstwa(5 odpowiedzi; 16,7%), wprowadzeniu okresowych umówkontraktowych lub honorariówdla zarządu(po 1 odpowiedzi) czy też nowego systemu oceny jego pracy(I
odpowiedź). W jednym przypadku motywem była zmiana technologii produkcji
Korzyści, jakie uzyskałyposzczególne grupy pracowników w wyniku wprowadzenia nowego systemu wynagradzania, byłyzróżnicowane. Jako grupy,
które najwięcej ze wszystkich skorzystały na zmianachsystemu wynagrodzeń,
osiemprzedsiębiorstw(26,7%) wymieniło zarząd, dwa przedsiębiorstwa (6,7%)
kadrę kierowniczą, a jedno (3,3%) robotników bezpośrednio produkcyjnych.
Poważnekorzyści odnieśli przede wszystkim członkowie kadry kierowniczej badanych przedsiębiorstw (13 odpowiedzi, tzn. 43,3%). Znacznie mniej
(po 4 przedsiębiorstwa, tzn. 13,3%) uznało, że poważne korzyści wynikające
że zmiany systemuwynagrodzeńbyły udzialemtakich grup, jak: zarząd firmy.
pracownicy administracyjni, techniczni czy też bezpośrednio produkcyjni
Niewielkie korzyści ze zmianysystemuwynagradzaniabyłyudziałemgłów.
nie pracowników ekonomicznych (12 przedsiębiorstw, tzn. 40% odpowiedzi),
pracownicyadministracyjnii robotnicy bezpośrednio produkcyjni (po 9 przed.
siębiorstw, tżn. 30% odpowiedzi), a także robotnicy pośrednio produkcyjnii pracownicy techniczni
Można ogólnie stwierdzić, że zarządy badanych przedsiębiorstw najczęściej uzyskiwały korzyści największe ze wszystkichgrup zatrudnionych lub co
najmniej bardzo znaczne, kadra kierownicza bardzo znaczące lub co najmniej
niewielkie, natomiast pozostałe grupy zatrudnionych nie uzyskiwały żadnych
korzyści ze zmian systemu wynagradzania lub też korzyści ie były mało istotne.
Olbrzymia większość (90%) badanych przedsiębiorstwstosuje pozapłacowe
sposoby motywowania pracowników. Tylko dwa przedsiębiorstwa odpowiedzialy negatywnie na to pytanie. Formy takiego motywowania są zróżnicowane
wzależności od tego, jakiej grupyzatrudnionych dotyczą.
Zarządy osiemnastu przedsiębiorstw (60%) korzystają z samochodówsłużbowych. Wjedenastu badanychfirmach(36,7%) formami motywowaniatej
pyzatrudnionych są świadczenia socjalne oraz wyjazdyzagraniczne, a w dziewięciu (30%) nagrody. Cztery(13,3%) wymieniły ponadto ubezpieczenia dla
członków zarządu.
Pozapłacowe motywowanie kadrykierowniczej badanych przedsiębiorstwpolega na różnego rodzaju świadczeniach socjalnych. Sygnalizuje to szesna:
przedsiębiorstw (53,3%). Istotną rolę odgrywają również nagrodyoraz korzyStanie ze służbowego samochodu(po 15 odpowiedzi, tzn. 30%). Mniejszą rolę odgrywają natomiast wyjazdy zagraniczne (8 odpowiedzi, tzn. 26,7%) oraz
ubezpieczenia (3 odpowiedzi, tzn. 10%).
20.2 ośmiu przedsiębiorstw nie ma na ten temat danych.
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Pozostała grupazatrudnionych wdziewiętnastu badanych przedsiębiorstwach
(63,3%) może korzystać ze świadczeń socjalnych, a w czternastu(46,7%) istnieje system nagród. Czteryfirmy (13,3%) udostępniają tej grupie zatrudnionych także samochody służbowe, a po trzy(10%) wyjazdy zagranicznei ubezpieczenia.
Olbrzymiawiększość badanych przedsiębiorstw(80%) po wejściu zagranicz
nego inwestora podjęła działania, mające na celu podnoszenie kwalifikacj
pracowników. Tylko jedno przedsiębiorstwo udzieliło negatywnej odpowiedzi
na to pytanie?!.

Jeśli chodzi o zarząd to dwanaście przedsiębiorstw (40%) wymienia kursy
języków obcych, dziesięć (33,3%) opłacanie lub organizowanie kursów dokształcających a sześć

(207%) opłacanie studiów zaocznych. Wymieniane są również

takie formy dokształcania, jak stypendia zagraniczne (3 przedsiębiorstwa, tzn.
10%) lub szkolenie w macierzystej centrali (1 przypadek).
Kadra kierownicza osiemnastu przedsiębiorstw (60%) ma opłacane różnego rodzaju kursy dokształcające, a dwanaście przedsiębiorstw(40%) takie kursyorganizuje. Czternaście przedsiębiorstw (46,7%) organizuje lub opłaca kursyjęzyków obcychdla kadry kierowniczej, a dziesięć (33,3%) zwraca koszty
studiówzaocznych. W czterech firmach(13,3%) wymienione zostały stypendia (staże) zagraniczne lub szkolenie w macierzystej centrali.
Dla pozostałych pracownikówbadanych przedsiębiorstw organizowane były przede wszystkim kursyjęzyków obcych(9 firm, izn. 30%) oraz opłata za
kursy dokształcające (6 firm, tzn. 20%) lub ich organizowanie(5 firm, tzn.
16,7%). Wymieniano również stypendia (staże) zagraniczne (2 przedsiębiorstwa,
tzn. 6,7%) oraz w pojedynczych przypadkachszkolenia w macierzystej centrali lub siostrzanychfirmach holdingu. Trzy przedsiębiorstwa(10%) opłacają również należności za zaoczne studiatej grupyzatrudnionych.
Większość badanychfirm(80%) korzysta z różnorodnych szkoleń, przeznaczonych dla kadry menedżerskiej. Najwięcej, bo szesnaście przedsiębiorstw
(53,3%) szkoli pracowników w zakresie marketingu. Na kolejnych miejscach
wymienić należy takie dziedziny, jak: komunikowanie się (15 firm, tzn. 50%),
organizacja własnej pracy (13 przedsiębiorstw, tzn. 43,3%) czypodejmowanie
decyzji (12 przedsiębiorstw, tzn. 40%). Nieco mniej firm szkoli kadrę menedżerską w zakresie planowania (10 przedsiębiorstw, tzn. 33,3%), rozwiązywania konfliktów i motywowania personelu(9 firm, tzn. 30%) oraz technik zarządzania w kryzysie (7 firm, tzn. 23,3%).
Szkolenia te są organizowane przede wszystkim przez wyspecjalizowane
instytucje krajowe. Wskazało na to dwadzieścia jeden przedsiębiorstw, tzn.
70% ogólubadanych. W ośmiu przypadkach (26,7%) jako organizatora szkoleń wymieniono komórki organizacyjne koncernu, a wsześciu (20%) wyspe-

cjalizowane, zewnętrzne instytucje zagraniczne.

1. Pięć przedsiębiorstw
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Wnioski
Wejście do przedsiębiorstwainwestora zagranicznego związanebyło na ogół

z silnymdążeniem do poprawyefektywności, uzyskiwanej dzięki obniżce kosztówwłasnych. Była to jednak obniżka selektywna. Dążenie do zwiększenia
udziału wrynku wymagało znacznego zwiększenia nakładów na promocję
i reklamę. Realizacja projektów inwestycyjnych wywoływała wzrost kosztów
i, a szeroki dostęp nie tylko do krajowych, ale również zagranicznychkredytów zwiększał kosztyfinansowe, ponoszone przez ię grupę przeddw. Oszczędności szukano przede wszystkim w kosztach związanych
zatrudnieniem pracowników. Aż 40% badanychfirm stwierdziło, że zmniejszył się udział funduszu płac w wartości ich przychodów. Na inne czynniki
obniżające koszty własne wskazywało znacznie mniej firm.
Po wejściu zagranicznego inwestora w ponad 70% badanychprzedsiębiorstw
zmieniono zakładowysystempłac, jednak tylko w 30% zmianyte określone
zostały jako poważne. W odniesieniu do osób z zarządu polegały one przede
wszystkim na znacznie większym uzależnieniu płac od wyników ekonomicznychprzedsiębiorstwa, przy jednoczesnej likwidacji różnego rodzaju dodatów. Płace kadry kierowniczej zostały w wielu badanych przedsiębiorstwach
uzależnione od efektówpracy, a nie od stażu na danym stanowisku. Wynagrodzenia pozostałych pracowników rzadziej były uzależniane od indywidualnej
oceny efektów pracy. Znacznie częściej można było zaobserwowaćdążenie do
maksymalnego uproszczenia systemu wynagradzania. Jednak wblisko 50%
badanychfirmfunkcjonuje systemnagród również dla tej grupy zatrudnionych.
Wejście do przedsiębiorstwazagranicznego inwestora na ogół nie było związane ze znacznymi zmianami poziomupłac. Taką opinię wyraziło blisko 60%
badanych przedsiębiorstw, a tylko 30% odpowiedziało twierdząco na to pytanie. W polowie badanych firm od czasu wejścia zagranicznegoinwestora miał
miejsce wzrost realnych wynagrodzeń. Nieco częściej dotyczyło to jednak zarządu i kadrykierowniczej niż szeregowych pracowników. Polowa badanych
przedsiębiorstw po wejściu inwestora zagranicznego dokonała zmian wzasadach wynagradzania zarządu.
Głównymi motywamitych podwyżekbyły zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Mniej istotny okazywałsię wzrost sprzedaży oraz wzrost kosztów
utrzymania. Zmiany płac kadrykierowniczej wynikały również z zakresu przeprowadzanychzmian organizacyjnych, ale niemal równie ważnymi przyczynamibyły: poprawakwalifikacji oraz preferowanie ważnych zawodów. Na wzrost
poziomu płac pozostałych pracowników miała wpływ poprawa ich kwalifikacji zawodowych oraz, w nieco mniejszym stopniu, wzrost kosztów utrzymania.

Korzyści z podwyżek płac, jakie uzyskały poszczególne grupy pracow!
„ były bardzo zróżnicowane. Najwięcej ze wszystkich lub co najmniej dużo uzyskali pracownicyzarządu. Korzyści kadry kierowniczej były dość znacznelub co najmniej niewielkie, natomiast pozostałe grupy zatrudnionych nie
odczuły takich korzyści lub były one nieznaczne.
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Olbrzymia większość badanych przedsiębiorstwstosuje pozapłacowe sposoby motywowania pracowników. W odniesieniu do zarządów są to przede
wszystkim samochodysłużbowe oraz, w mniejszej już liczbie firm, świadczenia socjalne i wyjazdy zagraniczne. Kadra kierownicza korzysta głównie ze
świadczeń socjalnych i, w nieco mniejszym stopniu, z samochodówsłużbowychi systemu nagród. Pozostali pracownicy korzystają głównie z systemu
świadczeń socjalnych i funduszu nagród.
Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość przedsiębiorstw, do których wszedł kapitał zagraniczny, podejmuje różnorodne wys
ki zmierzające do podwyższenia kwalifikacji swoich pracownikówi wysiłki te
mają charakter stały. Są to przede wszystkim kursyjęzykówobcych oraz innego rodzaju kursy dokształcające, ale także opłacanie czesnego za studia zx
oczne. W największym stopniu korzysta z tego kadra kierownicza, jednak
szkolenia takie organizowane są także zarówno dla członkówzarządu, jak i szeregowych pracowników firmy. Podkreślić w tym miejscu należy, że znaczna
większość badanychprzedsiębiorstwdba o szkolenie własnych menedżerów,
przede wszystkim w zakresie marketingu, komunikowania się oraz organizowania własnej pracy. Szkolenie pracownikówpowierzanejest najczęściej w)

specjalizowanym, krajowyminstytucjom. Wznacznie mniejszym stopniu zaj-

mująsię tym komórki organizacyjne koncernu, do którego należy badane
przedsiębiorstwo lub wyspecjalizowane instytucje zagraniczne.
Podkreślić
jednak należy, że grupa przedsiębiorstwz udziałem kapitału zagranicznego stanowi pod względemdbałości o jakość swojej kadry swoistą enklawę. Żadnez badanych przedsiębiorstwnie podejmowało prób podnoszenia
kwalifikacji (inwestycji w kapitał ludzki) u swoich poddostawców.
Podsumowując, należy stwierdzić, że wejście do polskiego przedsiębiorstwa kapitału zagranicznego przyczyniało się na ogół do poprawy efektywności, polegającej na obniżce poziomu kosztów. Działo się to jednak, przede wszystkim dzięki zmniejszeniu nakładów na pracę (zarówno poprzez ograniczanie
podwyżckpłac, jak też przez zmniejszenie zatrudnienia). Wpływało więc na
zwiększanie liczby bezrobotnych.
Wyraźnie pozytywnie należyocenić działania tej grupyprzedsiębiorstw
wdziedzinie podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, a wefekcie poprawę metod zarządzania. Nie oddziaływują one jednak na poprawępoziomu
kwalifikacji kooperujących z nimi polskich firm.
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Tadeusz SMUGA”
Zatrudnienie

