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Streszczenie 
	

Dla	uniknięcia	peryferyzacji	gospodarki	należy	otoczyć	społecznym	 i	publicznym	szacunkiem	

tych	 przedsiębiorców,	 którzy	 prowadząc	 działalność	 gospodarczą,	 przynoszą	 duże	 korzyści	

gospodarce	 krajowej.	 Proponujemy	 zatem	 skatalogowanie	 i	 zsumowanie	 tych	 korzyści	w	oparciu	 o	

wartość	dodaną	tworzącą	produkt	krajowy	brutto.	Wartość	dodana	wytworzona	w	przedsiębiorstwie	

jest	 dzielona	 pomiędzy	 wynagrodzenie	 pracy,	 zysk	 z	 kapitału	 i	 podatki.	 Punktacja	 przyznawana	

przedsiębiorstwu	składa	się	z	sumy	trzech	elementów:	

-	wynagrodzeń	i	innych	świadczeń	na	rzecz	pracowników,	

-	podatku	dochodowego	od	osób	prawnych	zapłaconego	przez	przedsiębiorstwo,	

-	akumulacji	kapitału	oraz	zysku	podzielonego	pomiędzy	rezydentów	krajowych.	

Chcąc	 uwzględnić	 w	 ocenie	 skalę	 działalności	 przedsiębiorstwa,	 a	 także	 efektywność	

wykorzystania	 czynników	 wytwórczych,	 proponujemy	 podzielić	 uzyskane	 wartości	 przez	 wartość	

aktywów	przedsiębiorstwa.		

Proponowana	metoda	 jest	 zaproszeniem	 do	 dyskusji	 i	 swego	 rodzaju	 rusztowaniem,	 które	

może	 być	 obudowane	 bardziej	 zniuansowanymi	 wariantami	 oceny,	 uwzględniającymi	 specyfikę	

różnorodnych	 zobowiązań	 publicznoprawnych	 i	 form	 zatrudniania	 pracowników,	 a	 także	 specyfikę	

różnorodnych	form	prawnych	i	branż	gospodarki	oraz	podmiotów	powiązanych	kapitałowo.	
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Wprowadzenie 
	

W	 debacie	 publicznej	 wiele	 ostatnio	 mówi	 się	 o	 pułapce	 średniego	 dochodu	 (czy	 też	

średniego	 poziomu	 rozwoju).	 Przypomnijmy,	 że	 termin	 ten	 oddaje	 obserwowaną	 trudność	 w	

przejściu	gospodarki	do	grupy	krajów	o	wysokich	dochodach	(powyżej	ok.	17	tys.	–	20	tys.	USD	per	

capita)	 po	 osiągnięciu	 dochodów	 średnich	 –	w	 ostatnim	 półwieczu	 udało	 się	 to	 jedynie	 kilkunastu	

gospodarkom1.	Rzecz	nie	w	tym,	czy	ów	pułap	udało	nam	się	przekroczyć,	 jak	uspokajają	niektórzy,	

ale	 w	 mechanizmie	 odpowiedzialnym	 za	 owo	 zjawisko.	 Dobrze	 wyjaśnia	 to	 publikowany	 co	 roku	

Raport	 o	 konkurencyjności	 globalnej	 (Schwab	 2015).	 Pokazuje	 on,	 że	 na	 najwyższym	 poziomie	

rozwoju	przestaje	 już	działać	podnoszenie	wydajności	czynników	wytwórczych	w	zakresie	obniżania	

kosztów.	Względnie	wysoka	efektywność	pozostawia	już	niewielkie	pole	manewru.	Ratunkiem	może	

pozostać	 utrzymywanie	 płac	 na	 niskim	 poziomie,	 ale	 taka	 strategia	 jest	 krótkowzroczna2	 i	

nieskuteczna	 –	 jesteśmy	 zbyt	 drodzy,	 aby	 konkurować	 z	 producentami	 z	 Chin	 czy	 Bangladeszu.	

Wyzwaniem	 dla	 przedsiębiorstw	 jest	 więc	 znalezienie	 takich	 nisz	 rynkowych	 oraz	 wypracowanie	

takich	 relacji	 z	 kontrahentami	 i	 sposobów	 produkcji,	 innymi	 słowy	 osiągniecie	 takich	 przewag	

konkurencyjnych,	 żeby	 wysokość	 uzyskiwanych	 dochodów	 pozwalała	 na	 to,	 by	 nie	 konkurować	

niskimi	 płacami,	 czyli	 biedą,	 ale	 unikatowością	 produktów	 i	 dobrą	 strategią	 działania.	 Dlatego,	 jak	

przekonują	 autorzy	 wspomnianego	 raportu,	 o	 konkurencyjności,	 czyli	 dalszej	 zdolności	 do	

zwiększania	 dobrobytu	 mieszkańców,	 po	 osiągnięciu	 pewnego	 pułapu	 zamożności	 decydują	

innowacyjność	i	strategie	biznesowe.	To	one	zapewniają	wysoką	wartość	dodaną	uzyskiwaną	z	danej	

działalności,	co	przekłada	się	na	wysokie	zyski	przedsiębiorstw.		

Analiza	 współczesnych	 światowych	 sieci	 produkcyjnych	 prowadzi	 do	 wniosku,	 że	 choć	 dla	

awansu	 przemysłowego	 zasadnicze	 znaczenie	 mają	 innowacje	 technologiczne,	 to	 coraz	 większego	

znaczenia	 nabiera	 zdolność	 przedsiębiorstw	do	 innowacji	 organizacyjnych	pozwalających	 zajmować	

lepsze	 pozycje	 w	 tzw.	 globalnych	 łańcuchach	 wartości	 (ang.	 global	 value	 chains	 -	 GVC).	 Wiodące	

korporacje	 organizują	 w	 ramach	 GVC	 produkcję	 w	 ten	 sposób,	 że	 angażują	 podmioty	 z	 różnych	

krajów	 do	 wytworzenia	 i	 złożenia	 odpowiednich	 komponentów,	 aby	 je	 sprzedać	 korzystnie,	 po	

wysokiej	 cenie,	 z	 reguły	 tam,	 gdzie	 ludzie	 dysponują	 wysoką	 siłą	 nabywczą.	 Ponieważ	 przewaga	

konkurencyjna	 takich	 firm	 polega	 na	 obniżeniu	 kosztów	 w	 fazach	 środkowych	 –	 wytwórczych	 –	

przenoszonych	 do	 krajów	 rozwijających	 się,	 relatywnie	 coraz	 lepiej	 wynagradzane	 pozostają	 etapy	
																																																													
1Zaobserwowano, że spośród ponad 100 krajów (The middle-income trap, „Economist”, 27 marca 2012), które w 
1960 r. były krajami o średnim poziomie rozwoju (w relacji do Stanów Zjednoczonych), do 2010 r. jedynie w 13 
przypadkach odnotowano przeskok do grupy państw o wysokich dochodach (m.in. Grecja, Izrael, Korea 
Południowa czy Tajwan). 
2 Z powodu wyjazdów w krajach środkowoeuropejskich w przeciągu kilku lat prawdopodobnie ujawnią się duże 
niedobory rąk do pracy. 
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początkowe:	projektowanie	 i	prace	badawczo-rozwojowe	oraz	 fazy	końcowe:	marketing,	 sprzedaż	 i	

obsługa	klienta	(Kaplinsky	i	Morris	2002).	Na	tych	etapach	znaleźlibyśmy	dobre	miejsca	pracy,	gdyby	

nie	 to,	 że	 są	 one	 z	 reguły	 skoncentrowane	 w	 gospodarkach	 będących	 siedzibami	 korporacji	

organizujących	 produkcję.	 Z	 jednej	 strony	 globalizacja	 łańcuchów	 wartości	 pozwala	 więc	 krajom	

rozwijającym	się	włączyć	się	do	krwiobiegu	gospodarki	 światowej	 (OECD	2013),	wszak,	 jak	mawiała	

Joan	 Robinson,	 „od	 bycia	 wykorzystanym	 przez	 kapitalistów	 jeszcze	 gorsze	 jest	 niebycie	

wykorzystanym	w	ogóle”.	Z	drugiej	strony	świadomość,	że	w	trakcie	procesu	akcesyjnego	w	krajach	

Europy	 Środkowo-Wschodniej	 doszło	 do	 wielu	 przejęć	 łańcuchów	 produkcyjnych	 przez	

przedsiębiorstwa	 zagraniczne	 (Jacoby	 2011),	 pozwala	 przypuszczać,	 iż	 podobnie	 jak	 miejsca	

podejmowania	 decyzji,	 tak	 w	 siedzibach	 spółek	macierzystych	 koncentrują	 się	 najbardziej	 intratne	

fazy	 wytwarzania	 i	wysokopłatne	miejsca	 pracy.	W	 krajach	 środkowoeuropejskich	 –	 choćby	 szereg	

dostawców	 specjalizował	 się	 w	 łańcuchach	 tzw.	 wysokich	 technologii	 –	 często	 pozostaje	 jedynie	

montaż.3		

W	efekcie	na	niskim	poziomie	pozostają	płace.	W	latach	2002–2011	wyraźnie	zmniejszył	się	

udział	płac	w	PKB.	Według	różnych	obliczeń	skala	tego	zmniejszenia	wyniosła	od	8	pkt.	proc.	do	3	pkt.	

proc.	 w	 zależności	 od	 sposobu	 szacunku.	 W	 2014	 r.	 w	 krajach	 wyszehradzkich	 udział	 płac	 w	 PKB	

oscylował	wokół	40%	 (Czechy	40,2%,	Polska	37,4%,	 Słowacja	37,8%,	Węgry	41,7%),	podczas	 gdy	w	

Unii	Europejskiej	było	 to	 średnio	47,7%,	a	w	Niemczech	czy	Francji	powyżej	50%.	Konkurujemy	nie	

tylko	 niskimi	 kosztami,	 ale	 też	 niskim	 poziomem	 standardów	 pracy	 –	 w	 2012	 r.	 Polacy	 byli	

europejskimi	rekordzistami	pod	względem	odsetka	umów	o	pracę	na	czas	określony	(Hausner	2013).	

Zjawiska	 te	 powodują,	 że	 ok.	 2–3	mln	 ludzi	 w	 wieku	 produkcyjnym	 w	 latach	 2004–2014	 opuściło	

Polskę,	uszczuplając	potencjał	gospodarczy	kraju.	Podobny	trend	obserwowany	jest	też	w	niektórych	

innych	krajach	środkowoeuropejskich	(szczególnie	w	Bułgarii	i	na	Litwie).	

Efektem	niskich	płac	 jest	 także	niski	poziom	oszczędności	krajowych.	To	powoduje,	że	kraje	

zagrożone	pułapką	średniego	rozwoju	sięgają	w	coraz	większym	stopniu	po	kapitał	zagraniczny	w	celu	

sfinansowania	rozwoju.	Cieszy	to,	że	kraje	przyjmujące	inwestycje	zagraniczne	znajdują	finansowanie	

dla	ekspansji	przedsiębiorstw,	ale	trzeba	mieć	świadomość,	że	właściciel	żąda	słusznej	rekompensaty	

za	 wyłożony	 kapitał,	 a	 i	 często	 organizuje	 produkcję	 w	 ten	 sposób,	 żeby	 zaoszczędzić	 na	 kosztach	

pracy	w	kraju	inwestycji,	gdyż	własne	krajowe	przepisy	mu	na	to	nie	pozwalają.	W	ten	sposób	koło	się	

																																																													
3	Należy	 zauważyć,	 że	 zjawisko	 to	nie	 jest	 charakterystyczne	 jedynie	dla	 krajów	Europy	 Środkowej.	Należy	 je	
wiązać	z	ogólną	tendencją	do	przenoszenia	poza	strukturę	przedsiębiorstwa	wielu	funkcji	 i	zlecanie	 ich	 innym	
podmiotom	 (outsourcing),	 a	 szczególnie	 z	 nasilonym	 w	 ostatnich	 dekadach	 zjawiskiem	 offshoringu,	 czyli	
przenoszeniem	procesów	biznesowych	przedsiębiorstw	za	granicę	w	celu	dalszego	obniżenia	kosztów.	
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zamyka	–	nie	mając	własnego	kapitału,	korzystamy	z	zagranicznego,	a	jego	właściciele	nie	muszą	być	

zainteresowani	płaceniem	więcej	swoim	pracownikom	i	kontrahentom.	

Przy	tym	ustawodawstwo	unijne	w	dążeniu	do	unikania	podwójnego	opodatkowania	zwalnia	

z	 podatku	 dochodowego	 dywidendy	wypłacane	 spółkom-matkom,	 od	 których	 –	 jako	 stanowiących	

dochód	 –	 płacą	 przecież	 podatek	 w	 krajach	 macierzystych.	 Zazwyczaj	 korzystniejsze	 dla	 kraju	

rozwijającego	się	 jest	sięganie	po	rodzimy	kapitał:	po	pierwsze	z	powodu	podatków	wpłacanych	na	

miejscu,	 a	 po	 drugie,	 ponieważ	 zyski	 z	 tego	 kapitału	 pozostawione	 w	 krajowej	 gospodarce	

zaspokajają	potrzeby	 inwestycyjne	 i	 konsumpcyjne	 rezydentów.	Warto	przy	 tym	zwrócić	uwagę,	 że	

nawet	to,	że	przedsiębiorstwa	wypłacą	dywidendy	na	rzecz	właścicieli	zagranicznych,	może	przynosić	

gospodarzom	 dochody	 podatkowe,	 gdyż	 spółka	 taka	 wcześniej	 płaci	 podatek	 dochodowy	 od	 osób	

prawnych	 (CIT).	 Część	 przedsiębiorstw	 jednak	 nie	 wykazuje	 zysku	 i	 nie	 płaci	 CIT.	 Jak	 pokazują	 w	

swojej	 analizie	 dla	 Centrum	 Analiz	 Klubu	 Jagiellońskiego	 Radosław	 Piekarz	 i	 Aleksy	 Miarkowski	

(2015),	zyski	efektywnie	zmniejszane	są	poprzez	ceny	transferowe	–	celowe	zwiększanie	kosztów	w	

celu	 zmniejszenia	 dochodu	 do	 opodatkowania.	 Ostrożne	 szacunki	 mówią	 o	 10	 mld	 zł	 rocznie	

niezapłaconego	 CIT	 w	 Polsce.	 Zjawisko	 to	 jest	 zresztą	 bolączką	 także	 krajów	 wysokorozwiniętych.	

Tym	niemniej	bywa,	że	zagraniczny	podmiot,	 inwestując	swój	kapitał,	umożliwia	ekspansję	polskich	

przedsiębiorstw,	 a	 wartość	 dodana	 sfinansowanego	 przedsięwzięcia	 jest	 na	 tyle	 duża,	 że	 duże	

korzyści	 przypadną	 i	 inwestorowi,	 i	 pracownikom,	 i	 państwu.	 Bywają	 też	 takie	 polskie	

przedsiębiorstwa,	które	rozliczając	się	za	granicą,	nie	zapłaciły	od	lat	podatku	dochodowego	w	Polsce.	

To	nie	 narodowość	 zatem,	 ale	 umiejętność	 generowania	wysokiej	wartości	 dodanej	 i	 skłonność	do	

dzielenia	się	nią	z	pracownikami	i	państwem	przesądza	o	korzyściach	dla	polskiej	gospodarki.	

Reasumując,	 można	 stwierdzić,	 że	 aby	 zapobiegać	 peryferyzacji	 gospodarki,	 należy	 wykazać	

troskę	 i	otoczyć	społecznym	szacunkiem	przedsiębiorców,	którzy	prowadzą	działalność	gospodarczą	

przynoszącą	gospodarce	wysoką	wartość	dodaną	w	relacji	do	wykorzystanych	zasobów,	dzięki	czemu	

płacą	pracownikom	przyzwoite	pensje,	a	państwu	podatki.	Te	pierwsze	pozwalają	zaspokoić	potrzeby	

indywidualne,	 kupować	 mieszkania,	 zakładać	 rodziny	 i	 nie	 rozglądać	 się	 za	 lepiej	 płatną	 pracą	 za	

granicą.	Te	drugie	umożliwiają	zaspokojenie	potrzeb	zbiorowych	i	lepszą	organizację	funkcjonowania	

szkół,	uczelni,	służby	zdrowia,	pomocy	społecznej	 i	urzędów.	Warto	wypracować	prosty	mechanizm	

identyfikacji	 takich	 przedsiębiorstw,	 które	 korzystnie	 oddziałują	 na	 gospodarkę	 i	 które	 w	 zamian	

mogą	 liczyć	 na	 przychylność	 konsumentów	 w	 sklepach	 czy	 preferencje	 w	 dostępie	 do	 zamówień	

publicznych.	W	niniejszym	opracowaniu	zaproponowano	taką	metodę.	Zapraszamy	do	dyskusji.	
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1.  Wybór metody oceny oddziaływania przedsiębiorstw 
na gospodarkę krajową 

	

1.1.  Wprowadzenie – kryteria wyboru metod oceny 
	

Wybór	 jednej	 z	 alternatywnych	 metod	 oceny	 korzyści	 związanych	 z	 funkcjonowaniem	

przedsiębiorstwa	i	jego	oddziaływaniem	na	otoczenie	gospodarcze	jest	kompromisem	pomiędzy	tym,	

co	 powinno	 zostać	 zmierzone,	 a	 tym,	 co	 może	 być	 zmierzone	 przy	 zaangażowaniu	 rozsądnych	

zasobów4.	 Przydatność	 danej	 metody	 do	 oceny	 skali	 oddziaływania	 będzie	 więc	 oceniana	 przez	

pryzmat	dwóch	kryteriów:		

1)	 Czy	dana	metoda	ujmuje	 istotę	 tego,	 co	 chcemy	mierzyć,	 tj.	 czy	 umożliwia	uchwycenie	pełnego	

spektrum	 korzyści,	 które	 działalność	 danego	 przedsiębiorstwa	 przynosi	 gospodarce,	 ale	 też	 czy	

korzyści	 te	 są	 odzwierciedleniem	 postawy	 samego	 przedsiębiorcy	 w	 kontekście	 coraz	

powszechniejszego	 unikania	 płacenia	 podatków	 w	 Polsce	 oraz	 zatrudniania	 pracowników	 na	

podstawie	innej	umowy	niż	umowa	o	pracę.	

2)	Dostępności	danych	i	łatwości	(kosztu)	dotarcia	do	nich.	W	tym	przypadku	możemy	wyróżnić	trzy	

poziomy	dostępności	danych	niezbędnych	do	zgromadzenia	na	potrzeby	oceny:	

• największy	 –	 dane	 o	 spółce	 są	 ogólnodostępne	 (publikowane	 sprawozdania	

finansowe	i	dane	dostępne	w	Krajowym	Rejestrze	Sądowym),	

• średni	 –	 dane	 wymagające	 wyliczenia	 niektórych	 parametrów	 (np.	 mnożników	 dla	

poszczególnych	branż),	

• najmniejszy	–	dane	ekonomiczno-finansowe	dla	spółek	o	charakterze	niepublicznym,	

które	mogą	być	dostarczane	tylko	przez	przedsiębiorstwa.	