W przedsiębiorstwach sprywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego wystąpiły znaczące zmiany w gospodarowaniu siłą roboczą. W zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw(80,0%) miał miejsce spadek zatrudnienia; w pozostałych wielkość zatrudnienia nie zmieniła się (13,3%) bądź
nastąpił jego wzrost (6,7%). To ostatnie zjawisko wystąpiło w podmiotach re
prezentujących przemysły chemiczny i materiałówbudowlanych. Ze zmni
szeniem stanu zatrudnienia mieliśmydo czynienia wfirmach, w których „wyy socjalne oraz wniektórych, gdzie one nadal obowiązywały
Najbardziej „poszkodowanymi” grupami pracowniczymi, których dotknęły
zwolnienia były przede wszystkim pracownicyadministracji (miało to miejsce
w 73,3% badanychprzedsiębiorstw), pracownicy bezpośrednio i pośrednio
produkcyjni (odpowiednio w 60%) oraz kadra kierownicza (w46,7%). Najmniej zwolnienia objęły zarządy przedsiębiorstw (wystąpiły one w1/5 podmiotów). Natomiast wzrost zatrudnienia dotyczył głównie pracownikówbezpośrednio produkcyjnych (odnotowano we wszystkich. przedsiębiorstwach.
wktórych wystąpił wzrost zatrudnienia), w dalszej kolejności — pracowników
pośrednio produkcyjnych, kadry kierowniczej oraz zarządu
Powstaje pytanie, jakie były przyczynyspadku zatrudnienia w badanych
przedsiębiorstwach? Zaprezentowano je w tablic
Przyczyny zmniejszenia zatrudni
iszezególnienio
Doszosowanie wielkości zarudnienia do wielkościprodukcji
„Zmiana struktury organizacyjnej
„Zamniejszenie pracochlonności produkcji
Zwiększenie wymagań w stosunkudo pracowników
Zwiększenie dyscypliny pracy
Zmiana programu produkcji
Przecie na emetytunyi renty
Brak środkówfinonsowychna płace
"Wydłużenie czasupracy
Wysokie place oferowane przez inne firmy
Niski poziom plac
Ograniczenie Świadczeń socjalnych
Lepsze warunki pracy w innych firmach
Dekapialiscja majątku irwalego
Rozpoczęcie programu naprawczego.
= Respondenci moj wybrać co najwyżej trzy przyczyny:

Tablica 1

Przedsiębiorstwa
Ticzba
%
Ir
567
EJ
83
iż
400
m
36.7
5
267
5
200
5
200
1
53
r
33
a
E
ż
R
a
>
5
5
a
5
ż
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Analiza powyższych czynnikówwykazuje, że pierwszoplanowąrolę w ograniczeniuwielkości zatrudnienia odegrało dostosowaniejego poziomu do wielkości produkcji (wskazała na to ponad połowa firm), a w dalszej kolejności —
zmianastrukturyorganizacyjnej, zmniejszenie pracochłonności produkcji oraz
zwiększenie dyscypliny pracy. Oznacza to, że przed wejściem inwestora zagranicznego w podmiotachtych miały miejsce przerosty zatrudnienia, jak również, na skutek wprowadzenia postępu technicznegoi technologicznego nastąpiło zmniejszenie pracochłonności produkcji i wzrost wydajności pracy. Stało
się to zapewne jednąz przyczyn wzrostu bezrobocia.
Z drugiej strony należy zauważyć, iż w żadnym przedsiębiorstwie jako

przyczynę ograniczenia zatrudnienia nie wskazanonp. niekonkurencyjnych płac
na lokalnym rynku pracy, czy też ograniczenia świadczeńsocjalnych. Przegląd
przyczyn spadkuzatrudnienia wskazuje, iż dominowały wśród nich czynniki
zależne od przedsiębiorstwa.
W większości badanychfirm (67,7%) spadek zatrudnienia miał charakter
ciągły, co oznacza iż dostosowanie jego wielkości do wielkości produkcji odbywasię nadal. Ma miejsce więc ograniczanie produkcji (sprzedaży) i towarzyszące mu ograniczanieliczbypracujących. W pozostałych firmach, w których zanotowano zmniejszenie poziomu zatrudnienia - w 30% jego spadek
nastąpił w pierwszymrokupo wejściu inwestora zagranicznego,a tylko wjednym przypadku(3,3%) — po wygaśnięciu pakietu socjalnego. Wtych firmach,
wktórychtylko w pierwszym okresie dokonano zwolnień, w następnych latachsytuacjasię ustabilizowała.
Czynniki, które z kolei spowodowały wzrost zatrudnienia były następujące: zwiększeniesprzedaży (6,7%), zmianastruktury organizacyjnej (6,7%), zmia-

nastruktury zatrudnienia - przyjęcie do pracy kadr wysoko kwalifikowanych
(3,3%) orazzmianarodzaju działalności (z handlowej na produkcyjną (3,3%)).
Generalnie można powiedzieć, że przyrost zatrudnienia był związany ze
zwiększeniem aktywnościfirmna rynku. Żałowaćnależy, że zjawisko to miało niewielki zasi
Większość przedsiębiorstwz udziałem kapitału zagranicznego (63,3%) miala pełną swobodę w kształtowaniu(polityce) zatrudnienia, gdyż nie istniały
wnich porozumienia (pakietysocjalne) dotyczącetego problemulub okres ich
obowiązywania wygasł
W pozostałych takie porozumienia pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymizostały zawarte. Porozumienia te dotyczyły szeroko pojętej poli
ki zatrudnienia i sprawsocjalnych, ij. zagwarantowania praw nabytych przez
pracowników przed wejściem inwestora, regulacji płacy i pracy na ściśle okreŚlonyczas (np. na 3 lata), gwarancji zatrudnienia wszystkich pracowników
wnowejstrukturze własnoś
zagwarantowania odpraww przypadku rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także
wprowadzenia zapomógdla emerytów.
Badania wykazały, iż wejście inwestora zagranicznego w zasadzie pozostawało bez wpływu na poziom fluktuacji kadr. W tym względzie wystąpiła podobna sytuacja, jaka miała miejsce przed prywatyzacją. W blisko 2/3firm po-
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ziom fluktuacji nie uległ zmianie, w1/5 uległ zwiększeniui tylko w 16,7% badanych podmiotów uległ zmniejszeniu. Zdaniem badanych o zwiększeniu flukuacji pracowników decydowała konieczność dostosowania kwalifikacji pracowników do potrzeb przedsiębiorstwa („poprzednia kadra nie spełniała
oczekiwań zarządu”). Nie bez wpływu nate działania była również ogólnas
1uacja rynkowa (bariera popytu), oznaczająca konieczność dostosowywania
poziomu zatrudnienia do wielkości produkcji
Zmiana statusu własnościowego poprzez wejście inwestora zagranicznego

w małym stopniu wpłynęła na zmianę strukturyzatrudnienia polegającą na
zwiększeniu udziału pracownikówwyżej kwalifikowanych wzatrudnieniu ogó
łem (wskazało bowiem na to zjawisko 4/5 respondentów). Poważna wymiana
pracownikówo niskich kwalifikacjach na pracowników wyżej wykwalifikowanych miała bardzo wąski zakres i wystąpiła tylko w 6,7% przedsiębiorstw. Były to firmy, które w zmienionych warunkach własnościowych funkcjonowały
relatywnie długo, bowiem prywatyzacja dokonała się wlatach 1993 i 199:
Wpozostałych badanych firmach (13,3%) nie odnotowano żadnych zmian w tym
zakresie. Firmyte wzmienionych warunkach własnościowych działały bardzo
krótko, gdyż zostały sprywatyzowane przy udziale kapitału zagranicznego w 1999
roku. Na podstawie tych obserwacji można sformułować tezę, iż im dłużej
wprzedsiębiorstwie jest obecny kapitał zagraniczny tym istnieje większa szansa dokonania zmian wstrukturze zatrudnienia na rzecz pracowników o wyższych kwalifikacjach. Proces ten ma charakter stopniowy
Po wejściu inwestora zagranicznego ponad 3/4 badanych firm (76,7%) nie
natrafiła w swym funkcjonowaniu na barierę braku kadry o odpowiednich
kwalifikacjach. Oznacza to, że kadra przedsiębiorstwbyła dostosowana do nowych wymagań (jeśli takie miały miejsce) inwestora zagranicznego bądź w przypadkujej niedoboruistniała możliwośćznalezienia odpowiednio kwalifikowanych kadr na rynku pracy. Pozostałe firmy (23,3%) napotkały na taką barier
Odnosiło się to do takich kwalifikacji, jak np. informatyka, zarządzanie zast
bamiludzkimi, jakością, finanse, marketing i sprzedaż(szczególnie w sferze
1zw. „business to business”, Równieżdał się zauważyć brak odpowiednio wykwalifikowanych menedżerów. Przedsiębiorstwanie odczuwały braku pracownikówna stanowiskachrobotniczych.
W przypadku niedoboru pracowników stosowano dwie drogi postępowania. Pierwsza polegała na podnoszeniu różnymi sposobamikwalifikacji własnych pracowników, zaś druga — na poszukiwaniu pracownikówna rynku pray. Niekiedy wyszukiwano pracownikówwkonkurencyjnych przedsiębiorstwach,
a wprzypadku potrzeby zatrudnienia pracowników wzarządzie przedsiębiorstwa korzystano z pośrednictwa firm consultingowych. Działań, których zadaniem było pokonanie omawianych barier było wiele. W gruncie rzeczybyły
one dostosowane do rangi danego pracownika wprzedsiębiorstwie
Tylkoniespełna 1/4 (23,3%) przedsiębiorstwstwierdziła, iż po sprywatyzo-

waniu z udziałem inwestora zagranicznego zaszły widoczne zmiany w kryteriach naboru do pracy nowych pracowników. Zmianyte polegały głównie na
tym,że od kandydata do pracyrzeczywiście wymagano takich kwalifikacji, ja-
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kie są pożądane na danym stanowisku. Byłyto najczęściej takie wymogi, jak:
odpowiednie wykształcenie (dostosowane do stanowiska pracy), znajomość
obsługi komputera oraz znajomość językówobcych (głównie języka angielskie.
go), a także, choć wmniejszym stopniu, udokumentowanie praktyki zawodowej. Znajomośćjęzyka obcego dotyczyła głównie kadry wyższegoszczeblai pra-

cowników administracyjnych, od pracownikówprodukcyjnych wymagano
dostosowania się do 4-brygadowego systemu pracy. Ponadto przy zatrudnianiu pracownikówzwracano uwagęna takie przymioty, jak: operatywność, dyspozycyjność, chęć dokształcenia się. Często uwzględniano także cechyosobowościowe.

Sprywatyzowanie przedsiębiorstwa wwiększości nie spowodowało zmian

worganizacji dnia pracy pracowników. Udział firm, w których dokonano takich zmian wcałej populacji badanych podmiotówbył zróżnicowany w zależności od danej grupy pracowniczej. Najwięcej podmiotówprzeprowadziło zmia-

ny w organizacji dnia pracy kadrykierowniczej (40% badanych firm)i zarządu
(36.7%), najmniej zaś pracowników pośrednio produkcyjnych(tylko 10%).
Wprzypadku pozostalych gruppracowniczychrozklad udziału przedsiębiorstw,
wktórych dokonanozmian był następujący: pracownicyadministracji - 23,3%,
pracownicy bezpośrednio produkcyjni — 23,3%. Wyraźna była następująca pra-

widłowość — jeżeli przedsiębiorstwo dokonywało omawianych zmian to z re.
guły obejmowały one wszystkie grupy pracownicze. Jednosikowe były przypadki, kiedy przeprowadzono zmiany wybranej grupy pracowniczej, np.
pracowników bezpośrednio produkcyjnych(6,7%), kadry kierowniczej (3,3%)
oraz pracowników administracji (3,3%).
Zmiany w organizacji dnia pracy były adekwatne do charakteru pracypracowników. Wprzypadku zarząduoraz kadrykierowniczej ich wspólnym mianownikiem było uelastycznienie czasu pracy. W grupie pracownikówbezpoŚrednio i pośrednio produkcyjnychzmiany te sprowadzałysię przede wszystkim
do zmian wsystemie pracy np. do wprowadzenia systemu wielobrygadowego
(4-brygadowego) oraz podjęcia obowiązku wykonywaniaszeregu czynności na
różnychstanowiskach pracy (wielozawodowość) w związku ze zmniejszeniem
zatrudnienia przy jednoczesnym wzroście produkcji. To ostatnie zjawisko zaobserwowaliśmy także w grupie pracownikówadministracji
Respondenci zwracali uwagę, iż możliwość awansowania na wyższe stanoa ściśle jest związaneze stanowiskiem, na jakim są zatrudnieni pracowRóżne są bowiemkryteria awansu na wyższe stanowisko. Większość
(53,3%) za podstawowe kryteriumuznała posiadanie odpowiednich kwalifikaPozostałe kryteria, na które zwracano uwagę, choć odsetek firm był wy-