Różna	dostępność	danych	sprawia,	że	chcąc	uczynić	proponowaną	metodę	uniwersalną,	czyli	

możliwą	 do	 zastosowania	 do	 oceny	wszystkich,	 także	małych	 podmiotów	 gospodarczych,	 trzeba	 ją	

zastosować	 w	 praktyce.	 Tylko	 dostrzeżenie	 wynikających	 z	 tego	 korzyści	 skłoni	 właścicieli	

																																																													
4	W	opracowaniu	metody	udział	wzięli:	Włodzimierz	Geodecki,	Konrad	Grabiński,	Marcin	Kędzierski,	
Michał	 Kot,	 Jakub	 Lipiński,	 Piotr	 Mieczkowski,	 Tomasz	 Rojek,	 Bartłomiej	 Radziejewski,	 Leszek	
Wojdalski.	 Cenne	uwagi	na	etapie	 koncepcyjnym	zgłosili	 też	 Jerzy	Gaweł,	Michał	Możdżeń	 i	 Łukasz	
Wąsikiewicz.	 Bardzo	 im	 dziękuję	 za	 nieocenioną	 pomoc	 w	 nadaniu	 raportowi	 niniejszego	 kształtu.	
Specjalne	 podziękowania	 należą	 się	 Piotrowi	 Dardzińskiemu	 za	 stworzenie	 wstępnej	 koncepcji	
metody	jesienią	2015	r.	
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przedsiębiorstw	 niemających	 obowiązku	 sprawozdawczego	 do	 dostarczenia	 danych	 o	 charakterze	

ekonomiczno-finansowym	na	 potrzeby	 oceny.	 Dlatego	 już	 na	wstępie	 należy	 rozważać	 potencjalne	

zastosowanie	prezentowanej	metody.	Można	sobie	wyobrażać,	że	będzie	użyta	jako	element	budowy	

wizerunku.	Można	 także	myśleć	 o	 jej	 potencjalnym	 zastosowaniu	 przy	 preferencjach	w	 przypadku	

zamówień	publicznych,	podobnie	 jak	 stosowane	są	klauzule	 społeczne	czy	 środowiskowe	z	myślą	o	

promowaniu	 takich	 podmiotów,	 które	 choć	 nie	 są	 w	 stanie	 konkurować	 ceną,	 to	 generują	 duże	

korzyści	społeczne.	

Ponieważ	 w	 chwili	 obecnej	 zdani	 jesteśmy	 na	 dane	 o	 charakterze	 publicznym,	 niniejsza	

propozycja	 odnosi	 się	 do	 spółek	 akcyjnych,	 które	 są	 notowane	 na	warszawskiej	 Giełdzie	 Papierów	

Wartościowych,	w	związku	z	czym	największy	jest	w	ich	przypadku	stopień	jawności	danych,	zarówno	

dotyczących	 zdarzeń	 gospodarczych,	 jak	 i	 struktury	 właścicielskiej	 podmiotu.	 Przy	 czym	 stopień	

złożoności	wydarzeń	gospodarczych,	np.	relacje	właścicielskie	związane	z	transferowaniem	zysków	za	

granicę,	 jest	 w	 przypadku	 dużych	 spółek	 największy,	 zatem	 mamy	 nadzieję	 objąć	 analizą	 większe	

spektrum	 możliwych	 decyzji	 oddziałujących	 na	 skalę	 korzyści	 dla	 społeczeństwa	 niż	 w	 przypadku	

spółek	prowadzonych	w	innej	formie.	Tym	niemniej	dalszych	prac	będą	wymagały	warianty	metody	

odnoszące	 się	 do	 spółek	 innych	 niż	 akcyjne	 w	 zakresie	 pozyskania	 danych,	 a	 także	 do	 spółek	

osobowych	w	zakresie	oceny	wynagrodzenia	kapitału.		

Na	 wstępie	 warto	 też	 poczynić	 uwagę,	 że	 zastosowanie	 jednej	 proponowanej	 metody	 oceny	 do	

całkowicie	 odmiennych	 modeli	 biznesowych	 obarczone	 może	 być	 mankamentem	 ograniczonej	

porównywalności	 –	 co	 można	 dostrzec	 w	 przypadku	 odmienności	 funkcji	 biznesowych	 w	 ramach	

powiązań	 pomiędzy	 podmiotami	 zależnymi	 i	 dominującymi	 czy	 w	 przypadku	 przedsiębiorstw	

działających	 w	 różnych	 branżach.	 Proponowana	 metoda	 jest	 więc	 swego	 rodzaju	 rusztowaniem,	

które	 być	 może	 powinno	 zostać	 obudowane	 wariantami	 oceny	 uwzględniającymi	 specyfikę	

różnorodnych	form	prawnych	i	branż	gospodarki	oraz	podmiotów	powiązanych	kapitałowo.	

	

1.2.  Oddziaływanie przedsiębiorstwa na otoczenie gospodarcze 
	

Oddziaływanie	 przedsiębiorstwa	 na	 lokalną,	 wojewódzką	 czy	 krajową,	 gospodarkę	 jest	

większe	 niż	 suma	 jego	 wydatków	 na	 płace,	 nabycie	 dóbr	 i	 usług	 czy	 inwestycje.	 Dzieje	 się	 tak,	

ponieważ	 każda	 złotówka	wydana	 przez	 ten	 podmiot	 jest	 potem	wydawana	 ponownie	 przez	 tych,	

którzy	 ją	 otrzymali	 –	 pracowników	 lub	 dostawców.	 Pracownicy	 nabywają	 dobra	 i	 usługi	 od	 innych	

przedsiębiorstw.	 Te	 dokonują	 własnych	 zakupów	 i	 zatrudniają	 pracowników	 wydatkujących	

zarobione	pieniądze.	Siłę	oddziaływania	pierwotnego	wydatku	mierzy	się	przy	użyciu	mnożnika,	który	
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jest	 szeregiem	geometrycznym	obrazującym,	 jak	 na	 kolejne	 kręgi	 kooperantów	w	 coraz	mniejszym	

stopniu	oddziałuje	pierwotny	impuls,	co	łącznie	jednak	sprawia,	że	skumulowane	dodatkowe	efekty	

stanowią	 wielokrotność	 pierwotnego	 wydatku.	 Przy	 wykorzystaniu	 macierzy	 przepływów	

międzygałęziowych	 (input-output)5	 oblicza	 się,	 jak	 wydatkowana	 złotówka	 krąży	 po	 systemie	

gospodarczym,	 przynosząc	 efekty	 pośrednie	 i	 indukowane,	 czyli	 dodatkowe	nakłady,	 zatrudnienie	 i	

dodatkowe	wydatki	konsumpcyjne	pracowników.	

Na	 obecnym	 etapie	 rozwoju	 metody	 oceny	 wydaje	 się,	 że	 zastosowanie	 takiego	 modelu	

poprzedzone	 obliczeniem	 mnożników	 dla	 różnych	 działów	 gospodarki	 narodowej	 jest	 złożonym	

przedsięwzięciem	 badawczym,	 w	 przypadku	 którego	 niezbędne	 nakłady	 są	 zbyt	 duże	 w	 relacji	 do	

korzyści.	 Ponadto	 ocena	 taka	 wkraczałaby	 na	 pole	 zarezerwowane	 dla	 polityki	 przemysłowej.	 W	

takim	ujęciu	nie	ocenialibyśmy	indywidualnych	wyborów	przedsiębiorcy	odnoszących	się	do	decyzji,	

czy	starać	się	uczciwie	płacić	podatki	albo	zatrudniać	pracowników,	ale	także	do	czynników	leżących	

poza	sferą	wyboru	przedsiębiorcy:	czy	kooperacja	z	daną	branżą	jest	mniej	lub	bardziej	korzystna	dla	

gospodarki,	 czy	 dla	 uzyskania	 lepszej	 oceny	 przedsiębiorstwo	 powinno	 inwestować,	 czy	 też	

powstrzymać	 się	od	 inwestycji,	 czy	powinno	 zaopatrywać	 się	 za	 granicą,	 czy	w	 kraju	 i	wreszcie	 czy	

samo	to,	że	działa	w	danej	branży,	jest	ze	społecznego	punktu	widzenia	mniej	lub	bardziej	pożądane.	

Oznaczałoby	to,	że	oceniamy	nie	samego	przedsiębiorcę,	ale	 jego	wpływ	na	inne	elementy	systemu	

gospodarczego,	 który	 jednak	 leży	 poza	 jego	 możliwością	 kształtowania.	 Nie	 kwestionujemy	 takich	

funkcji	 polityki	 przemysłowej,	 ale	 nasza	 analiza	 nie	 ma	 na	 celu	 identyfikowania	 preferowanych	

rodzajów	aktywności	gospodarczej,	ale	wskazanie	tych	przedsięwzięć,	które	przynoszą	pracownikom	i	

społeczeństwu	duże	korzyści	w	 relacji	do	wykorzystanych	zasobów	 i	w	pewnej	mierze	 leżą	w	gestii	

przedsiębiorcy.	 Są	 one	 kombinacją	 jego	 zobowiązań	 publicznoprawnych	 (podatki	 i	 składki	 na	

ubezpieczenia	społeczne),	ale	i	skłonności	przedsiębiorcy	do	dzielenia	się	korzyściami	z	pracownikami	

(wynagrodzenia	 i	 świadczenia,	 w	 tym	 składki	 na	 ubezpieczenia	 społeczne)	 i	 społeczeństwem	

(skłonność	do	płacenia	podatków	w	kraju).	

	

1.3.  Hierarchia efektów bezpośrednich 
 

Dokonując	 przeglądu	metod	 analiz	 oddziaływania	 gospodarczego	 przedsięwzięć	 inwestycyjnych,	 B.	

Weisbrod	i	G.	Weisbrod	(1997)	dzielą	je	ze	względu	na	odmienne	kategorie	ekonomiczne	poddawane	

badaniom,	 wyodrębnione	 pod	 względem	 zakresu	 oddziaływania	 (od	 najwyższego	 poziomu	 –	

																																																													
5 Vassiliy Leontief – noblista amerykański pochodzenia rosyjskiego, który skonstruował taką macierz na bazie 
koncepcji F. Quesneya. 
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najszerszego	 oddziaływania	 –	 do	 poziomu	 najniższego)	 i	 omawiają	 zalety	 i	 mankamenty	

koncentrowania	się	na	poszczególnych	ich	poziomach:	

1) Obroty	 gospodarcze	 analizowane	 np.	 jako	 przychody	 ze	 sprzedaży	 albo	 ogół	 obrotów	

przedsiębiorstwa,	które	obejmują	zarówno	dochód,	jak	i	koszty	konieczne	do	wygenerowania	

dochodu	 –	 to	 właśnie	 ta	 kategoria	 służy	 też	 obliczeniu	 oddziaływania	 przedsięwzięć	

gospodarczych	 na	 otoczenie,	 omówionego	 w	 punkcie	 1.2.	 Pomiar	 obrotów	 jest	 jednak	

obarczony	 tym	 mankamentem,	 że	 abstrahuje	 od	 rentowności	 działalności	 gospodarczej	 i	

ignoruje	różnice	między	działaniami	o	wysokiej	i	niskiej	wartości	dodanej.	