rażnie mniejszyto: kreatywność(20%), znajomośćjęzykówobcych(20%), umiejętność pracy w zespole (20%), umiejętność podejmowania decyzji (10%),

odpowiedzialność (10%), dyspozycyjność (6,7%). Ponadto jednostkowo wskazywanonatakie kryteria, jak: zdolności organizacyjne, wiek, zaangażowani
innowacyjność, osiągnięcia w dotychczasowymdziałaniu, zdyscyplinowanie.
6,7% przedsiębiorstwnie było możliwości awansu na wyższe stanowisko,
a powodemtego była spłaszczonastruktura organizacyjna tych firm. Z kolei
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wjednym przedsiębiorstwie, w którym prywatyzacja nastąpiła w 1999 r. Założenia dotyczace zaawansowania pracownikówbyły dopiero w trakcie opracowywania.
interesujący rozkład odpowiedzi uzyskaliśmy na pytanie dotyczące konkurencyjności przedsiębiorstwa w sferze zatrudnienia na lokalnymi krajowym
rynku pracy. Niemal wszyscybadani (96,7%) podkreślili swą wysoką konkurencyjność na lokalnym rynku pracy. Zupełnie inaczej przedstawiasię sytuacja
wzakresie konkurencyjności na krajowymrynku pracy — tylko 23,3% a więc
ponad 4 razy mniej firm wskazało na ich konkurencyjność na tym rynku
wporównaniu do rynkulokalnego; pozostałe przedsiębiorstwa (76,7%) uznały, że nie są w tej sferze konkurencyjne.
Powyższe obserwacj

dotyczące zmian w sferze zatrudnienia w przedsię

biorstwach sprywatyzowanych przy udzial kapitału zagranicznego pozwalają
na sformułowanie następujących wniosków:
+ dominującym zjawiskiem był spadek zatrudnienia. Głównąjego przyczyną
było dostosowanie wielkości zatrudnienia do poziomuprodukcji.
Innymi,
ważnymiprzyczynmi były zmiana strukturyorganizacyjnej, zmniejszenie
pracochłonności produkcji oraz zwiększenie wymagań w stosunku do pracowników. Zmniejszenie zatrudnienia ma charakterciągły,
+ większość przedsiębiorstw (ok. 2/3) posiadała swobodę wpolityce zatrudnienia, gdyż poza ograniczeniami wynikającymi z kodeksu pracynie
niały porozumienia (pakiety socjalne) pomiędzy pracodawcą a związkami
zawodowymiregulujące problemyzatrudnienia,
+ prywatyzacja w niewielkimzakresie przyczyniła się do wzrostu fluktuacji
kadr (wystąpił on tylko i 1/5 badanych firm). Główną przyczyną była konieczność dostosowania kwalifikacji pracowników do potrzeb przedsiębiorstwa,
+. przedsiębiorstwa dłużej funkcjonujące w zmienionych stosunkach własnoŚciowych (zostały wcześniej sprywatyzowane) dokonały większych zmian
wstrukturze zatrudnienia, polegających na zwiększeniu udziału pracownikówo wyższych kwalifikacjach wzatrudnieniu ogólem,
+ bariera niedoboru kadr o odpowiednich kwalifikacjach nie stanowiła ograniczenia wefektywnymfunkcjonowaniu większościfirm,
+ wbadanej próbie stosunkowoduży był udział przedsiębiorstw, które dokonały zmian worganizacji dnia pracy. Objęły one przede wszystkim organizację dnia pracy kadry kierowniczej i zarządu. Podstawowa zmiana to
uelastycznienie czasu pracy
*_ badane przedsiębiorstwa są konkurencyjne w sferze zatrudnienia przede
wszystkimna lokalnych rynkachpracy.

Raport z badań empirycznych mt. „Wpływbezpośrednich inwesty
Joanna KOTOWICZ-JAWOR"
Inwestycje, innowacje, majątek trwały

Ważnymzadaniem badawczym jest próba odpowiedzina pytanie, czy i jakie nastąpiły zmiany w gospodarowaniu kapitałem trwałym i jego strukturze
po wejściu inwestora zagranicznego.
Ponad 60% badanych stwierdza poprawę stanu tego majątku. Nastąj

przyspieszenie tempajego modernizacji, zmianystruktury rodzajowej poprzez
nowe zakupy maszyn i urządzeń, budowę nowych linii produkcyjnych, kom-

puteryzację i automatyzację procesu produkcji
Firmy uzupełniały swe potrzeby majątkowe głównie poprzez zakupy. Większość z nichnie korzystała z leasinguśrodków trwałych (73%), nie była też
leasingodawcą (93%).
Po wejściu inwestora zagranicznego zmianie uległa dynamika i struktura
inwestowania.

Zdecydowanawiększość badanych (76%) stwierdzaistotny wzrost aktywności inwestycyjnej z chwilą wejścia BIZ. Spadek dynamiki rozwoju nastąpił
lynie w3,3% jednostek.

Połowa firm realizowała inwestycje modernizacyjne, 73,3% podjęło także
przedsięwzięcia rozwojowe zaś jedynie 10% zadeklarowało tworzenie, dzięki
podjętym inwestycjom, nowychmiejsc pracy.
Po wejściu BIZ istotnym zmianomuległy podstawy finansowania proce-

sówrozwojowych. Znacząco zwiększył się udział kredytu inwestycyjnego
jowegoi zagranicznego (43,3% firm), przy nadal zasadniczej pozycji środków
własnych(56,7%jednostek).

Zasilanie funduszyinwestycyjnychpoprzez operacje na rynku kapitałowym
było „śladowe”. Jedynie z firmy (przem. motoryzacyjny, elektromaszynowy) inwestowały na tymrynkupoprzez emisję obligacji
Mówiąco akumulacyjnych podstawachrozwoju badanychfirm warto podkreŚlić niewielką ich wrażliwość na zmianyoprocentowania kredytu krajowego.
Brak wpływuceny tego kredytu na działalność inwestycyjną stwierdza 63,3%
badanych przedsiębiorstw, zaś osłabienie inwestowania w wyniku wysokich
stóp procentowych notuje jedynie 10% firm.
Tak więc cena kredytu bankowego stanowinadal podstawowąbarierę
woju firmkrajowychnie zaś przedsiębiorstw mieszanych z kapitałem obcym.
Dokonaneobserwacje pozwalają stwierdzić,iż po wejściu inwestora zagranicznego poziom innowacyjności badanychfirm ulega pewnej poprawie.

W ponadpołowie jednostek(56,7%) wprowadzono nowetechnologie produkcji (nie wprowadzono ich w36,7% firm). Były to m.in. instalacje nowych
Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie,
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maszyn obniżających koszty materiałowe, nowe linie technologiczne w przed
siębiorstwach przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, spożywczego, elektrycznego, stoczniowego, w budownictwie.
Wiele firm(50%) wprowadziło na rynek innowacje produktowe(nowe produkty lub znacząco zmodyfikowane). Ważniejsze nowe produkty oferowane

przez badane przedsiębiorstwa po wejściu BIZ to nowe typy autobusówmiej.

skich

i ciężarówek, lekównasercowych, chłodziarek, zamrażarek, pralek, no-

we wyrobyspożywcze i cukiernicze, nowe typy opakowań.
Podobnie jak winwestowaniu, również w odniesieniu do innowacji nastę-

puja przesunięcia źródeł ich finansowania na rzecz kredytu bankowego.

Tablica1

Źródła finansowania innowacji
ZrFranswania
Srodki własne
kredybankowy krajowy
kredybankowy
zagraniczny
Srodki zagraniczne przedskcozyjne

I

Tee fm Fi)

Jak widać, około 1/3 przedsiębiorstw wykorzystuje krajowei zagraniczne
kredyty bankowe dla finansowania nowych wdrożeń, podstawowymźródłem
zasilania działalności innowacyjnej powstają środki własne.
Warto odnotowaćstopień adapiacyjności badanych firm do wprowadzanych
zmian redukcji stawek podatku dochodowego.
Ponad polowarespondentów(56,7%) stwierdza, iż obniżenie obciążeń fiskalnych wyniku finansowego bruito podatkiem dochodowym nie ożywiich
aktywnościinwestycyjnej i innowacyjności. Tę niewielką wrażliwość na zmiany regulatorówpolityki fiskalnej w stosunku do przedsiębiorstw może wyj
śniać zarówno łatwa dostępność kapitału zagranicznego,jak też znaczące oddziaływanie na ich zdolność akumulacyjnąinnych, poza podatkiem dochodowym,
obciążeń pośrednich(VAT, akcyza oraz wpłaty na ZUS)
Tylko jedna z badanych firm (przemysł mat. budowlanych) w wyniku korekty stawki podatku dochodowego oczekuje wzrostu nakładówinwestycyj
ych „do 15%a nawet więcej
Napodkreślenie zasługują zmiany, jakie nastąpiły po wejściu inwestora zagri
nicznego w rankingu i sile oddziaływaniabarierinwestowania i innowacyjności.
Osłabienie barier rozwojustwierdza ponad połowa badanej próby (53,3%),
wzmocnienia ich nie odnotowano w żadnej z firm.
Przeszkody te nie uległy zmianie w 30% jednostek.
Wśród wymienianych barier rozwoju na czołowych pozycjach znajdują się
nadal znane od lat przeszkody

- trudna dosiępr.ość krajowego kredytu bankowego

36,7% firm

—_
—

33,3% firm
23,3% firm

poziom fiskalizmui niedobór środków własnych
niestabilność regulatorówekonomiczno-finansowych

-- wysokie ryzyko inwestycyjne

23,3% firm

Rapo
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Inne wskazane bariery wdrożenia innowacji to pozafiskalne obciążeniafirmy, wysokie koszty prac badawczychi zakupulicencji.
Mimo tych przeszkód większość respondentówstwierdza,iż innowacje wdrożone po wejściu inwestora zagranicznego poprawiłypozycję konkurencyjną
firmy zarównonarynku krajowym (60%), jak też zagranicznym (60%). Brak
poprawykonkurencyjności odnotowano w 13,3% jednostek.
Tylko jedno z przedsiębiorstw(cukrownia) nie wdrożyło po wejściu BIZ
żadnych innowacji.
W 2001 r. połowa obserwowanychfirm zamierza wprowadzić do produkcji kolejne przedsięwzięcia innowacyjne. Nie ma takich planów13,36% firm,
w tym przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego, szklarskiego, spożywczego.
Interesująca wydaje się enumeracja ważniejszych wdrożeń projektowanych
na 2001 rok. Należą do nich: realizacja kryteriów 1SO 2001, wprowadzenie
nowego programu komputerowego kadrowo-płacowego, sterowanie procedurą technologiczną z laboratorium za pomocąinternetu, poprawa funkcjonalności energooszczędności wyrobów, zmiany konstrukcyjno-technologicznez ukierunkowaniemna „zelektronizowanie” wyrobów, zakup ekstrudera dla utylizacji
odpadów poprodukcyjnych (prod. opakowań z tworzyw sztucznych), przedsięwzięcia na rzecz ekologii
Generalnie zdecydowana większość firm (73,3%) stwierdza, iż po wejściu
inwestora zagranicznego zwiększył się ich dostęp do nowoczesnych technologii w wyniku zarówno większych możliwościfinansowania ich zakupu, jak też
możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczeń inwestora zagranicznegojako
wieloletniego producenta wyrobów. Podkreślano łatwiejszy dostęp do nowoczesnych metod projektowania know-how, technologie producentów amery.
kańskich, brytyjskich, włoskichi niemieckich
Obok wymienionych uprzednio czynnikówprorozwojowego oddziaływania
BIZ na firmyz kapitałem mieszanym, takich jak przyspieszenie modernizacji
majątkutrwałego, szerszy dostęp nowszychtechnologii, know-how, poprawa
pozycji konkurencyjnej na rynku, poszerzenie możliwości finansowania rozwoju, badanie pozwoliło odnotować także zjawiska mniej korzystne z punktu
widzenia zarównoprzedsiębiorstwa, jak całej gospodarki narodowej.
Do czynnikówtych zaliczyć należy standard sprowadzanych przez inwestora zagranicznegotechnologii, maszyn i urządzeń. Ponad połowa badanych
firm (53,3%) ocenia, iż prezentują one przeciętny poziom międzynarodowy.