2) Wartość	 dodana	 –	 bazuje	 na	 niej	 koncepcja	 produktu	 krajowego	 brutto.	 Ostatecznie	

wszystkie	 dochody	 z	 działalności	 gospodarczej	 dzielone	 są	 pomiędzy	 pracowników	 i	

właścicieli	 kapitału,	ale	praktyczna	 trudność	polega	na	 tym,	że	miara	 ta	może	współcześnie	

przeszacowywać	 efekt	 działalności	 przedsiębiorstwa	 dla	 lokalnej	 gospodarki,	 ponieważ	

właściciele	 kapitału	 mogą	 nie	 być	 rezydentami	 danego	 kraju.	 Z	 tego	 powodu	 często	

wybieraną	 miarą	 jest	 dochód	 z	 pracy	 (płace)	 jako	 bardziej	 zachowawcza	 miara,	 z	 większą	

dozą	prawdopodobieństwa	oddająca	korzyści	wspólnoty	lokalnej.	

3) Zagregowany	 dochód	 osobisty	 –	 ujmujący	 dochody	 z	 pracy,	 który	 jednak	 abstrahuje	 od	

dochodów	 z	 kapitału	 oraz	 nie	 ujmuje	 inwestycji	 przesądzających	 o	 zwiększeniu	 wartości	

dodanej	w	przyszłości.	

4) Zatrudnienie	 ogółem	 –	 generowane	 przez	 przedsiębiorstwo/projekt,	 które	 jednak	 nie	

odzwierciedla	jakości	miejsc	pracy,	nie	daje	się	porównywać	z	nakładami,	w	tym	takimi,	które	

społeczeństwo	poniosło	na	utworzenie	danego	miejsca	pracy.	

5) Zwiększenie	 wartości	 nieruchomości	 –	 jako	 odzwierciedlenie	 zwiększenia	 dochodów	 i	

zamożności.	

Proponujemy	pozostać	na	drugim	z	przedstawionych	poziomów.	Choć	powoduje	on	nieco	węższą	

ocenę	 niż	 poziom	 pierwszy,	 to	 jednak	 interesuje	 nas	 nie	 tyle	 skala	 działalności,	 ale	 adekwatność	

efektów	gospodarczych	w	stosunku	do	owej	skali.	Próba	oceny	wartości	dodanej	generowanej	przez	

przedsiębiorstwo	stoi	w	związku	z	tym	wyżej	według	kryterium	zdolności	do	uchwycenia	istoty	tego,	

co	 chcemy	 mierzyć,	 a	 także	 –	 w	 porównaniu	 do	 niższych	 poziomów	 –	 obejmuje	 szerszy	 zakres	

oddziaływania.	 Wstępnie,	 po	 dokonaniu	 przeglądu	 pozostałych	 możliwych	 metod	 oceny,	

proponujemy	 mieć	 na	 uwadze	 wykorzystanie	 tego	 podejścia	 do	 szacowania	 korzyści	 dla	

społeczeństwa	 generowanych	 przez	 przedsiębiorstwo,	 które	 jest	 zbliżone	 do	 szacunków	 wartości	

dodanej	tworzącej	PKB.	
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1.4.  Aplikacja POLA 
	

Aplikacja	 POLA	na	 telefony	 komórkowe	 została	 przygotowana	pod	egidą	Klubu	 Jagiellońskiego.	

Algorytm	przyznawania	punktacji	jest	następujący:	„Każdemu	producentowi	POLA	przypisuje	od	0	do	

100	 punktów.	 Pierwsze	 35	 punktów	 przyznaje	 proporcjonalnie	 do	 udziału	 polskiego	 kapitału	 w	

konkretnym	przedsiębiorstwie.	Dalsze	10	punktów	otrzymuje	 ta	 firma,	 która	 jest	 zarejestrowana	w	

Polsce,	 a	 kolejne	 30,	 o	 ile	 produkuje	 w	 naszym	 kraju.	 Kolejne	 15	 punktów	 zależy	 od	 tego,	 czy	

zatrudnia	 w	 naszym	 kraju	 w	 obszarze	 badań	 i	 rozwoju.	 Wreszcie	 ostatnie	 10	 punktów	 otrzymują	

firmy,	które	nie	są	częścią	zagranicznych	koncernów.”	(https://www.pola-app.pl/#methodology)	

Rozwiązanie	 należy	 do	 bardzo	 pomysłowych	 i	 o	 dużej	 wartości	 aplikacyjnej.	 Trudność	 w	

zastosowaniu	 takiego	 podejścia	 w	 proponowanej	 ocenie	 może	 wynikać	 z	 trudności	 utożsamienia	

polskiej	 własności	 kapitału	 z	 korzyściami	 społecznymi.6	 W	 metodzie	 stosowanej	 w	 aplikacji	 POLA	

ocenia	 się	narodowość	czynników	wytwórczych	 i	 tworzenie	miejsc	pracy	o	wysokiej	 jakości,	 ale	nie	

ujmuje	 się	 tu	 takich	 kategorii	 jak	 wynagrodzenia	 i	 płacone	 podatki.	 Koncepcja	 zatem	 bazuje	 na	

podstawowym	 założeniu,	 że	 ekspansja	 kapitału,	 którego	 właścicielami	 są	 podmioty	 krajowe,	

przyczyni	się	w	większym	stopniu	do	generowania	korzyści	gospodarczych	w	kraju	niż	w	przypadku,	

gdy	 właściciele	 przedsiębiorstwa	 są	 obywatelami	 innych	 państw.	 Prawdopodobnie	 założenie	 jest	

słuszne,	gdyż	wspólna	narodowość,	język	i	zamieszkiwanie	wspólnego	terytorium	w	naturalny	sposób	

determinuje	kooperację.	Tym	niemniej	 indywidualne	przypadki	mogą	odbiegać	od	tego	wzorca.	Nie	

negując	 wartości	 takiego	 zabiegu,	 w	 naszej	 metodzie	 oceny	 chcemy	 docenić	 raczej	 indywidualne	

zasługi	 przedsiębiorcy.	 Za	 godne	 przyjęcia,	 jako	 najczęściej	 mające	 pokrycie	 w	 rzeczywistości,	

uznajemy	 jednak	 założenie,	 że	 podzielony	 zysk	 zaspokaja	 potrzeby	 mieszkańców	 kraju,	 o	 ile	

wypłacony	jest	na	rzecz	podmiotów	i	osób	fizycznych	będących	krajowymi	rezydentami.	

	

1.5.  Inne metody pomiaru oddziaływania przedsiębiorstwa według 
WBCSD 

	

Interesującej	 próby	 analizy	 oddziaływania	 przedsiębiorstwa	 i	 prezentacji	 narzędzi	 tej	 analizy	

dokonał	 zespół	 ekspertów	 World	 Business	 Council	 for	 Sustainable	 Development	 (WBCSD	 2013).	
																																																													
6 The Economist z 2 stycznia 2016 r. podaje, że amerykański Pfizer po przejęciu irlandzkiego Allergana 
zamierza zmienić kraj domicylu podatkowego i przenieść się do Irlandii, gdzie zyski przedsiębiorstw 
opodatkowane są niżej. H. Clinton, jako wiodący wowczas kandydat do nominacji prezydenckiej demokratów, 
zapowiedziała w związku z tym wydarzeniem rozważenie wprowadzenia specjalnego podatku „exit tax” od 
przedsiębiorstw przenoszących swoje siedziby do innych państw. Zauważmy, że narodowość kapitału spółki 
dominującej nie zmieni się, ale korzyści przynoszone społeczeństwu amerykańskiemu w postaci podatków 
zmniejszą się znacząco.  
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Autorzy	 proponują	 analizę	 takich	 aspektów	 jak	 tworzone	 miejsca	 pracy,	 szkolenia	 pracowników,	

budowa	 infrastruktury	 fizycznej,	 transferu	 technologii,	 płacenia	 podatków,	 poszerzania	 klientom	 i	

interesariuszom	 dostępu	 do	 produktów	 i	 usług	 od	 pożywienia	 i	 opieki	 zdrowotnej	 po	 energię	 i	

technologie	 komunikacyjne,	 oddziaływania	 na	 zasoby	 ludzi,	 zdolności,	 szanse	 i	 standard	 życia	 –	

innymi	słowy	analizę	oddziaływania	przedsiębiorstwa	na	całą	gamę	elementów	otoczenia	społeczno-

gospodarczego.	

Z	pobieżnego	przeglądu	zaprezentowanych	metod	wynika,	że	najpoważniejszą	trudnością	jest	

dostęp	 do	 danych	 –	 wskazane	 metody	 są	 raczej	 propozycją	 autodiagnozy	 przedsiębiorstw,	

umożliwiającą	 dość	 pracochłonną	 ocenę	 wybranych	 aspektów	 oddziaływania	 firm	 przez	 samych	

pracowników	przy	użyciu	wewnętrznej	dokumentacji.	Z	tego	powodu,	czyli	trudności	operacyjnych	w	

zastosowaniu	 omówionych	metod,	 nie	 podejmujemy	próby	 ich	 implementacji	 do	 naszej	 oceny.	Na	

końcu	 niniejszego	 opracowania	 rozważamy	 jednak	 dodatkowe	 kryteria,	 o	 które	 można	 rozszerzyć	

ocenę,	być	może	przy	zastosowaniu	wybranych	metod	skatalogowanych	przez	WBCSD.		

	

1.6.  Podsumowanie – wybór metody oceny 
	

Z	 zaprezentowanych	 metod	 oceny	 korzyści	 generowanych	 przez	 przedsiębiorstwo	 wynika,	 że	

postulat	 zgodności	 przedmiotu	 pomiaru	 z	 przyjętymi	 założeniami	 w	 największym	 stopniu	 spełnia	

propozycja	 pomiaru	 wartości	 dodanej	 –	 jako	 pewnego	 przybliżenia	 korzyści,	 które	 przedsiębiorca	

przynosi	społeczeństwu.	7	Jest	to	inaczej	wartość	produkcji	przedsiębiorstwa	pomniejszona	o	wartość	

użytych	w	niej	dóbr	pośrednich	(patrz	np.	Blanchard	2011,	s.	30-31).		