Jedynie 13,3% jednostek ocenia, iż poziom ten był powyżej przeciętnej. Niemal 50% respondentówstwierdza, iż wykorzystywane aktualnie w produkcji
maszyny i urządzenia zostały zakupione przez inwestora strategicznego za
granicą „z drugiej ręki”, ij. były już eksploatowaneczęsto w macierzystych zakladach koncernu zagraniczneg
Po wejściu BIZ tylko w 23% firm dokonano zakupy inwestycyjne u polskich dostawców. Badane przedsiębiorstwa podkreślają równocześnie maleją
cą pracochłonność importowanego sprzętu, co wywoluje niekorzystne skutki
na rynku pracy

58

GOSPODARKA NARODOWA Nr 5-6/2001

Niepokoją obserwacje dotyczące zaplecza badawczego wprowadzanych inW 70% obserwowanych przedsiębiorstwprzy wdrożeniu innowacji po wejściu inwestora zagranicznego korzystała z wynikówbadań prowadzonychprzez
zagraniczne ośrodki naukoweprzede wszystkim kraju macierzystego inwestora strategicznego. Z wynikówbadań krajowych skorzystała tylko 1 firma (przemysł meblarski), z dorobku własnegozaplecza B+R skorzystało 13,3% jednostek. Jedno z przedsiębiorstwprzemysłu chemicznego adoptowało rozwiązania
przyjęte współkach siostrzanych grupy holdingowej
W większości (ok. 60%) podmiotówgospodarczych własne zaplecze badawcze nie uległo istotnej zmianie po wejściu zagranicznego inwestora strategicznego, a nawet wjednym z zakładów przemysłu chemicznego uległo ono
likwidacji
Zmiany zaplecza B+R dotyczą 1/5 badanej populacji. Polegały one m.in.
na zasilaniu centrów badawczych sprzętem informatycznym do projektowania, powstaniu komórekds. rozwojuterytorialnego, działu konstruktorów(przemysł motoryzacyjny). zwiększeniu kadry pracowników naukowych (przemysł
spożywczy).
Na szczególną uwagę zasługuje dokonana przez badane przedsiębiorstwa
ocena zmianich szans rozwojowych po wejściu inwestora zagranicznego.
nowacji.

Szanse rozwojowe przedsiębiorstw po wejściu inwestora zagranicznego
Mószczezólnieni
pozzerzenie zsortymentuprodukcji
zdobycie nowych rynków zbytu
„szrost oksponi
poprawa pozycji Fonkurencpjnejna rynku.
krajowym i rynkach zagranicznych

„zast fiem
500
50
56.7
700

Tablica 2

dek 7 fm bez zmian 7% Firm
ź
300
EE
200
33
155
33
200

Dane wskazują, iż ocena wpływu BIZ na pozycję konkurencyjną, zdolność
eksportową i innowacyjność firmjest wwiększości
jednostek pozytywna. 70%
badanych wskazuje poprawę rozwoju konkurencyjności, 67% wzrost eksportu,
zaś 60% poszerzenie

rynkówzbytu.

Śceptycznie ocenia wzrost swych szans rozwojowych dzięki transferowi BIZ
około 20% firm, przy czym 1/3 nie przewiduje poprawyzdolności innowacyj-

nej, zaś 13,3% nie oczekuje wzrostu eksportu.

Syntetyzując obserwacje dotyczące wpływukapitału zagranicznego na zmiany stanui struktury kapitału trwałego, aktywnośćinwestycyjną i innowacy
ność badanych firm warto odnotować iniensywniejszą modernizację aparatu

wytwórczego, nieco większą ich zdolność innowacyjną i poprawę poziomu

konkurencyjności, a także poszerzenie akumulacyjnych podstawrozwoju z pomocą kredytu zagranicznego.
Wejście inwestora zagranicznego osłabiło siłę oddziaływania tradycyjnych
barier rozwojuprzedsiębiorstw i poprawiło ich szanse rozwojowe.

Raport z badań empiry

Wpływ bezpośrednie iwescji zagranicznychna zmiawy..
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Równocześnie dozjawisk niepokojących zaliczyć należy:
—_ słaby impuls rozwojowy(lub jego brak) dla krajowego zaplecza badawczego,
—- zagospodarowanie wykorzystanych już w krajach macierzystych technologii, maszyn, urządzeń, co nie obiecuje znaczącej poprawy innowacyjności
i przewag konkurencyjnychgospodarki na rynkach zewnętrznych,
—- zwiększenie skali bezrobocia wwyniku racjonalizacji zatrudnienia wfi
machz kapitalem obcym.
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Wanda KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA”
Zarządzanie

Z udzialem kapitału zagranicznego wprywatyzacji polskich przedsiębiorstw
państwowych wiązano oczekiwania o zróżnicowanym charakterze. Spodziewano się przede wszystkim poprawyich ekonomicznej efektywności i konkurencyjności, zasilenia w kapitał, dostępu do nowych technologii, a także wzrostusprawnościorganizacyjnej i wprowadzenia nowoczesnych metod oraz technik
zarządzania. Z tego względu jeden z problemówbadawczych omawianychbadań empirycznych stanowiła ocena skali zmian, jakie zaszły w przedsiębiorstwach w sferze zarządzania.
Zakładano, że charakter tych zmian, a zwłaszcza głębokość mogą w pewm stopniu zależeć od czynnika czasu, a więc okresu, w któryminwestor zagraniczny uzyskał kontrolę nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Przyjęto
m.in. hipotezę, że skala przekształceńbędzie większa w podmiotach, w których inwestor wszedł stosunkowo wcześnie, a więc dysponował wystarczają:
cym czasem naich przeprowadzenie, wtymrównież narestrukturyzację przed-

siębiorstwa. Inny czynnik, który jak przypuszczano ma wplyw na skalę zmian
wzarządzaniu, stanowi forma prawna analizowanych podmiotów, gdyż okre-

Śla ona sposób i procedury podejmowania decyzji. Wśród determinant pozycji inwestora zagranicznego i jego zdolności do przeprowadzenia restrukturyzacji uwzględniono ponadto wysokość posiadanych udziałów w kapitale spółki
(zakładano, że większy udział wiąże się z większymobszarem samodzielności
decyzyjnej).

Wymienione wyżej zmienne określają rzeczywiste możliwości przeprowadzenia zmian w prywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego przedsiębiorstwach. W badanej populacji, w 9 jednostkach zagraniczny inwestor
objął udziały w pierwszych latach transformacji tj. do końca 1994 r., natomiast w 11 - miało to miejsce wlatach 1995-97. W przypadku 8 analizowa-

nych podmiotówudziały objęto stosunkowo niedawno, w tym w5 wostatnich
dwóch latach, co oznacza, że inwestorzy dysponowali relatywnie krótkim
okresem na przeprowadzeniepoważniejszych zmianż?, Większość objętych badaniem podmiotów stanowiłyspółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22),
podczas gdy 8 to spółki akcyjne(rozproszony akcjonariat).
Zakładaliśmy, że struktura kapitałowa badanych spółek może określać rzeczywistą rolę inwestorów zagranicznych. W analizowanej populacji czynnik
ten jednak w niewielkim stopniu różnicował jednostki objęte obserwacją, gdyż

„Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Koniunkiur i Cen Handlu Zagranicznego
w Warszawie.
22. Wdwóch przedsiębierstwach nie udzielono informacji na temat.
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dominowały w niej podmiotyz większościowym udziałem kapitału zagranicznego. W IŻ przypadkach badane podmioty były w 100% własnością kapitału
zagranicznego, a w 7 z nich zaangażowanie tego kapitału przekraczało 90%.
Tylko wjednej analizowanej spółce inwestor zagranicznydysponował udziałem mniejszościowym (30% akcji). W trzech przedsiębiorstwach udział ten
wynosił 50%, w 2 — 51%,natomiast wjednej — 62% (3 spółki nie udostępniły

informacji na ten temat). Mniejsze udziały inwestora zagranicznego dotyczyły
głównie spółek o rozproszonym kapitale, a więc spółek akcyjnych. Udziały
mniejszościowe występowały najczęściej w spółkach, których prywatyzację zakończono w ostatnich trzech latach (tylko wjednymprzypadku inwestorzagraniczny posiadał 51% akcji i objął je w początkachlat 90.). Można więc
że w podmiotach tych procesy koncentracji kapitału wrękach inwestorówzagranicznych nastąpią wnajbliższych latach.
Zakres zmian

Podczas badań zakładano, że wymienione wyżej cechy badanych jednostek
determinować będą opinie formułowane przez menedżerówna temat zmian,
jakie wprowadzono po prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego. W swych
wypowiedziach na tentemat respondenci za najważniejsze uznawali najc
Ściej następujące kategorie odpowiedzi:
—_ automatyzacja procesów produkcyjnych
-- komputeryzacja

- 43%

— 40%

—
ograniczenieliczby stanowisk kierowniczych
- 34%
— zmianypersonalne wskładzie zarządu przedsiębiorstwa
- 30%
— likwidacja nieefektywnych działów produkcyjnych
przedsiębiorstwa
- 21%
—__ zmiany w systemie i miernikach ocenydziałalności spółki przez
kierownictwo koncernu

- zmiany w systemie motywowania pracowników
—_ sprzedaż lub dzierżawa zbędnychskładników majątku
- wprowadzenie wewnętrznegosystemu ocenyefektywności
jednostek składowych przedsiębiorstwa

— 20%

- 20%
- 20%
- 20%

— utworzenie nowych komórek organizacyjnych
- 17%
Wymienione przez respondentów zmiany koncentrowałysię przede wszyst-

im wokół czterech grup problemów. Najliczniej zwracano uwagę na wdrożenie nowocześniejszych technologii oraz technik zarządzania (automatyzacja
i komputeryzacja), a także na zmiany organizacyjne i personalne, zwłaszcza
na najwyższych szczeblach podejmowania decyzji (ograniczenie liczby stanowisk kierowniczych i zmiany kadrowe wskładzie zarządu). Trzecia grupa zmian
obejmowała gospodarowanie majątkiem i dotyczyła likwidacji nieefektywnych
działów przedsiębiorstwaoraz sprzedaży lub dzierżawy zbędnych składników
majątku. Wjednymz badanych podmiotów doszło nawet do fuzji z innym
przedsiębiorstwem. Czwarta grupa wypowiedzi koncentrowała się natomiast
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wokół przekształceń wstrukturach organizacyjnych, a wtym: powoływania
nowychkomórek organizacyjnych, wprowadzania wewnętrznych systemów motywowania zarówno komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa, jak i samego
przedsiębiorstwa przez kierownictwo koncernu. Nowe kryteria motywowania
stosowanozarówno wobec komórek organizacyjnychprzedsiębiorstwa, jak i poszczególnych pracowników
Opinii menedżerówna temat wprowadzanych zmian nie różnicowała ani
formaprawna spółki, ani wielkość udziału kapitałowego, aniteż moment wejścia inwestora strategicznego. Ten ostatni czynnik okazał się istotny jedynie
wprzypadku wskazań na automatyzację procesówprodukcyjnych. Kategorię
1ą wymieniano głównie w tych podmiotach, wktórych inwestorzagraniczny
objął udziały co najmniej pięć lat przed realizacją badań

Polityka kadrowa
Wśród zmian, jakie miały miejsce po wejściu inwestora zagranicznego, waż-

ną pozycję zajmowały zmiany kadroweprzeprowadzone w skladach zarządów
badanych spółck. Ich skala w analizowanych jednostkach była bardzo szeroka, jedynie w 17% badanej populacji po prywatyzacji nie doszło do zmian personalnych. Na ogół wyrażano opinię, że są one naturalną konsekwencją przej
ścia przedsiębiorstwa przez zagranicznego właściciela, a ich celemjest dążenie
do zapewnienia sobie większej kontroli nad funkcjonowaniemspółki i wzmocnienia swojej pozycji. Dominował pogląd, że nowy właściciel starał się pozyskać kadrę zarządczą, do której kwalifikacji i lojalności mógł mieć zaufanie
(wniektórych przypadkach nowych menedżerówrekrutowano spośród personelu znanegosobie wcześniej przedsiębiorstwa). Zmianykadrowe obejmowały przede wszystkim najwyższe szczeble w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, głównie stanowiska prezesówspółek oraz członkówzarządu. Tylko
sporadycznie wynikały one z przyczyn osobowychnp. wieku lub kwalifikacji
osób pelniących dotychczas te funkcje.
Nowym elementem polityki kadrowej realizowanej po wejściu inwestora
zagranicznegostalo się zatrudnianie menedżerów zagranicznych. W ponad
połowieanalizowanych podmiotów obserwowaliśmytakie zjawisko, przy czym
dotyczyło ono większości badanych spółek akcyjnych. Procesu tego nie różnicował natomiast moment przeprowadzenia prywatyzacji (w równym stopniu
dotyczył on jednostek sprywatyzowanych wpierwszychlatach transformacji
co wostatnimokresie). Ważniejszy, jak się wydaje dla wyjaśnienia tego zjawi
ska, był poziomzaangażowania kapitałowego inwestora zagranicznego. Większość podmiotów, w których funkcje kierownicze pełnili menedżerowie zagraniczni, cechował bardzo wysoki poziom tego zaangażowania (wprzedziale od
90 do 100%). W oparciu o zebrany materiał możemy stwierdzić, że taką po-

litykę kadrową prowadzono głównie w przedsiębiorstwach dużych, funkcjonujących na rynku kapitałowym i w pelni kontrolowanych przezinwestora zagranicznego.

Hpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na
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Menedże:
ranicznych zatrudniano na ogół na najwyższych szczeblach
whierarchii przedsiębiorstwa. Najczęściej na stanowiskach prezesa spółki,
członkówzarządu, ale również jako kierownikówwybranych komórek organi.
zacyjnych (np. do spraw marketingu). W jednym z badanych podmiotów dotyczyło to również stanowisk doradczych. W kilku analizowanych jednostkach
zatrudnianie zagranicznych menedżerów dotyczyło większej liczby stanowisk
kierowniczych. Potwierdza to przypuszczenie, że kierownictwa koncernu i nowi właściciele darzyli większym zaufaniem menedżerów sprowadzanych 2 zagranicy; prawdopodobnie wyżej cenili ich kwalifikacje, zdolnościzarządcze, jak
i lojalnoś

Sposoby zarządzania
Prywatyzacja z udziałeminwestora zagranicznego i nowa struktura kapi
tałowa wywierają istotnywpływ na sposób podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Niektóre zmiany wtym obszarze mają charakter organizacyjno-prawny i wiążą się z wprowadzeniem strukturyspółki (w tym takich organów, jak
rady nadzorcze i walne zgromadzenia akcjonariuszy), inne natomiast stanowią bezpośrednią konsekwencję sprzedaży przedsiębiorstwa właścicielowi zagranicznemu i wprowadzania przez niego nowych elementówdo systemu zarządzania. Wśród nich istotne zwłaszcza jest rozdzielenie bieżącego zarządzania

przedsiębiorstwem od funkcji właścicielskich oraz od zarządzania strategicznego, usytuowanych z reguły na zewnątrz przedsiębiorstwa.
Zjawisko to możemy obserwować przede wszystkim wpodmiotach stanowiących część składową większych jednostek (holdingów, koncernów). Takie
usytuowanie organówprzedsiębiorstwa i rozbudowana, skomplikowana struktura organizacyjna determinuje sposobypodejmowania decyzji i zakres samodzielności kadry kierowniczej tych podmiotów. Przesunięcia w sterze wpływu
grup spolecznych funkcjonujących w badanych spółkach na podejmowane
w nich decyzje prezentuje tablica 1.

Oceny wpływuna podejmowanedecyzje dostarczają naminformacji na temat hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Na szczycie hierarchii sytuuje
się właściciel zagraniczny, reprezentowany na ogół przez zarząd spólki (koncernu) i zlokalizowany poza Polską (97% - wpływ ten określiło jako bardzo
wysoki lub wysoki). Kolejne pozycje zajmują - prezesi badanych spółek (87%)
oraz zarządy (93%). Dopiero za nimi umiejscowiono radynadzorcze(a więc
tywnie słaba pozycja), jedynie 43% respondentówich wpływ oceniło wysoko. Znaczenie kadry kierowniczej średniego szczebla określono jako średnie
(50%) lubniskie, a nawet bardzo niskie (łącznie ok. 34%). Najniżej natomiast
w strukturze przedsiębiorstwa sytuowano pracownikówzarówno bezpośrednio produkcyjnych, obsługi, jak i administracyjno-biurowych. Na uwagę zasługuje ponadto niska ocena pozycji zajmowanej w hierarchii przedsiębiorstwa
przez związki zawodowe — aż 37% wskazało na brak wpływu tych organizacji na decyzje
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Tablica 1
"Oceny wpływna decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie różnych organów 4 grup spolecznych
(e
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Poęok wyso średni_
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onek brak wp
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100
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=
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mo
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związki zawodowe
=
—
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100
To
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10
30
z
200
wwaśccił zagraniczny
s
=
5
8
240
Kierownictwo koncem _740_

* Dane w tabeli nie sumują się do 100% ze względuna braki danych w części ankiet

Podmioty z udziałem inwestora zagranicznego charakteryzuje typowo menedżerski model zarządzania, z silną pozycją dyrektora przedsiębiorstwa(lub
zarządu) oraz właściciela zagranicznego. Relatywnie mały wpływ na decyzje
mają natomiast rady nadzorcze. Tradycyjnie na drugim biegunie znajdują się
praktycznie wszystkie (poza kadrą kierowniczą średniego szczebla) grupypracowników, a także organizacje związkowe, o ile takie działają w przedsiębiorstwie. W porównaniudo spółek z przewagą kapitału krajowego, w badanych
podmiotachistotną rolę w procesie decyzyjnym odgrywają więc kierownictwa
koncernu, wodróżnieniu od przedstawicielstw inwestora na Polskę, których
rola jest ograniczona. Badane przedsiębiorstwa stały się elementem większych, międzynarodowych całości, realizujących własną politykę (na większą
przestrzennie skalę)
Generalnie nie zaobserwowano w badanej populacji istotnych różnie wmodelu kierowania, w zależności od czasu wejścia inwestora zagranicznego oraz
od wielkości
zaangażowanego kapitału. Warto ponadto zauważyć, że na dominującą rolę zagranicznego właściciela w procesie decyzyjnym wskazywano we
wszystkich analizowanych spółkach akcyjnych.
Informacji na temat modelu zarządzania dostarczyły również oceny menedżerówdotyczącestopnia ich swobody wpodejmowaniu decyzji. Dlatego też
ionariuszu ankietyznalazło się pytanie o czynniki bądź zjawiska, ograni-yzje. Wymieniano najczęściej następujące bariery

— decyzje właściciela
- niestabilność reguł prawnych

ograniczenia:

40%
37%
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— konkurencja na rynku

—_
—
—
-
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27%

decyzje kierownictwa firmy(koncernu)
27%
system podatkowy
27%
polityka pieniężna państwa, zwłaszcza wysokość stopy %
20%
politykacelna państwa
20%
przepisy prawa pracy
17%
Jedynie wtrzech badanych podmiotach menedżerowieczuli się w pełni
modzielni wswych decyzjach i twierdzili, że nic nie ogranicza tych procedur.
Wśród wymienionych w wypowiedziach ograniczeń dają się wyodrębnić dwie
grupy zmiennych. Pierwszą stanowią decyzje podejmowane przez zlokalizowane na zewnątrz badanych spółek strukturytj. organy właścicielskie bądź
zarządy większych jednostek, których elementemstały się analizowane podmioty. Druga natomiast obejmuje rozwiązania systemowe obowiązujące na
różnych obszarach, a wtym wzakresie: systemupodatkowego, polityki pi
niężnej, celnej oraz regulacji rynku pracy. Badani zwracali również uwagę na

niestabilność reguł prawnych, a także znaczną konkurencję na rynku jako
ważne determinanty podejmowanych decyzji.
Ta druga grupa wypowiedzi przybliżała badanych menedżerówdo opinii
formułowanych przez kadrę kierowniczą podmiotówz przewagąkapitału krajowego,ale równieżi przedsiębiorstwpublicznych. Wskazywanie we wszystkich
kategoriach podmiotów gospodarczych tych właśnie barier procesówdecyzyjnych tylko w pewnymstopniu dostarcza informacji na temat rzeczywistych
ograniczeń, wynikających z konstrukcji i funkcjonowania obowiązujących w Polsce regulacji różnych obszarów gospodarki. Wypowiedzi tego typu należy
traktować raczej jako sposób racjonalizacji (uzasadniania) pojawiających się
w przedsiębiorstwie problemów(wtym również i niepowodzeń) związanych
z podejmowanymi decyzjami.

Obserwacje na temat modelu zarządzania badanymi przedsiębiorstwamipotwierdzają także dane dotyczące podejmowania decyzji o charakterze strateicznymoraz miejsca w strukturze, gdzie one zapadają. Kluczowąrolę wprzy.

gotowywaniu strategicznych programówspółki odgrywają właściciele (607)

oraz zarządyprzedsiębiorstw(47%) (wtym samodzielnie prezesi — 10%). W nii
których przypadkach, chociaż już znacznie rzadziej, w procesie tym uczestniczą zewnętrzni specjaliści zatrudniani przez spółkę,
firmy konsultingowe oraz
radynadzorcze (po 10%). Taki rozkład odpowiedzi potwierdzatezę o menedźersko-wlaścicielskim modelu zarządzania w przedsiębiorstwach z udziałem
kapitału zagranicznego.

Rola zewnętrznych ośrodków badawczych w procesie decyzyjnym
Nowym elementem procesów podejmowania decyzji wwarunkach ostrej
konkurencji rynkowejjest włączanie wten procesinstytucji zewnętrznych. Chodzi tu zwłaszcza o analizyi badania prowadzoneprzez wyspecjalizowane firmy oraz ośrodki badawcze. Nawyk i umiejętność korzystania z takich opraco-
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wań nie wykształcił się, jak się wydaje w wystarczającym stopniu, w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego. Korzystanie z takiego wsparcia
decyzji zależy, jak można przypuszczać od wielkości przedsiębiorstwa, a przede
wszystkim (ze względu na wysokie koszty takich analiz) od jego sytuacji finansowej.
Podmioty sprywatyzowane z udziałem kapitału zagranicznego stosunkowo
szeroko korzystały z takich opracowań - dotyczyło to ponad połowy(ok. 54%)
analizowanychjednostek. Sytuacji wtej sferze nie determinował ani czas wejŚcia inwestora, ani też wielkość zaangażowanego kapitału. Z usług takich korzystały przede wszystkim podmiotydostarczające towary konsumpcyjne na
rynek, a w tym: artykuły spożywcze, meblarskie, farmaceutyki, dziewiarskie
oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Analizy te były wykorzystywane przez
większość badanych spółek akcyjnych, co potwierdza tezę o związku takich
działań z wielkością przedsiębiorstwa i jego sytuacją finansową, a także bardziej otwartą i ofensywną strategią działania. Przedmiotem tych opracowań
były na ogół różneaspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Zamawiano głównie prace z zakresu doradztwa prawno-gospodarczego, zarządzania i informatyki oraz badania jakości. W niektórych podmiotach prowadzono ponadto analizę mocnychi słabych stron przedsiębiorstwa, badania związane
procesemtechnologicznym,a także analizybilansu przezfirmy auditingowe.
Typyfirm, z których usług korzystano w analizowanych podmiotachpr
zentuje tablica 2
Korzystanie z usług zewnętrznych ośrodków badawczych
Kaiegorie odpowiedzi
a fimy Romsulingow
b) ośrodki I insytuty naukowo Bedarwcze
ośrodki badania opini publicznej
4) ośrodki badań marketingowych.

I

Firmy polskie.
2%
Tr
ią
20%

Firmy zagraniczne
1%
10%
=
7%

Badane przedsiębiorstwa korzystałyz usług firm konsultingowych, ośrodkówbadań marketingowych, a także z opracowań instytutów naukowo-badawczych. Najczęściej były to firmy działające wPolsce, chociaż część przedsiębiorstwkorzystała również z podobnych opracowańprzygotowywanych przez
firmy zagraniczne. Dodaćnależy, że znacznaczęść badanychjednostek korzystała z prac zarównofirm polskich, jak i zagranicznych. Dotyczyło to zwłasz
cza opracowań firm konsultingowych i ośrodków naukowo-badawczych (np.
wszystkie podmioty wykorzystujące opracowania zagranicznych instytutów
naukowo-badawczych, korzystały również z podobnych prac instytutów polskich; podobna prawidłowość dotyczyła usług oferowanych przez ośrodki badań marketingowych). Tylko trzy analizowane podmioty korzystały jedynie z prac
zagranicznych ośrodków. Stopnia korzystania z tych usług nie różnicowałjednak anitermin wejścia kapitału zagranicznego, ani wielkość tego kapitału, ani
1eż, wzasadzie, forma prawna spółki. Możemyprzypuszczać, że decydowały
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o tym raczej takie czynniki, jak jakość kadry zarówno menedżerskiej najwyższego szczebla, jak i pracownikówkierowniczych średniego szczebla (wykonawczych). Prawdopodobnie firmy, które miały ofensywne strategie działania
na rynku były bardziej otwarte na korzystanie z tego typu pomocy. W przypadkuspółek akcyjnych dodatkowyelement, wyjaśniającysystematyczne korzyStanie z takich opracowań, stanowi obowiązek publikowania bilansów(audyt).