Przedmiotem	 pomiaru	 będą	 trzy	 elementy,	 na	 które	 można	 podzielić	 wartość	 dodaną:	

wynagrodzenia	 (i	 świadczenia	na	 rzecz	pracowników),	dochody	 z	 kapitału	oraz	płacone	podatki.	 Te	

kategorie	zostaną	przez	nas	przyjęte	jako	podstawa	do	oszacowania	korzyści,	które	przedsiębiorstwo	

przynosi	 gospodarce.	 Umożliwiają	 one	 zaspokojenie	 potrzeb	 indywidualnych	 i	 zbiorowych,	 a	

																																																													
7	 Analiza	 oddziaływania	 na	 szeroko	 rozumiane	otoczenie	 gospodarcze	może	być	 zastosowana	przy	 okazji	 np.	
oceny,	 jakie	 efekty	 przyniesie	 likwidacja	 przedsiębiorstwa	 bądź	 przeniesienie	 produkcji	 za	 granicę,	 oraz	 jakie	
efekty	 wykreuje	 nowo	 powstałe	 przedsiębiorstwo,	 ale	 nie	 do	 oceny	 tego,	 czy	 przedsiębiorca	 przynosi	
społeczeństwu	 duże	 czy	 małe	 efekty	 w	 relacji	 do	 swoich	 możliwości.	 Ponadto	 na	 daną	 firmę	 i	 jej	 skalę	
działalności	 oddziałuje	 także	 popyt	 innych	 przedsiębiorstw	 i	 gospodarstw	 domowych,	 zatem	 można	 by	
stwierdzić,	że	decyzje	przedsiębiorstwa	o	inwestycjach,	a	zatem	i	przyszły	zysk,	zależą	od	impulsów	z	otoczenia,	
więc	 nie	 powinny	 być	 przypisywane	 przedsiębiorcy	w	 całości,	 a	w	 dużej	 części	 temu	 otoczeniu.	 Redukujemy	
zatem	 tę	 złożoność,	pozostając	w	granicach	przedsiębiorstwa	 i	 przy	podziale	wytworzonej	przez	nie	wartości	
dodanej.	
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utrzymująca	 się	 rentowność	 przedsiębiorstw	 stanowiąca	 podstawę	 do	 oceny	 ich	 konkurencyjności	

pozytywnie	wpływa	na	otoczenie	gospodarcze.	

Z	tego	względu	będziemy	także	abstrahowali	od	narodowości,	obywatelstwa	właścicieli	kapitału,	

ponieważ	mogą	one	nie	przesądzać	o	ich	skłonności	do	dzielenia	się	korzyściami	ze	społeczeństwem.	

Własność	 kapitału	 może	 ponadto	 nie	 uwzględniać	 rentowności,	 a	 tylko	 zyskowne	 przedsięwzięcia	

tworzą	 wartość,	 z	 której	 korzysta	 wspólnota	 polityczna,	 jaką	 jest	 państwo	 i	 jego	 poszczególni	

obywatele.	 Nierentowne	 przedsiębiorstwo,	 konsumujące	 wartość	 wytworzoną	 przez	 innych	

obywateli,	 nie	 zostanie	 w	 tym	 ujęciu	 uznane	 za	 korzystne	 dla	 gospodarki.	 Preferowane	 będą	

przedsiębiorstwa	 rentowne,	 tworzące	dużą	wartość	dodaną.	Tym	niemniej	 siedziba	spółki	w	kraju	 i	

okoliczność	 pozostawania	 krajowym	 rezydentem	 podatkowym	 uznane	 będą	 za	 przesądzające	 o	

przyznaniu	punktów	z	tytułu	wypłaty	dywidendy.	Podmioty	z	siedzibą	za	granicą	i	zagraniczne	osoby	

fizyczne,	 transferując	 zysk	 za	 granicę,	 zmniejszają	 należności	 krajowego	 fiskusa	 z	 tytułu	 podatku	

dochodowego,	a	także	nie	zaspokajają	konsumpcyjnych	i	inwestycyjnych	potrzeb	na	miejscu.	

Proponowana	metoda	może	też	być	komplementarna	w	stosunku	do	aplikacji	POLA,	a	co	więcej	

umożliwia	zestawienie	wartości	oszacowanych	według	jednej	i	drugiej	metody	i	weryfikację,	w	jakim	

stopniu	 krajowe	 spółki	 są	 skłonne	 płacić	 wysokie	 wynagrodzenia	 i	 podatki	 i	 czy	 są	 nastawione	 na	

akumulację	kapitału.	

Jeśli	 chodzi	o	dostępność	danych,	 to	 z	 zaprezentowanych	metod	oceny	korzyści	 generowanych	

przez	przedsiębiorstwo	wynika,	że	na	wstępie	należy	odrzucić	te	metody,	które	opierają	się	wyłącznie	

na	danych	wewnętrznych	dostarczanych	przez	 przedsiębiorstwa.	Aplikacyjny	w	 założeniu	 charakter	

prezentowanej	metody	nakazuje	pozyskiwanie	danych	dostępnych	publicznie,	ale	jest	też	pierwszym	

krokiem	 do	 jej	 rozszerzenia	 także	 na	 przedsiębiorstwa	 niemające	 obowiązku	 sprawozdawczego.	

Wdrożenie	tej	metody	i	zastosowanie	dla	celów	promocyjnych	przedsiębiorstw	albo	do	uzyskiwania	

innych	 korzyści	 umożliwi	 ocenę	 spółek	 o	 charakterze	 niepublicznym.	 Trudno	 bowiem	 wyobrazić	

sobie,	 że	 bez	 wymiernych	 korzyści	 przedsiębiorstwo	 niemające	 takiego	 obowiązku	 będzie	 skłonne	

dostarczać	dane	o	charakterze	ekonomiczno-finansowym	na	potrzeby	oceny.		

	

2.  Elementy proponowanej metody oceny 
	

2.1.  Zarys systemu rachunków narodowych jako tło teoretyczne dla 
proponowanej metody oceny 
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Istota	 systemu	 rachunków	 dochodu	 narodowego	 bywa	 tradycyjnie	 wyjaśniana	 poprzez	

ukazanie	ruchu	okrężnego	w	gospodarce	–	przy	wyeliminowaniu	(na	początku)	wymiany	z	zagranicą	

oraz	 państwa8.	 Ukazanie	 przepływów	 środków	 pieniężnych	 i	 usług	 pomiędzy	 przedsiębiorstwami	 i	

gospodarstwami	 domowymi	 jest	 punktem	 wyjścia	 dla	 nakreślenia	 sposobów	 pomiaru	 dochodu	

narodowego.	Można	go	mierzyć	na	trzy	sposoby:	

1)	 jako	 sumę	 wydatków	 na	 dobra	 finalne	 (expenditure	 approach)	 –	 tzn.	 konsumpcję,	 inwestycje	

(inwestycyjne	dobra	finalne),	wydatki	na	rządowe	dobra	finalne	i	saldo	handlu	zagranicznego;	

2)	 jako	 sumę	 wartości	 dodanej	 (ang.	 production	 approach)	 –	 podejście	 to	 polega	 na	 zsumowaniu	

wartości	dodanej,	która	powstaje	we	wszystkich	przedsiębiorstwach9;	

3)	jako	sumę	dochodów	właścicieli	czynników	produkcji	(income	approach)	–	każda	cząstka	wartości	

wytworzonych	 dóbr	 finalnych	 jest	 albo	 wynagrodzeniem	 pracy,	 albo	 kapitału,	 albo	 bogactw	

naturalnych.	

Po	 właściwym	 oszacowaniu	 PKB	 według	 każdego	 z	 tych	 sposobów	 powinniśmy	 otrzymać	

takie	 same	 sumy,	 co	 wynika	 stąd,	 że	 wytworzona	 w	 kraju	 wartość	 dodana	 jest	 równa	 temu,	 co	

wydatkowano	na	zakup	dóbr	finalnych,	a	uzyskane	w	ten	sposób	przychody	przedsiębiorstw	stają	się	

w	 końcu	 dochodem	 pracowników	 i	 właścicieli	 przedsiębiorstw	 lub	 ziemi.	 Bazując	 zatem	 na	

dochodach	 czynników	 wytwórczych	 i	 sumując	 wynagrodzenia	 z	 pracy,	 zyski	 i	 zapłacone	 podatki	

można	potraktować	jako	składające	się	na	wartość	dodaną	powstałą	w	gospodarce	w	danym	roku.	

Ponieważ	 sprawozdania	 finansowe	 przedsiębiorstwa	 zawierają	 informację	 o	 zysku	

przedsiębiorcy	oraz	wynagrodzeniu	za	pracę,	proponujemy	oprzeć	metodę	oceny	na	elementach,	na	

które	 dzieli	 się	 wartość	 dodana	 wypracowana	 w	 przedsiębiorstwie	 (income	 approach).10	 W	 ten	

sposób	 można	 obliczyć	 dochody	 zaspokajające	 potrzeby	 społeczne	 jako	 sumę	 wynagrodzeń	

pracowników	 i	 zysków	właścicieli	 kapitału,	 zaspokajających	potrzeby	 indywidualne,	oraz	podatków,	

zaspokajających	potrzeby	zbiorowe.	