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw w krajach wysoko rozwiniętych
wskazuje na ogromną rolę, jaką w procesach zarządzania przywiązuje się do
zarządzania zasobami ludzkimi, wtym kształtowania właściwych relacji z pracownikamioraz do stałego podnoszenia ich kwalifikacji. Podczas badań podjęto próbę uzyskania odpowiedzinapytania,czy firmysprywatyzowanez udzialemkapitału zagranicznego kładą większy (niż pozostałe podmioty działające
wpolskiej gospodarce) nacisk na kwestie kształcenia pracowników (w tym
stałe podnoszenie kwalifikacji) oraz czy wzory w tym zakresie przenoszonesą
z firmzagranicznych na grunt polski? Zebrany materiał hipotezę tą potwiei
dził tylkoczęściowo.
Wwiększości badanych spółek nieistniały programy kompleksowego ksztalcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników (67%), chociaż w blisko 1/4
analizowanej populacji takie programy opracowano. W porównaniu z innymi
ategoriami przedsiębiorstw w polskiej gospodarce (wtym publicznych) wielkość ta wydaje się jednak znacząca. Programy doskonalenia zawodowegonaj
częściej istniały w spółkach, wktórych właściciel zagraniczny stosunkowo wcześnie objął swoje udziały, a także w części analizowanych spółek akcyjnych.
Wymieniane w badanych podmiotachelementy takich programówobok podnoszenia kwalifikacji stanowiły: wdrożenie kontrolingu i systemu ISO,prowadzenie cyklicznego przeglądu i oceny stanowisk, a także takie przygotowanie
pracowników (otwartych na zdobywanie nowych kwalifikacji), aby mogli zaj.
mowaćróżne stanowiska pracy. Programytakie obejmowały na ogół wszystie grupypracownicze,tylko w niektórych przypadkach adresowano je do wyodrębnionych grup w przedsiębiorstwie np. kadry kierowniczej średniego
szczebla bądź też wyłączano ze szkoleń pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Podmiotysprywatyzowane z udziałemkapitału zagranicznego zarządzano,
co potwierdził zebrany w badaniach materiał, w sposób menedżerski. Wejście
kapitału zagranicznego - z punktu widzenia pracowników niesie ze sobą
wiele elementów niepewności. Wiążą się one zarówno ze sposobem zarządzania, jak i nowymioczekiwaniami (wymaganiami) pod adresem pracowników
i sposobu wypełniania przez nich obowiązków, a w związku z tym również
z oceną ich pracy.
Znaczna rotacja kadry kierowniczej obejmująca nie tylko najwyższe szczeble kierowania, a w tym zatrudnienie menedżerów zagranicznych pogłębiają
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również ią niepewność. Na tym tle oraz w warunkach znacznych zmian zachodzącychna różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa mogą rodzić się konflikty wewnętrzne. Badania potwierdziły w pewnym stopniu tą hipoiezę. Na powstawanie po prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego
konfliktów w przedsiębiorstwach wskazywało ok. 57% respondentów. Tylko
1/3 badanych menedżerów twierdziła, że takie konfliktynie miały miejsca (pozostali nie udzielili odpowiedzi na to pytanie ankiety). Konflikty zaobserwowano wwiększości badanychspółek akcyjnych, a więc z reguly w dużych podmiotach. Pojawiły się zarówno w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych
wostatnich latach, jak i w początkach transformacji systemowej. Podobnie
poziom zaangażowania tego kapitału nie wpływał na stopień występowania
konfliktów wewnętrznych. Badani jednak niechętnie wypowiadali się na ten
temat i tylko nieliczni respondenci poinformowali o przedmiocie konfliktów.
Tam gdzie udało się uzyskaćinformacje dotyczyły onenajczęściej wynagrodzeń,
wniektórych podmiotach wiązały się z nowymstylemkierowania przedsiębiorstwem i dotyczyły podziału zadań oraz obowiązków. W konfliktach tych
uczestniczyli najczęściej pracownicy produkcyjni, ale również zaobserwowano
spory z innymi grupamipracowniczymi, w tym z pracownikami administr:
cyjno-biurowymi oraz kadrą kierowniczą średniegoszczebla.
Na ogół respondenci stwierdzali, że stroną konfliktu nie były związki zawodowe. W części badanych podmiotówzwiązki zawodowe nie istniały (w tym
wjednej spółce akcyjnej). Analiza wpływuzwiązków na przebieg procesów
decyzyjnych wykazała, że organizacje te sytuowanesą z reguły w strukturze
organizacyjnej przedsiębiorstwa na dole hierarchii. Proszeni o ocenę tej pozy
cji respondencitylko wjednymprzypadku określili ją jako silną (duża spółka
akcyjna). Najczęściej oceniano ją jako przeciętną (40%) oraz słabą (ok. 24%).

Wprawdzie większość badanych stwierdzała, że pozycja ta pomimo wejścia
inwestora zagranicznego nie zmieniła się (utrzymała się na tym samym poziomie), to jednak wczęści badanychjednostek (20%) uległa ona osłabieniu.
Pomimodeklaracji o utrzymywaniu się pozycji związkówzawodowych na
dotychczasowym poziomie zebrany materiał wskazujeraczej, że pozycja organizacji pracowniczych w podmiotach sprywatyzowanych z udziałem kapitału
zagranicznego jest słaba. W części przedsiębiorstw organizacje takie nie istniały, a tam gdzie działały nie stanowiły strony konfliktu.
Sprawne zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wymaga stworzenia dobrego
systemu komunikowania pomiędzy kierownictwem przedsiębio:
stwa a jego pracownikamii ukształtowania wysokiego stopnia identyfikacji z fi
mą. Pomimoniskiej pozycji grup pracowniczych whierarchii wpływu na
podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje, poziom ich identyfikacji z firmą
stanowiważnyczynnik determinującysprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z tego m.in. względu pytaliśmy badanych menedżerów, czy dysponują
wiedzą o stosunku pracownikówdo pracy? Prawie we wszystkich analizowanych podmiotach stwierdzano, że kierownictwo spółki posiada wiedzę na ten
temat. Tylko w jednym przedsiębiorstwie nie posiadano takich informacj
Wiedzę taką czerpano z różnych źródeł, przy czym najczęściej z:
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—_ systematycznych spotkań (narad) z pracownikami
—_ informacji uzyskiwanych podczas nieformalnych spotkań

57%

—
-_
—-

43%
23%
10%
17%

2 pracownikami

konsultacji z przedstawicielamizwiązków zawodowych
danych działu personalnego przedsiębiorstwa
ankiet prowadzonych wśród pracownikówprzez dział personalny
innych źródeł

57%

Wśród innych(nie wymieniane w pytaniu) metod pozyskiwania informacji

wymieniono m.in. analizy prowadzone przez własne (bądź zewnętrzne) wyspecjalizowane ośrodki, spotkania nieformalne z pracownikami, opinie kierownikóworaz własną znajomość (dobre osobiste kontakty) z pracownikami
firmy. Na uwagę zasługuje z jednej strony duże znaczenie przywiązywane

przez badanych do wiedzyna temat nastrojówwśród pracowników, z drugiej

zaś wielość i różnorodność źródeł, z jakich czerpie się informacje na ten te-

mat. Istotnyzwłaszcza jest wysoki odsetek wskazań (a także sposób traktowania) na więzi nieformalne oraz informacje uzyskiwaneza ich pośrednictwem.
W ponadpolowie analizowanych podmiotów podkreślano, że podejmowanodziałania, którychcelemjest zwiększenie identyfikacji pracownikówz firmą (54%). Najczęściej wymieniano różnego typuimprezy o charakterze inteacyjnym, w tym wspólne wyjazdy, „zawody sportowe, majówki”. W niektórych
spółkachza szczególnie ważne uznano kreowaniepozytywnego wizerunkufirmy.
celu znalazły się: wydawnictwa i publikacje wewnętrzne, akcje informacyjne, w tymnp. szkolenia na temat filozofii
i misji firmy. Sposób na wzmocnienieidentyfikacji pracowników z przedsiębiorstwemczęść badanych dostrzegała wprowadzeniu działalności socjalnej,
wtym organizacji wypoczynkuletniego i zimowego, udzielaniu pomocyfinansowej oraz rzeczowej m.in. w formie pożyczek na budowęczy też zakup
mieszkań, Część respondentówpodkreślała znaczenie wprowadzenia jednolitych i czytelnych (ustalonych) zasad postępowania obowiązujących wszystkich
pracowników, w tym w ich stosunkachz klientami.
Zebranymateriał wskazuje, że w wielu sferachzarządzania przedsiębiorstwami po prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego nastąpiły istotne
zmiany. Były one rezultatem zarówno świadomej polityki nowych zarządów,
jak i obiektywnych warunkówfunkcjonowania podmiotów wpolskiej gospodarce. Duża rola zmian w zarządzaniu wiąże się m.in. z relatywnie niższymi
kosztamiich wprowadzenia. Na uwagę zasługuje przede wszystkim bardzo
wysoki poziom wymiany kadr kierowniczych, zwłaszcza na najwyższych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw. Skala tych zmian przewyższa
znacznie poziom wymiany kadr, jaką obserwowaliśmy w podmiotach sprywatyzowanychprzy udziale kapitału polskiego. Wymianakadr kierowniczychz jednej strony oraz zatrudnianie menedżerów zagranicznych wskazuje na ograniczone zaufanie nowych właścicieli do profesjonalizmu zatrudnionej wcześniej
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wprzedsiębior
a także dążenie do sprawowania kontroli nad
przedsiębiorstwem za pośrednictwem dobranych przez siebie pracowników.
Pozytywny element zmian, jakie zachodziły w badanych podmiotach, sta-

nowiła automatyzacja, komputeryzacja, udostępnienie internetu, a także elimi-

nowanienieefektywnychczęści składowychprzedsiębiorstwa. W oparciuo ze.
branedane trudno jest nam ocenić głębokość tych zmian, wydaje się jednak,
że ich kieruneknie odbiegaistotnie od zmian obserwowanych winnych grupach sprywatyzowanychprzedsiębiorstw. Większość wprowadzanych zmian wymuszała sytuacja na rynkui dążenie do utrzymania przez przedsiębiorstwo
pozycji konkurencyjnej. Nowymelementem jest natomiast przenoszenie z przedsiębiorstwukształtowanych wgospodarce rynkowej pewnych wzorów, zwłaszcza wzakresie relacji interpersonalnychi zarządzania zasobami ludzkimi
Podmioty z dominującym(większościowym) udziałem kapitału zagranicznego, podobniejak i inne sprywatyzowane podmioty, cechował menedżerski
styl kierowania, co potwierdza kluczowa rola kadrykierowniczej nie tylko w
żącym zarządzaniu, lecz także w podejmowaniu decyzji o znaczeniu strat
gicznym. Wprzedsiębiorstwach zagranicznych ze względu na ich charakter
jako elementu większych struktur, uległa zwiększeniu ilość szczebli decyzyj.
nych. Rezultatem tego było pozostawienie znacznej części decyzji o strategicznym znaczeniu w rękach właściciela i kierownictwa koncernu, zlokalizowanych poza Polską. Włączenie polskich przedsiębiorstw w struktury takich
wielkich, międzynarodowych podmiotów może mieć skutki pozytywne poprzez dopływ nowoczesnychtechnologii i wiedzy, zwiększenie konkurencyjności oraz poprawę sprawności zarządzania. Z drugiej strony jednak ogranicza
to możliwość wpływu i kontroli nad polityką oraz strategią działania spółki
Przede wszystkimzaś większy wpływ na jej działalność będzie miała pozycja
koncernu na rynku międzynarodowymniż sytuacja na rynku krajowym.
Pozytywnym zjawiskiemfunkcjonowania podmiotów z większościow,
udziałemkapitału zagranicznego wydaje się natomiast większa otwartość
kich podmiotów na wykorzystywanie fachowej, specjalistycznej wiedzy, oferowanej przez ośrodki spoza przedsiębiorstwa. Inne pozytywy, to przywiązywanie dużego znaczenia do zarządzania zasobamiludzkimi, w tym podnoszenia
kwalifikacji pracowników oraz wzrost stopniaidentyfikacji pracownikówz przedsiębiorstwem.
Generalnie jednakzebrany w badaniach materiał na temat zmian wprowa
dzanych wzarządzaniu po wejściu inwestora zagranicznego rozczarowuje.
alizowanych spółkachnie obserwowaliśmyzmian,które moglibyśmy okreŚliE jako jakościowyzwrot (przemianę) wich funkcjonowaniu. Nawet te pod, które sprywatyzowano na tej ścieżce wpierwszych latach transformastemowej, nie odbiegały wyraźnie ani od pozostałych badanychjednostek,
ani też od przedsiębiorstw prywatyzowanychinnymi sposobami.
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Przeprowadzone badanie pozwala na odnotowanie następujacych ważniejszych obserwacji:
+ Wejście inwestora zagranicznego nie przyniosło zasadniczej zmiany kryteriów funkcjonowaniafirm i ukierunkowaniaich na realizację długofalowych
celów rozwojowych. W rankingu funkcji celu czołowe miejsce zajmuje bieżąca ekspansja rynkowa poprzez maksymalizację sprzedaży (80% firm)
przed kryterium ochrony aktualnej pozycji na rynku. Maksymalizacja nadwyżki w długimokresie dla celów rozwojowych zajmuje dalszą, trzecią poycję, podobnie jak w badanych przez nas wpołowie lat 90. przedsiębiorstwach krajowych[Innowacje 97, 1998].
Dominacja kryterium ekspansji krótkookresowej na rynku wewnętrznym
stwarza zagrożenie dla przyszlej zdolności eksportowej firm z kapitalem
mieszanym, jak też dla przedsiębiorstw krajowych.
+ Strategie konkurencyjne badanych jednostekzbliżone są do typologii M.E.
Portera. Dominują strategie specjalizacji, koncentracji i dywersyfikacji produkcji.
+ Głównymkierunkiem zbytu większości firm (70%) jest rynek krajowy.
Drugoplanowe miejsce zajmuje rynek UE i krajów Europy Wschodniej. Połowa badanych zachowała swe dawne kierunki eksportu
Zasadna wydaje się teza, istotną przesłankąalokacji BIZ było pozyskanie lokalnego rynkuzbytu i wykorzystanie tradycyjnych kanałów dystrybucyjnych za granicą.
+ W większości firm nastąpiła zmianastruktury eksportu na rzecz dóbr [inalnych. Wzrost ich udziału w imporcie deklaruje około 20% jednostek,

dominują tu półprodukty, komponenty, materiały.
+ 0 zmianie struktury sprzedaży zadecydowała szeroka modernizacja wyrobów(84% firm) i wprowadzanie nowych produktów(68%). Jednak wzrost
udziału produktów wysokoprzetworzonych odnotowano tylko w 20% jednostek.
*- Istotną zmianę w sferze produkcji i sprzedażystanowi włączenie firm
z kapitałemzagranicznym do systemu wymiany wewnątrzkorporacyjnej tj
handlu pomiędzyfiliami korporacji z pominięciem rynku. Pozwala to na

manipulowanie cenami transakcyjnymi, uchylanie się od obciążeń fiskalnychi celnych, transfer zysków za granicę i zmianystrukturyeksportu
i importu.
+ Wejście inwestora zagranicznego do przedsiębiorstw przyniosło znaczący wzrost wydajności pracy. Głównym czynnikiem tej zmianybyla popraemu organizacji i zarządzania firmą. Modernizacja aparatu wy-
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twórczego i automatyzacja produkcji zajmują dwa kolejne miejsca w rankingu.