Kolejną	 komplikacją	 jest	 to,	 że	 często	 się	 zdarza	 w	 praktyce,	 iż	 dochody	 czynników	 produkcji	

transferowane	 są	 za	 granicę.	 Na	 przykład	 osoba	 pracująca	 w	 Londynie	 może	 przesyłać	 część	

zarobionych	pieniędzy	 rodzinie,	a	 ta	wydaje	 je	w	Polsce,	albo	 też	włoski	właściciel	 fabryki	w	Polsce	

może	 część	 zysku	 przetransferować	 do	 swojego	 kraju.	 W	 związku	 z	 tym	 odróżnić	 należy	 produkt	

krajowy	 brutto	 (PKB)	 od	 produktu	 narodowego	 brutto	 (PNB),	 który	 powstaje	 po	 dodaniu	 do	 PKB	

dochodów	 krajowych	 czynników	 produkcji	 wynagradzanych	 za	 granicą	 i	 po	 odjęciu	 dochodów	

																																																													
8 Patrz np. podręcznik do ekonomii D. Begga, R. Dornbuscha i S. Fischera (2000). 
9 Wartość dodana to przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji; jest to różnica pomiędzy przychodem 
ze sprzedaży a kosztem pozyskania koniecznych zasobów. 
10Włączenie do analizy państwa trochę komplikuje ten obraz, bo państwo może być istotnym właścicielem 
części przedsiębiorstw, ale przy upraszczającym założeniu, że naród jest właścicielem państwa, ostatecznie i tak 
gospodarstwa domowe dysponują tym kapitałem. 
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zagranicznych	 czynników	 produkcji	 wynagradzanych	 w	 kraju.	 Różnica	 między	 tymi	 kategoriami		

polega	na	 tym,	 że	PKB	mówi	o	 tym,	 jaka	wartość	 została	w	 kraju	wytworzona,	 a	 drugi	 o	 tym,	 jaka	

wartość	stanowi	dochód	mieszkańców	kraju.	Nas	interesować	będą	zatem	dochody	składające	się	na	

ten	drugi	wskaźnik,	co	będziemy	nazwali	krajową	wartością	dodaną.11	

Można	 także	 dodać,	 że	 różnice	 między	 DNB12	 i	 PKB	 w	 Polsce,	 podobnie	 jak	 w	 innych	 krajach	

Europy	Środkowej	i	Wschodniej	(EŚW),	są	ujemne	(np.	w	Polsce	w	2011	r.	-	3,9	proc.	PKB).	Dzieje	się	

tak,	 ponieważ	 więcej	 się	 w	 krajach	 EŚW	 wytwarza	 niż	 zarabia,	 tzn.	 część	 zysku	 zasila	 konta	

zagranicznych	 właścicieli	 przedsiębiorstw.	 Różnice	 DNB-PKB	 w	 krajach	 zachodnioeuropejskich,	

których	 przedsiębiorstwa	 inwestują	 w	 naszym	 regionie,	 są	 z	 reguły	 dodatnie.13	 W	 naszej	 ocenie	

chcemy	 uchwycić	 jedynie	 te	 dochody,	 które	 służą	 rezydentom	 krajowym	 do	 zaspokojenia	 potrzeb	

konsumpcyjnych	i	inwestycyjnych	w	kraju,	a	więc	nasz	pomiar	będzie	bliższy	koncepcji	DNB.	

Przyjęcie	takiej	perspektywy	umożliwia	nam	pomiar	wartości	tworzonej	przez	przedsiębiorstwo:	

publikowane	sprawozdania	finansowe	przedsiębiorstw	zawierają	informacje	o	dochodach	czynników	

produkcji:	 pracy	 (wynagrodzenia,	 świadczenia	 na	 rzecz	 pracowników)	 i	 kapitału	 (zysk	

przedsiębiorstwa	 podzielony	 i	 niepodzielony	 pomiędzy	 właścicieli).	 Te	 dwa	 czynniki	 produkcji	

otrzymują	do	podziału	wartość	dodaną	wytworzoną	przez	przedsiębiorstwo.	Można	 także	wskazać,	

że	zarówno	właściciele,	jak	i	pracownicy	dzielą	się	swoim	dochodem	z	państwem	–	poprzez	płacony	

podatek	 od	 osób	 prawnych	 i	 od	 osób	 fizycznych	 –	 zatem	 pewną	 aproksymacją	 wartości	 dodanej	

wytworzonej	przez	przedsiębiorstwo	będzie	suma:	

1)	wynagrodzeń	pracowników	(tu	także	PIT)	wraz	ze	świadczeniami	na	rzecz	pracowników	płaconymi	

w	kraju,		

2)	zysku	właścicieli	przedsiębiorstwa	(wraz	z	PIT	od	wynagrodzenia	kapitału),	

3)	podatku	od	osób	prawnych	(CIT)	płaconego	przez	przedsiębiorstwo	w	kraju.	

Wybrane	elementy	są	zawarte	w	sprawozdaniach	finansowych	spółek	i	w	zasadzie	każde	większe	

przedsiębiorstwo	jest	w	stanie	łatwo	wskazać	takie	elementy,	jak:	

-	podatek	dochodowy,	

																																																													
11 Można przy tym dokonać jeszcze jednej operacji, tzn. odjąć podatki pośrednie. Wszak wysoki podatek VAT 
(np. 23 proc. w Polsce) bardziej zwiększa wartość operacji niż podatek niski (np. 15 proc. w Luksemburgu), 
choć liczba wymienianych towarów pozostaje bez zmian. Wtedy otrzymamy dochód narodowy brutto (DNB), 
czyli PNB w cenach czynników produkcji. 
12 Kategoria DNB – dochód narodowy brutto (ang. GNI – grossnational income) – używana jest w bazach 
danych ONZ, Banku Światowego czy Eurostat (np. na potrzeby obliczania składek członkowskich czy alokacji 
niektórych funduszy europejskich). 
13 Nazwy te dość dobrze oddają różnicę: czym innym jest to, co wytworzy się w kraju, a czym innym jest to, co 
naród uzyskał łącznie z tytułu produkcji krajowej oraz tego, co uzyskał za granicami. 
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-	zysk,	

-	podział	zysku,	

-	wynagrodzenia,		

-	inne	świadczenia	na	rzecz	pracowników,	

-	liczba	zatrudnionych,	

-	aktywa	zaangażowane	w	działalność	przedsiębiorstwa.	

Drobni	 przedsiębiorcy	 także	 posiadają	 odpowiednią	 dokumentację	 na	 potrzeby	 rozliczania	

zobowiązań	publiczno-prawnych.	

	

2.2.  Odniesienie uzyskiwanych korzyści  do l iczby zaangażowanych 
pracowników i  i lości  aktywów 

	

Uwzględnienie	skali	działalności	jest	konieczne,	jeżeli	nie	chcemy	premiować	spółek	dużych	tylko	

dlatego,	że	są	duże	i	przynoszą	duże	korzyści,	z	czym	przecież	skorelowany	jest	też	wzrost	kosztów.	W	

końcu	 miarą	 efektywności	 gospodarowania	 jest	 rezultat	 proporcjonalny	 do	 zasobów,	 które	 się	

użytkuje.	 Prowadzi	 nas	 to	 w	 stronę	 analizy	 wynagrodzeń,	 zysków	 i	 podatków	 w	 relacji	 do	 liczby	

pracujących	 lub	 wykorzystywanych	 aktywów.	Wadom	 i	 zaletom	 tych	 dwóch	 wariantów	 należy	 się	

przyjrzeć	dokładniej.	

Odniesienie	do	liczby	pracujących	

Miara	wartości	dodanej	na	zatrudnionego	to	po	prostu	miara	wydajności	pracy	(możliwy	jest	też	

wariant	wydajności	na	roboczogodzinę	–	choć	tu	miarą	zaspokojenia	potrzeb	będzie	raczej	dochód,	

którym	 rozporządza	 pracownik,	 niezależnie	 od	 liczby	 przepracowanych	 godzin).14	 Oznacza	 to,	 że	

mniejsza	 liczba	pracowników	przy	tym	samym	zysku	poprawia	punktację	przedsiębiorstwa.	Przyjęte	

odniesienie	może	wydawać	 się	 kontrowersyjne,	 ponieważ	 przyzwyczajeni	 jesteśmy	myśleć	 o	 pracy	

jako	 o	 dobru,	 które	 należy	 pomnażać.	 Jednak	 z	 punktu	widzenia	 rzeczywistych	motywacji	 ludzkich	

praca	jest	środkiem	do	celu,	jakim	jest	zaspokojenie	potrzeb,	a	nie	celem	samym	w	sobie.	Biorąc	to	

pod	 uwagę,	 nie	 powinniśmy	 dążyć	 do	 tego,	 żeby	 przedsiębiorstwo	 zatrudniało	 maksymalnie	 dużo	

ludzi	 i	 premiować	 tego	 punktami,	 ponieważ	 oszczędne	 i	 efektywne	 wykorzystanie	 zasobów	 daje	

																																																													
14	Wydajność	 pracy	 (tempo	 jej	wzrostu)	 jest	 także	 stosowana	 jako	miara	 konkurencyjności	 gospodarki	 (patrz	
coroczne	raporty	Światowego	Forum	Gospodarczego	Global	Competitiveness	Report,	np.	Schwab	2015,	a	także	
propozycje	 modyfikacji	 tego	 wskaźnika	 przez	 twórców,	 m.in.	 M.	 E.	 Portera	 w	 stronę	 zastosowania	 w	
mianowniku	 potencjału	 zatrudnienia	 –	 Delgado	 i	 in.	 2012),	 a	 także	 innowacyjności	 gospodarki	 (patrz	 np.	
Abramovitz	1986,	Gomułka	1998).	
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większą	wartość	dodaną,	która	pozwala	następnie	zaspokajać	potrzeby.	 Innowacje	 technologiczne	 i	

organizacyjne	 mogą	 zmniejszyć	 zatrudnienie	 w	 danym	 przedsiębiorstwie	 i	 wtedy	 dochodzi	 do	

zastąpienia	 pracy	 kapitałem	 (np.	 automatyczne	 kasy	 w	 supermarketach),	 ale	 w	 dłuższym	 okresie	

zwiększona	 efektywność	 przedsiębiorstwa	 i	 wygenerowane	 w	 ten	 sposób	 dodatkowe	 dochody	

właścicieli	 oraz	 kontrahentów	 (np.	 dostawców	kas)	 dadzą	 efekt	 popytowy	 i	 zatrudnieniowy	w	 tych	

działach	 gospodarki,	 w	 których	 wydany	 zostanie	 ten	 dochód.	 Koncepcja	 schumpeterowskiej	

„twórczej	 destrukcji”	 polega	 na	 tym	 właśnie,	 że	 stare	 i	 nieefektywne	 firmy	 (i	 miejsca	 pracy)	 są	

niszczone,	 a	 zwolnione	 w	 ten	 sposób	 zasoby	 są	 używane	 w	 innym	 miejscu	 mechanizmu	

gospodarczego	bardziej	efektywnie.15	

Naszą	 intencją	 jest	więc	wskazanie,	 że	 nie	miejsca	 pracy,	 ale	 efektywne	 tworzenie	wartości,	w	

efekcie	czego	zyskują	pracownicy	(wyższe	wynagrodzenia)	i	społeczeństwo	(wyższe	podatki	od	zysku),	

jest	 tym,	 co	 chcemy	premiować	w	naszej	 ocenie.	Dochody	 czynników	produkcji	 generowane	przez	

przedsiębiorstwo	 i	 dzielone	 pomiędzy	 pracę,	 kapitał	 i	 państwo	 powinniśmy	więc	 odnosić	 do	 liczby	

zatrudnionych.	