+. Przedsiębiorstwaprzemysłowez kapitałem zagranicznym, obok firm usługowych stymulują także proces serwicyzacji gospodarki. Badanefirmy(32%)
rozwijają sieć usług dostawczych, doradczych, marketingowych, zaspokajających szczególne potrzebyklientów(customisation).
+ Głównym źródłem finansowania rozwoju podmiotów z kapitałem obcym
są środki własne, przed amortyzacją i kredytem bankowym(krajowym
i zagranicznym). Od wzorcówwrozwiniętej gospodarcerynkowej różnije
nadal jeszcze relatywnie niski udział kredytówi papierówkomercyjnych.
*_ Ponad połowa badanych korzysta z zewnętrznego wsparcia finansowego
wformie ulg podatkowych i kredytów preferencyjnych. Około 30% firm
wykorzystuje zasilanie zewnętrzne dla realizacji przedsięwzięć obarczonych wysokim ryzykiem.
+ Szczególne miejsce w zewnętrznym finansowaniu przedsiębiorstwz kapitałem mieszanymzajmują uzyskiwane za granicą terminowekredyty dewi
zowe(2/3 próby) i pożyczki (1/3).

Środki zagraniczne stanowiły około 60% łącznej sumy uzyskanych przez
nasze firmy kredytów i pożyczek. Zasadność
obserwacji potwierdzają
wyniki badania prowadzonego przez NBP na szerszej próbie (300 jedno, dotyczącegozadłużenia dewizowego przedsiębiorstw.
+ Uzyskaneśrodki dewizowe ponad30% firmprzeznaczyło naimport inw
stycyjny, zaś tylko około 10% firm dokonało zakupów maszyn i urządze:
na rynku krajowym. Ta struktura zakupów nie sprzyja rozluźnieniu ograniczenia popytowego dla krajowych dostawców dóbr inwestycyjnych, lecz
niestety, struktura ich oferty produkcyjnej często nie odpowiada wymogom
jakościowymzgłaszanego popytu?3.

*_ Badane przedsiębiorstwa nie obawiają się ryzyka kursowego pokrywając
kosztyobsługi długuzagranicznego z wplywóweksportowych. Jedna tylko
firma stosuje instrumenty zarządzania ryzykiem dewizowym.
+ Syntetyzując zmiany źródeł finansowania działalności firm z kapitałem obcym należy podkreślić szerokie wykorzystywanie uzyskiwanegood instytucji zagranicznych kredytu dewizowego. Łatwa dostępność i niska cena są
głównymiprzesłankami korzystania z tego źródła. Udział kredytówdewizowych w ogólnymzadłużeniu badanych jednostek zbliżony jest do notowanego w większychpopulacjach przedsiębiorstw.
+ Ponad połowa respondentówinformuje o stosowaniudługookresowych polityk cenowych. Ich podstawę stanowi zasada: mała marża, duży obrót. Stąd
relatywnie niższy poziom cen sprzedaży na rynku krajowym niż na rynkachzagranicznych. Notujemydwojakie reakcje cenowe badanych firm na
wzrost kosztówprodukcji. Jest to koncentracja podwyżek w czasie (30%
firm)lub metoda „pełzania” ij. nierównomierny wzrost cen wróżnych grupachasortymentowych
38. Szerszaanaliza przyczyn tych zjawisk wykracza poza ramy niniejszej syntezy
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+ Szybkość adaptacji cenowych do zmian warunkówfunkcjonowania jest zróżnicowana. Najszybsze są reakcje cenowena słabnącą kondycję finansową
firmy. Szybsza także wstosunku do innych przesłanekjest reakcja na wzrost
cen innych produktów.
Interesujące, iż wzrost popytu lub kosztów nie skłaniał do natychmiastowej podwyżki cen (dyscyplinującywpływ konkurentów).
Badane firmy stosowały politykę naśladownictwa cen innych producentów
zbliżonych wyrobów.
+ Następstwem alokacji BIZ wbadanych jednostkach była istotna zmiana
poziomu struktury kosztów produkcji. Wskaźnik kosztówobniżył się wokoło
1/3 firm(wzrósł w 10%). Dążeniu do uzyskania przewagi konkurencyjnej
na rynku wewnętrznym towarzyszył znacznywzrost kosztów promocj
klamy. Drugie miejsce wśród czynników zwiększających wskaźnik kosztów
były rosnące kosztyfinansowei amortyzacji, co wiązałosię ze znacznym
wzrostem zewnętrznegokredytowania firm i realizacją inwestycji O/M.
Głównym czynnikiem redukcji kosztówbył malejącyw nichudział wy
grodzeń (40% firm).
Poprawę efektywności firmy poprzez obniżkę kosztów uzyskiwano więc głów:
nie redukując koszty pracy zarówno poprzezograniczenia podwyżekpłac,
zatrudnienia. Stało się to jednym z czynnikówwzrostu bezrobocia.
ciu do przedsiębiorstwzagranicznego inwestora strategicznego ni

stąpiła w wielu z nich zasadnicza zmiana systemu płac dla wszystkich
up zatrudnionych. Dla zarządów oznaczała onaściślejsze powiązanie
poziomuwynagrodzeń z wynikami ekonomicznymifirmyi likwidacją różnorodnych dodatków, dla kadry kierowniczej było to uzależnienie płac od
efektów pracy a nie od stażu, zaś system płac pracowniczych uproszczono
likwidując premie i dodatki.
*. Polowa respondentówinformuje o wzroście poziomu płac realnych po wej
ściu BIZ. Główną przesłanką wzrostu płac zarządu były przeprowadzo:
wprzedsiębiorstwie zmiany organizacyjne, poprawa kwalifikacji pref
rencja ważnych dla firmyspecjalistów. Przeprowadzone zmiany technoloczne, wzrost wydajności i obawa przed konkurentami zajmują dalsze po-

zycje
Motywy podwyżek płac pracowniczych to przede wszystkim poprawa kwalifikacji, a także wzrost kosztówutrzymania (23% firm) i zmiany organi
zacyjne w przedsiębiorstwie.
+ Korzyści z nowych systemówpłacowych byłyzróżnicowane, znaczące dla
rządówi kadry kierowniczej i niewielkie dla pozostałych grup pracowniczych
* Należy dodać,iż zdecydowanawiększość badanych jednostek (90%) stosuije pozapłacowe systemy motywacyjne (samochody służbowe, świadczenia
socjalne, wyjazdyzagraniczne (40%), nagrody, ubezpieczenia). Grupy pracownicze korzystają z nich w mniejszym stopniu niż kadra kierownicza.
*_ Niezwykle istotną zmianą, jaką wnosi kapitał zagraniczny dofirm mieszanych, jest powszechne (w 80% jednostek) podnoszenie poziomu kwalifika-
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cji kadr. Szerokie inwestowanie w kapitał ludzki jest najistotniejszym czynnikiem oddziaływania BIZ na osłabienie dystansu dzielącego mechanizm
rozwojowy przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku od wzorców
wrozwiniętej gospodarcekapitalistycznej. Inwestowanie w „człowieka” obejmuje wszystkie grupy pracownicze. Wymienia się takie działania, jak fi
nansowanie kursówjęzykowych, studiówzaocznych, organizację kursów
dokształcających, stypendia zagraniczne, szkolenia w centrali koncernu
lub wjego filiach.
Dla kadry menedżerskiej prowadzonesą szkolenia (80%) wzakresie marketingu, komunikacji społecznej, organizacji pracy, podejmowania decyzji,
rozwiązywania konfliktów, motywowania pracownikówi technik zarządzania wkryzysie.

Charakterystyczne jest, iż szkolenia menedżerów dotyczące planowania
rozwoju firmy prowadzone są w wąskim zakresie (33% firm). Za pomyślną należyuznać obserwację, iż prowadząc szkolenia większość (709%) firm
korzysta z uslug krajowych instytucji specjalistycznych, a jedynie 20% z komórekorganizacyjnych centrali koncernu i instytucji zagranicznych.
Tak więc oceniając wpływ BIZ na zmianywsierze kosztów i płac warto
odnotować malejące koszty pracyi ich konsekwencje w sferze zatrudnienia, lecz także, zaliczane do kosztów, ponoszone nakłady na kapitał ludzki, poprawę poziomuwiedzy i kwalifikacji kadr, metod zarządzania,w tym
zarządzania zasobami ludzkimi.
Przygeneralnym dążeniu do redukcji zatrudnienia, dokonanojej przede
wszystkim wfirmach, w których wygasły uzgodnionepakiety socjalne. Redukcje dotknęły głównie pracownikówadministracyjnych produkcyjnych.
Tylko 1/5 firm zmniejszyła skład zarządów.
Naczele rankingu przyczyn redukcji badane firmy wymieniają konieczność dostosowania wielkości zatrudnienia do programu produkcji (bariera
popytu), zmianystruktury organizacyjnej firmy i obniżkę pracochłonności
produkcji, wzrost wymagań w stosunkudo pracownikówi wymogi dyscypliny pracy. Racjonalizację zatrudnienia determinowały więc w większej
mierze warunki rynkowe (popytowe) i zmianyorganizacyjne niż znaczący
wzrost innowacyjnościfirm. Niepokojacejest przy tym, iż w większości
firm (67,7%) spadekzatrudnienia ma charakterciągły. W około 1/3 próby
redukcji nastąpiły w pierwszym roku po wejściu inwestora strategicznego,
wnastępnych latachsytuacja ustabilizowała się
Wzrost zatrudnienia w wyniku większej sprzedaży, zmian profilu produkcji i organizacji firmy odnotowano jedynie w „śladowej” ilości jednostek
(45-670)
Swobodę polityki zatrudnienia po wygaśnięciu pakietów socjalnych ograniczyły w częścifirm (około 20%) porozumienia zawarte między pracodawcą a związkami zawodowymidotyczące zatrudnienia i spraw socjalnych,
wtym gwarancji praw nabytych przed wejścieminwestora zagranicznego,
regulacji plac na czas określony, gwarancji odpraw pracowniczych i zapomóg dla emerytów.

Raport z badań empirycznych nt. „Wpływbezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany.
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BIZ spowodowałoniewielkie zmiany struktury zatrudnienia, podjęto równocześnie(jak wspomniano) programy poprawy kwalifikacji wszystkich grup pracowniczych. Bariera niedoboru kadr o poszukiwanych umiejętnościach była mało odczuwalna. Dotyczyła ona w niewielufirmach
kwalifikacji z zakresuinformatyki, zarządzania zasobamiludzkimi, jakością oraz marketingu.

*_ Po wejściu BIZ kryteria zatrudnienia pracownikównie uległy istotnej
zmianie. Pierwsze pozycje zajmuje wykształcenie, obsługa komputera i znajomość językówobcych, lecz także udokumentowanie praktyki zawodowej
(trudny wymógdla młodych absolwentówszkół wyższych), operatywność,
dyspozycyjność, chęć dokształcania się, osobowość.
+ Tylko 20% badanych firm wprowadziła po prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego zmiany organizacji dnia pracy. Uelastyczniono czas
pracy zarządów i kadry kierowniczej, zaś wgrupie pracownikówproduk„ychwprowadzono system wielobrygadowy i obowiązek wykonywania
różnychczynności różnychstanowiskach pracy(wielozawodowość) z uwagi na redukcję zatrudnienia.
+ Ważniejsze kryteria awansu na wyższe stanowiska wnowej sytuacji własnościowej firmy, to obok posiadanych umiejętności profesjonalnych, językowych, podejmowania decyzji i pracy w zespole, także dyspozycyjność,
odpowiedzialność, innowacyjność, dotychczasowe osiągnięcia zawodowe,
zdyscyplinowanie.
+ Niemal wszyscy respondenci eksponują wysoki poziom konkurencyjności
firmyna lokalnym rynku pracy i znacznie niższy na rynku krajowym.
* W ocenie wpływu BIZ na gospodarowanie kapitałem trwałym, aktywność
inwestycyjną i konkurencyjnośćfirm „mieszanych” zasadne wydaje się unikanie ocen kategorycznych. Przeprowadzone badanie pozwala bowiemodnotować zarówno czynniki wspierające szanse rozwojowe przedsiębiorstw,

jak też czynniki niekorzystne zarówno dla obserwowanychfirm,jak i dla
całej gospodarki narodowej
+ BIZ przyczyniły się do poprawy stanu i struktury kapitału trwałego iniensyfikując jego modernizację poprzez zakupy maszyn i urządzeń nowszej
generacji, automatyzację i informatyzację procesówprodukcji
+ Wejście inwestora zagranicznego otworzyło drogę dla szerszego finansowania rozwoju krajowym i zagranicznymkredytem bankowym, jednak środki własne pozostają głównymźródłemzasilenia finansowego inwestowania
i innowacji.