Należy	 jednak	 uwzględnić	 istotną	 wadę	 wskaźnika	 liczby	 zatrudnionych	 jako	 punktu	

odniesienia	 dla	 uzyskiwanych	 dochodów.	 Zarówno	 w	 krajach,	 w	 których	 zyskuje	 na	 popularności	

outsourcing,	 jak	 i	 w	 tych	 gospodarkach,	 w	 których	 relatywnie	 liberalne	 prawo	 pracy	 dopuszcza	

wieloletnie	zatrudnienie	pracowników	na	podstawie	umów	cywilnoprawnych,	stosunkowo	mniejsza	

będzie	liczba	zatrudnionych	w	tradycyjnej	formie	umowy	o	pracę.	Przedsiębiorstwa,	które	zechcą	w	

ten	sposób	zaoszczędzić	na	kosztach	pracy,	miałyby	mniejszą	liczbę	zatrudnionych	w	mianowniku	(a	

część	nakładów	na	wynagrodzenia	będzie	widniała	w	sprawozdaniach	jako	usługi	obce),	co	dałoby	im	

wyższą	punktację.	A	zatem	te	przedsiębiorstwa,	w	których	warunki	pracy	są	mniej	korzystne	z	punktu	

widzenia	pracowników	i	ich	poczucia	stabilności,	byłyby	oceniane	wyżej.16	Dlatego	zatrudnienie	jako	

punkt	 odniesienia	 proponujemy	 potraktować	 jako	 wariant	 drugi,	 a	 jako	 podstawowe	 przyjąć	

alternatywne	odniesienie	do	wartości	zaangażowanych	aktywów.	

Odniesienie	do	wartości	aktywów	

Obok	siły	roboczej	przedsiębiorstwa	angażują	do	działalności	wytwórczej	kapitał.	Odniesienie	do	

wielkości	zaangażowanego	kapitału	 (do	aktywów)	 jest	często	stosowane	przy	analizie	rentowności	 i	

																																																													
15J.	M.	Keynes	 co	prawda	przekonuje,	 że	procesy	dostosowawcze	w	gospodarce	mogą	 zająć	 zbyt	wiele	 czasu	
(„w	 długim	 okresie	 wszyscy	 będziemy	 martwi”)	 i	 może	 pojawić	 się	 tzw.	 bezrobocie	 technologiczne,	 czego	
doświadczali	i	czemu	chcieli	przeciwdziałać	niszczyciele	maszyn	tzw.	luddyści	w	pocz.	XIX	w.	w	Wielkiej	Brytanii. 
16	 W	 rzeczywistości	 problem	 ten	 w	 mniejszym	 stopniu	 dostrzegalny	 będzie	 w	 dużych	 spółkach,	 w	 tym	 w	
spółkach	giełdowych,	które	mają	mniejszą	motywację	do	stosowania	podobnych	praktyk.	Z	czasem,	na	skutek	
podjętego	w	2015	r.	przeciwdziałania	zatrudnianiu	na	umowy	inne	niż	umowa	o	pracę,	można	spodziewać	się,	
że	odsetek	takich	przedsiębiorstw	będzie	się	zmniejszał.		
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interpretuje	się	je	jako	zdolność	do	wygenerowania	odpowiednich	zysków	w	relacji	do	aktywów	albo	

kapitału	 własnego.	 W	 proponowanej	 metodzie	 obok	 zysku	 w	 liczniku	 figurować	 będą	 też	 inne	

elementy	wartości	dodanej:	wynagrodzenia	i	podatek	dochodowy.	

Miara	ta	ma	także	kilka	mankamentów.	Jednym	z	nich	jest	premiowanie	przedsiębiorstw	o	niskim	

technicznym	uzbrojeniu	pracy.	Jeżeli	przedsiębiorstwo	jest	mało	nowoczesne	i	nie	inwestuje	w	nowe,	

wydajne	 maszyny,	 to	 mniejszy	 zysk	 w	 liczniku	 zostałby	 w	 naszej	 metodzie	 zrekompensowany	

mniejszą	 wartością	 aktywów	 w	 mianowniku.	 Istotnym	 mankamentem	 może	 być	 też	 branżowa,	 a	

przede	 wszystkim	 sektorowa	 specyfika	 przedsiębiorstw.	 Te	 z	 nich,	 które	 działają	 w	 przetwórstwie	

przemysłowym	 często	 muszą	 dysponować	 odpowiednim	 i	 kosztownym	 parkiem	 maszynowym,	

podczas	gdy	część	przedsiębiorstw	usługowych	może	nie	dysponować	dużym	majątkiem	i	świadczyć	

usługi	w	wynajętych	 pomieszczeniach	 (np.	 gabinety	 psychologiczne	 czy	 kancelarie	 prawne).	 Z	 tego	

względu	 porównania	 międzysektorowe	 mają	 tu	 ograniczone	 zastosowanie	 i	 na	 większej	 próbie	

przedsiębiorstw	należy	dopiero	rozpoznać	referencyjne	wartości	–	osobno	dla	produkcji,	osobno	dla	

handlu	 i	 osobno	dla	 usług.	Odrębnym	 jeszcze	 kłopotem	 jest	 dzierżawienie	majątku	produkcyjnego,	

które	 sprawia,	 że	 przedsiębiorstwo	 w	 swoim	 sprawozdaniu	 nie	 wykazuje	 wszystkich	 aktywów,	

którymi	 dysponuje.	 Pewnym	 obejściem	 tego	 mankamentu	 mogłoby	 być	 uwzględnienie	 w	

mianowniku	 jedynie	 kapitału	 własnego,	 ale	 odeszlibyśmy	 w	 ten	 sposób	 od	 idei	 odnoszenia	

poszczególnych	 elementów	 krajowej	 wartości	 dodanej	 do	 wszystkich	 zasobów,	 których	 używa	

przedsiębiorstwo.	 Ostatecznie	 proponujemy	 przyjąć	 jako	 wyjściowy	 punkt	 odniesienia	 wartość	

wszystkich	 aktywów	 wykazywanych	 w	 sprawozdaniu	 finansowym.	 Dodatkowo,	 żeby	 wyliczyć	

efektywność	wykorzystania	 tego	 zasobu	 ujętego	w	 punkcie	wyjściowym,	 proponujemy	 odniesienie	

do	wartości	 aktywów	 na	 dzień	 31	 grudnia	 roku	 poprzedzającego	 rok	 oceny.	 Zaletą	 odniesienia	 do	

aktywów	 jest	 także	możliwość	procentowego	ujęcia	wskaźnika,	ponieważ	 tak	wartość	dodana,	 jak	 i	

aktywa	wyrażone	są	w	pieniądzu.	

 
 

2.3.  Proponowane podstawowe elementy oceny 
 

Wynagrodzenia	

Wynagrodzenie	 pracy	 umożliwia	 zaspokojenie	 potrzeb	 pracowników	 oraz,	 w	 dalszej	

perspektywie,	sprzyja	pozostawaniu	zasobów	ludzkich	w	kraju.	Jest	to	szczególnie	istotne	w	krajach	o	

średnim	poziomie	rozwoju.	Z	Polski,	 jak	się	szacuje,	w	latach	2004–2015	wyemigrowały	2–3	miliony	

ludzi,	z	których	duża	część	może	już	do	kraju	nie	wrócić.	Jednocześnie	mamy	też	jeden	z	najniższych	

współczynników	dzietności	w	Europie,	 a	więc	 i	 na	 świecie	 (w	2014	 r.	 –	 1,2	dziecka	na	 kobietę),	 co	

także	można	wiązać	z	niskim	dochodem	i	niepewnością	zatrudnienia.	Proponowany	wskaźnik	ujmuje	
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wynagrodzenia	 wypłacone	 w	 danym	 roku	 powiększone	 o	 świadczenia	 na	 rzecz	 pracowników17	 i	

odniesione	do	ich	liczby.	Źródła	i	interpretację	wskaźnika	zaprezentowano	w	tabeli	1.	

	

Tabela	1.	Proponowany	wskaźnik	punktacji	za	wynagrodzenia	

Wskaźnik	 Suma	rocznej	wartości	wynagrodzeń	i	świadczeń	na	rzecz	pracowników	w	

stosunku	do	wartości	aktywów	na	dzień	31	grudnia	roku	poprzedniego	

Źródło	 Rachunek	wyników	przedsiębiorstwa	(wariant	porównawczy);		

pozycje:	1)	wynagrodzenia,	2)	ubezpieczenia	społeczne	i	inne	świadczenia	

	

Interpretacja	 Wartość	wskaźnika	obrazuje	relację	rocznego	wynagrodzenia	pracowników	

do	wartości	aktywów,	które	przedsiębiorstwo	wykorzystuje	do	prowadzenia	

działalności	

	

Pojawia	 się	 tu	 pewna	 trudność	 metodologiczna	 polegająca	 na	 tym,	 że	 skala	 wynagrodzeń	

może	 być	 niedoszacowana	 (podobnie	 jak	 liczba	 pracowników).	 W	 latach	 2002–2011	 wyraźnie	

zmniejszył	się	udział	płac	w	PKB.	Według	różnych	obliczeń	skala	tego	zmniejszenia	wyniosła	od	8	pkt.	

proc.	do	3	pkt.	proc.,	w	zależności	od	sposobu	szacunku	i	uwzględnienia	zwiększającego	się	zjawiska	

świadczenia	pracy	przez	osoby	prowadzące	działalność	gospodarczą,	co	powoduje,	że	w	statystykach	

wynagrodzenia	pracowników	zastępowane	są	zyskiem	tych	„przedsiębiorców”.	Pewnym	problemem	

dla	 naszych	 obliczeń	może	 być	więc	 relatywnie	 duża	 skala	 outsourcingu	 polegającego	 na	 zamianie	

umowy	o	pracę	z	dotychczasowym	pracownikiem	firmy	na	relację	dwóch	podmiotów	gospodarczych.	