+ Wrażliwość badanychfirmna zmiany ceny kredytu krajowego jest nieznaczna.
Poziom stopy procentowej pozostaje zasadniczą barierą rozwoju przedsiębiorstw krajowych.
+ Pod wpływemBIZ zdolność innowacyjna badanych przedsiębiorstw(choć
nieco większa) nie uległa zasadniczej zmianie.
Inwestycje i innowacjefinansowano wwiększej niż uprzednio mierze kre-

dytem bankowym.
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+ Wrażliwość badanych firm na zmniejszenie stawek podatku dochodowego
jest niewielka. Stopniowa korekta w dół obciążeń fiskalnych z tego tytułu
nie stanowiistotnego impulsu dla działalności rozwojowej przedsiębiorstw.
Przyczyną możebyć zarówno szerszydostęp do kredytówzagranicznych, jak
też znaczący wpływ podatków pośrednich na ich aktywność inwestycyjną.
+ Czołowe miejsce na liście barier rozwoju badanychfirm zajmuje nadal trudnodostępny kredyt krajowy, niedobórśrodków własnych, niestabilność regulatorów ekonomiczno-finansowych i ryzyko inwestycyjne.
Notuje się równocześnie znaczne osłabienie oddziaływania tych barier na
inwestowanie i innowacyjność po wejściu inwestora zagranicznego.
+ Mimo przeszkód, wdrożonedzięki BIZ, innowacje poprawiłypozycję konkurencyjną badanych firm na rynku krajowym i rynkach zewnętrznych.
W roku2001 połowa z nich przewiduje realizację nowychprojektówinnowacyjnych.
+ Zwiększona zdolność akumulacyjna i szerszy dostęp do wiedzy i doświad
czeń inwestora strategicznego pozwoliły na wykorzystanie nowszych technologii i poprawę jakości produkcji
+ Skalę poprawypoziomu konkurencyjnościfirm z kapitałem obcym powiększa
jednak nie najwyższy standard importowanych„z drugiej ręki” maszyn
i urządzeń wykorzystywanych uprzednio w macierzystych zakładach koncernu
ś
+ Niepokojąobserwacje dotyczącezaplecza badawczego wdrażanych do produkcji nowości. Większość z nich wykorzystuje wyniki prac zagranicznych
ośrodków naukowych (centra badawcze korporacji).
+ Większość przedsiębiorstw pozytywnie ocenia swe szanse rozwojowe po wejściu inwestora zagranicznego. Dotyczy to zarówno poszerzenia asortymentu produkcji, jak też większej zdolności eksportowej i wyższej konkurencyjności.
+ Mimo tych pomyślnych obserwacji, na tle przeprowadzonej analizy funkcjonowania sfery rozwojowej badanych firm z kapitałem obcym, rysują się
trzyzagrożenia dla procesu zmian strukturalnychsamych przedsiębiorstw
i calej gospodarki. Należy do nich zaliczy
— słaby impuls rozwojowy (lub jego brak) dla krajowego zaplecza badawCzego,
— zagospodarowanie wykorzystanych już w krajach macierzystych technologii, maszyn, urządzeń, co nie obiecuje zasadniczej poprawyinnowacyjności przewag konkurencyjnych gospodarki na rynkach zewnętrznych,
— zwiększenie skali bezrobocia wwynikuracjonalizacji zatrudnienia wfi
machz kapitałem obcym.
+ Wbadanej próbie przedsiębiorstw o przewadze spółek z większościowym
udziałem kapitału zagranicznego restrukturyzacja zarządzania dotyczyła
czterech istotnychsfer:
1. zmian organizacyjnych i personalnychna najwyższym poziomie dec,
zyjnym (ograniczeniailości stanowisk kierowniczych, zmiany składu zarządu),
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2.. przekształceń struktur organizacyjnych firmy (likwidacja, przekształcanie działów, wprowadzane przez centralę koncernu systemy motywowaja ogniw organizacyjnych),

3. nowych technik zarządzania (automatyzacja, komputeryzacja),
4. zmian zasad gospodarowania kapitałem trwałym firmyi z rządzania
kapitałem ludzkim.

+ Dokonaneprzez inwestora strategicznego zmiany kadrowena poziomie„top

managementu” dotyczyłyprezesówspółeki członkówzarządu. W dużych
spółkach notowanych na rynku kapitałowym zatrudniano na tych stanowiskach zagranicznych menedżerówpodkreślając większe zaufanie do ich
umiejętności, zdolności zarządzania i lojalności.
+ Istotną zmianą systemu zarządzania firmą po jej prywatyzacji z udziałem
inwestora zagranicznegojest oddzielenie funkcji właścicielskich i zarzą:
dzania strategicznego, usytuowanychna zewnątrz przedsiębiorstwa od bieżącego zarządzania. Dotyczy to głównie firm stanowiących część składową
koncernówi holdingów.
+ Największy wpływna podejmowane wfirmach (90%) decyzje ma zagraniczny
właściciel usytuowany poza Polską. Drugą pozycję zajmują zarządy (93%)
i prezesi spółek (87%). Pozycja rad nadzorczych jest znacznie słabsza. Tyl-

+

+

+.

+

ko 43% badanych wysoko ocenia jej oddziaływanie na proces decyzyjny.
Niemal połowa badanychstwierdza brak wpływu przedstawicielstw związkowych na ten proces.
System zarządzania spółek z kapitalem obcym możnaokreślić jako menedżersko-właścicielski. Decyzje strategiczne podejmuje zagraniczne kierownictwokorporacji.
Swobodę decyzyjną menedżerówograniczajądecyzje właściciela, niestabilguł prawnych, politykafiskalna i pieniężna państwai,
co warto podkreślić, wymienianyna ostatniej pozycji obowiązujący kodeks
pracy
Do procesów decyzyjnych w spółkach mieszanych(54%) włączanesą liczne
zewnętrzne instytucje doradczetj. firmy specjalistyczne i ośrodki badawcze krajowe i zagraniczne przygotowujące ekspertyzy z zakresu doradztwa
prawno-gospodarczego, zarządzania i informatyki, badań jakości produkcji, audytu, przewag konkurencyjnychfirmy. Udział firm eksperckich w procesachdecyzyjnych przedsiębiorstw krajowychjest znacznie mniejszy.
Inwestorzyzagraniczni przebudowując system zarządzaniafirmą dużą uwagę przywiązują do zapewnienia właściwego systemu komunikacji społecznej wysokiego stopnia identyfikacji pracowników z firmą
Pelne rozpoznanie stosunku pracowników do miejsca pracy zapewniają
kierownictwu niemal wszystkich badanych firmsystematyczne spotkania
z pracownikami, konsultacje ze związkami zawodowymi, ankietowanie
pracowników, spotkania nieformalne.
Identyfikację załóg z firmą zapewnić madziałalność socjalna, imprezy
tegracyjne, zawodysportowe, pomocfinansowai rzeczowa przyzakupie mieszkań. Dobry wizerunek firmy kreują różnorodne szkolenia nt. fi-
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cyjne.

firmy, wydawnictwa,publikacje wewnętrzne, akcje informa-

Sumując, do głównych form oddziaływania BIZ na zmiany struktury gospodarowania obserwowanychjednostek należyzaliczyć:
-_ zmiany struktury kapitału trwałego, wprowadzanie now zych technologii,
modernizację majątku,

- zmiany struktury i jakości kapitału ludzkiego poprzez podnoszenie poz.
mukwalifikacji i nowe metodyzarządzania zasobamiludzkimi,
— wstrukturzezasilaniafinansowegodziałalności firm wzrost udziału źródeł
zewnętrznych, wtym głównie kredytu dewizowegć
rygodności
firm w relacjach z bankami krajowymii wzrost zdolności kredytowej,
- wstrukturze kosztów większy udział wydatkówna reklamę i markeling,
wzrost kosztówfinansowych i kosztów amortyzacji. Poprawę efektywności
wznacznej mierze determinował spadek kosztów pracy,
- w strukturze produkcji pojawiły się nowe i zmodernizowane produl
nymkierunkiemsprzedażystał się rynek wewnętrzny,
— wstrukturze eksportu wzrósł udział produktówgotowych,
— wzmodyfikowanymsystemie menedżersko-wlasnościowymodd

sność i zarządzanie strategiczne (usytuowane za granicą) od zarządzania

cego,
—_ zbliżenie stosowanychstrategii konkurencyjnych do wzorcowychstrategii
w gospodarce wysoko rozwiniętej, takich jak koncentracja, dywersy
i specjalizacja produkcji
g0 gospodarkę odwzorcówekonomiki opartej na wiedzy osłabiają takie ciel
ty oddziaływania BIZ, jak:

- modernizacja aparatu wytwórczego z pomocą nienajnowszychtechnologii
„z drugiej ręki”,
- korzystanie w procesachinnowacyjnych, głównie z wyników badań zaplecza B+R macierzystego koncernu,

—__ niski udział wysokiego przetwórstwa w nowo wprowadzonych produktach,
-_ odrębność bieżących i długofalowych procedurdecyzyjnych, uplasowanie
decyzji strategicznych poza granicamikraju,
- rozwój obrotów wewnątrzkorporacyjnych obniżających wpływy budżetowe
kraju,
—_ znaczącaimportochłonność produkcji,
-- zwiększanie nadwyżek siły roboczej, głównie w wyniku zmian organizacyjnych, w mniejszym stopniu najnowszych technologii,
-_ orientacja firm z kapitałem mieszanymna krótkookresową ekspansję na
rynku krajowym.
Należy dodać, iż BIZ indukując dynamiczne, głębokie zmiany struktury
gospodarowania w skali makroekonomicznej zbliżają ją, głównie poprzez pro-
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ces serwicyzacji, do wzorcówstrukturalnych rozwiniętej gospodarki rynkowej.
Oddala od tych wzorcówprzewagausług rynkowych nie związanych z nasyconymi wiedzą dziedzinami wytwarzania oraz stymulowanie przez BIZ as
melrii tempa rozwoju wysokiego i niskiego przetwórstwa przemysłowego na
rzecz tego ostatniego.
Osłabienie tych asymetrii efektywniejsze wykorzystanie BIZ dla pobudzania innowacyjności gospodarki i poprawypoziomu jej konkurencyjności wymaga wykorzystania
instrumentacji polityki strukturalnej. Jednym jej istotnych zadań może stać się naprowadzanie kierunkówzainteresowań alokacyjnych
BIZ na ścieżkę długookresowych makroekonomicznych preferencji rozwoju.
Wśród instrumentówfiskalnych użytecznym narzędziem realizacji tej polityki wydaje się dywersyfikacja wakacji podatkowychtj. wydłużanie ich dla
BIZ rozwijających naukochłonne sekcje gospodarowania i nowe technologie
oraz skracanie dla firm inwestujących w sektorachtradycyjnych

Bibliografia
Boguszewski P,[1998]. Syuacja finansowa a innowacyjność, w: Innowacje 1997. Raport z badań empirycznych, Gospodarka Narodowa 5-6/1998.
Boguszewski P, Puchalska K., Jankiewicz Z, Kocięcki A., [2000]. Wstępnainformacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw.
2001 r. Narodowy Bank Polski, maj 2000 r). Opracowanie jest też dostępne podadresem
internetowymhutp:/Awww.nbp.pl/publikacjeindexhtml
g J.H.. [1993], Multinational Enterprises and the Globał Economy, London.
„M. [1993], Głobalisation: The Challangefor National Economic Regines, The Economie and Social Research Institute, Dublin
Dunning J.H., (1995). Multinational Enterprises and the Global Economy. Addison Wesley PubliCompany
H.. [1999], Govemuments, Globalisarion and International Business, OxfordUniversity
Durka B., (red, (2001). Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKIC.
Innowacje 97 [1998], raport pod kier. naukowym J. Kotowicz-Jawor, Gospodarka Narodowa
4/1998 r
Kojima K.. [1978], Direct Foreign Imestment. A Japanese modelof multinarional business operadions, CroomHelm, London.
Kotowicz-Jawor J., [1998]. Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju, PWN.
KomiyaR., [1993]. 7lie Japanese Economy: Trade, Industry andGovernment, Universityof Tokyo
Press,
Sadowski Z. (red. [1999], Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, Bellona.
Stuglik D. (1999), Wpływzagranicznychinwestycji bezpośrednich na zmiany strukturalne polskiej gospodarki, IiSS.
Witkowska J.. [1996]. BIZ w Europie Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Łódzki.