Osobom	nieposiadającym	etatu	 trudniej	 jest	dostać	pożyczkę	czy	kredyt	mieszkaniowy,	 zatem	brak	

etatu	może	opóźniać	moment	osiągnięcia	stabilizacji	życiowej	i	założenia	rodziny.	Należy	pogodzić	się	

																																																													
17 Alternatywnie można wyodrębnić pozycję dotyczącą świadczeń jako obejmującą głównie składki na 

ubezpieczenia społeczne, które nie zaspokajają potrzeb bieżących pracowników, ale wpłacane do systemu 
ubezpieczeń społecznych zaspokajają potrzeby dzisiejszych emerytów i rencistów, ze składek których 
zbudowano natomiast część dzisiejszego majątku produkcyjnego. Dodatkowo, z dużym przybliżeniem, można 
też oszacować wartość podatku dochodowego od osób fizycznych i uznać, że ta część wynagrodzenia zaspokaja 
potrzeby zbiorowe. Pod rozwagę można więc wziąć przeniesienie takiej części wynagrodzenia do pozycji 
„podatki i opłaty”, jaką stanowi bądź cały klin podatkowy (pozapłacowe obciążenia pracy – PIT i składki na 
ubezpieczenia społeczne, w tym zdrowotne), bądź jako niezwiązany bezpośrednio z przyszłymi korzyściami 
pracownika sam podatek od osób fizycznych. Nie wpłynie to jednak na całościową ocenę przedsiębiorstwa, 
tylko na wielkość poszczególnych pozycji w jej ramach. 
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z	 tym,	 że	 nie	 ma	 możliwości	 odróżnienia	 usług	 obcych	 od	 usług	 świadczonych	 przez	 dawnych	

pracowników.18	

Z	 kolei	 stosowane	 umowy	 cywilnoprawne	 mogą	 być	 z	 punktu	 widzenia	 pracownika	

niekorzystne	 o	 tyle,	 że	 choć	 umożliwiają	 zwiększenie	 kwoty	 netto	 (w	 zależności	 od	 elastyczności	

popytu	i	podaży	pracy),	to	pozbawiają	zatrudnionych	w	tej	formie	uprawnień	pracowniczych,	takich	

jak	 np.	 urlop	 wypoczynkowy	 czy	 prawo	 do	 minimalnego	 wynagrodzenia.	 W	 przypadku	 umów	 o	

dzieło,	jeżeli	nie	są	one	zawierane	z	własnym	pracownikiem,	nie	trzeba	również	opłacać	składek	ZUS.	

Nowelizacja	 ustawy	 o	 ubezpieczeniach	 społecznych	 z	 2015	 r.	 wprowadziła	 od	 1	 stycznia	 2016	 r.	

obowiązek	 odprowadzania	 składek	 do	 ZUS	 od	 wszelkich	 umów	 zleceń	 do	 wysokości	 minimalnego	

wynagrodzenia	za	pracę,	co	prawdopodobnie	w	dużym	stopniu	zmniejszy	skalę	stosowania	tych	form	

zatrudnienia.	

	

Podatek	dochodowy	od	osób	prawnych		

W	 dzisiejszej	 zglobalizowanej	 gospodarce	 stosowane	 są	 różne	 metody	 unikania	

opodatkowania,	o	których	wspomniano	wyżej.	Z	tego	powodu	wiele	rządów	rozważa	wprowadzenie	

w	 szczególnych	 przypadkach	 opodatkowania	 przychodów	 zamiast	 dochodów	 (np.	 od	

supermarketów).	Choć	podatki	przychodowe	są	mniej	adekwatne	do	zdolności	płatniczej	niż	podatki	

dochodowe,	to	jednak	ustalanie	dochodu	może	rodzić	poważne	nadużycia.		

Tym	 bardziej	 cennym	 dla	 społeczeństwa	 jest	 przedsiębiorstwo,	 które	 dzieli	 się	

wypracowanym	zyskiem	i	płaci	podatek	CIT.	 Im	jest	on	wyższy,	w	tym	w	większym	stopniu	pozwala	

na	 zaspokojenie	 potrzeb	 zbiorowych	 (a	w	 ostateczności	 także	 indywidualnych).	Miara	wpłaconego	

CIT	 (podatek	 bieżący)	 pozwala	 też	 na	 zignorowanie	 wydarzeń	 zmniejszających	 zysk.	 Na	 przykład	

przedsiębiorstwo	 nabywające	 od	 zagranicznej	 spółki-matki	 licencję	 po	 zawyżonych	 kosztach	

zmniejszy	zysk	i	CIT,	a	zatem	uzyska	mniej	punktów.	Dopracowania	wymaga	wariant	oceny	dla	spółek	

osobowych,	które	nie	płacą	CIT.	Wtedy	jednak	podatek	dochodowy	obciąża	dochód	osoby	fizycznej	–	

przedsiębiorcy.	

	

	

	

	
																																																													
18 Dotyczy to także dodatkowych korzyści dla pracowników, takich jak służbowy telefon komórkowy czy 
samochód, które niekiedy stanowią istotne dopełnienie wynagrodzenia. 
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Tabela	2.	Proponowany	wskaźnik	punktacji	za	podatek	dochodowy	

Wskaźnik	 Wartość	podatku	dochodowego	zapłaconego	w	stosunku	do	aktywów	

przedsiębiorstwa	na	dzień	31	grudnia	roku	poprzedniego	

	

Źródło	 Rachunek	zysków	i	strat	przedsiębiorstwa	–	pozycja	podatek	dochodowy	

	

Interpretacja	 Wartość	wskaźnika	obrazuje	wartość	podatku	dochodowego,	który	

przedsiębiorstwo	wpłaciło	w	danym	roku	w	relacji	do	aktywów	

	

	

Wynagrodzenie	kapitału		

Elementem	wartości	dodanej	są	także	dochody	z	kapitału.	Uzyskują	je	nie	tylko	wielcy	kapitaliści,	

akcjonariusze	 i	 udziałowcy	 spółek,	 ale	 także	 posiadacze	 jednostek	 funduszy	 inwestycyjnych	 czy	

przyszli	emeryci	oszczędzający	na	swoją	emeryturę	za	pośrednictwem	funduszy	emerytalnych,	które	

inwestują	 w	 spółki	 giełdowe.	 W	 dobie	 globalizacji	 coraz	 częściej	 udziałowcami	 i	 akcjonariuszami	

spółek	 krajowych	 są	 podmioty	 zagraniczne	 i	 Polska	 nie	 jest	 tu	 wyjątkiem.	 Rodzi	 to	 jednak	 pewne	

trudności	związane	z	pomiarem,	jaka	część	dochodów	z	kapitału	(zysków)	zasili	gospodarkę	krajową,	

a	 jaka	 część	 zostanie	 przetransferowana	 do	 spółek	 mających	 siedzibę	 za	 granicą.	 Różnica	 w	 tym	

przypadku	jest	zasadnicza,	ponieważ	zyski	przedsiębiorstw	mogą:	zostać	reinwestowane	i	posłużyć	do	

dalszego	rozwoju	przedsiębiorstwa	albo	zostać	wypłacone	w	formie	dywidendy,	zaspokoić	potrzeby	

mieszkańców	 kraju	 lub	 zagranicy.	 W	 pierwszych	 dwóch	 przypadkach	 gospodarka	 krajowa	 osiąga	

korzyści	większe,	ponieważ	zakumulowany	kapitał	jest	w	ciągłym	obrocie	w	gospodarce	krajowej.	W	

trzecim	przypadku	 jest	on	pożyczany,	 a	 część	wypracowanej	wartości	dodanej	wraca	 za	granicę	do	

właściciela,	 umożliwiając	 akumulację	 kapitału	 poza	 granicami	 kraju.	 Przy	 tym	 nie	 należy	 traktować	

inwestycji	 zagranicznych	 jako	 zjawiska	 niepożądanego.	 Często	 przynoszą	 one	 zaawansowane	

rozwiązania	 organizacyjne	 czy	 technologiczne,	 niejednokrotnie	 umożliwiając	 krajowym	

przedsiębiorstwom	ekspansję	na	rynki	zagraniczne.	Dywidenda	wypłacana	inwestorom	jest	słusznym	

wynagrodzeniem	poniesionych	nakładów	 i	 podjętego	 ryzyka.	 Tym	niemniej	 doceniamy	 inwestorów	

właśnie	 za	 korzyści,	 które	 przynieśli	 gospodarce	 krajowej	 w	 postaci	 lepszej	 organizacji	 zasobów	

produkcyjnych,	 a	więc	 takiej,	 która	w	efekcie	 przynosi	większą	wartość	 dodaną	 służącą	 potrzebom	

krajowym	 (akumulacja	 kapitału,	 wynagrodzenia,	 podatki).	 Zysk	 zagranicznego	właściciela	 jest	 tu	 tą	

częścią	 korzyści,	 która	 po	 podzieleniu	 zasila	 zagranicznych	 partnerów,	 a	 nie	 krajową	 gospodarkę.	
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Przedsiębiorstwa	 z	 udziałem	 kapitału	 zagranicznego	 są	 doceniane	 w	 proporcji	 do	 korzyści	 z	

inwestycji,	które	pozostawią	w	kraju	goszczącym.	

Posiadane	 dane	 pochodzące	 ze	 sprawozdań	 spółek	 i	 rejestrów	 sądowych	 pozwalają	 ocenić,	 z	

pewnym	przybliżeniem,	czy	zysk	realizowany	przez	przedsiębiorstwo	zasila	gospodarkę	krajową,	czy	

transferowany	jest	za	granicę.	W	tym	celu	rozróżniamy	trzy	wyżej	wymienione	podstawowe	sytuacje	

odnoszące	się	do	przeznaczenia	dochodu	spółki:	

1) Zysk	 pozostaje	 niewypłacony	w	 formie	 dywidendy	 i	 zatrzymany	w	 spółce,	 powiększając	 jej	

kapitał	 i	 zdolności	 inwestycyjne	 –	 wtedy	 może	 powiększyć	 przyszłe	 wynagrodzenia	

pracowników	 i	dochody	spółki,	a	 zatem	 i	płacone	podatki	 (w	przyszłości,	ale	wartość	spółki	

zwiększa	się	w	okresie	bieżącym).	

2) Dochody	 wypłacane	 w	 formie	 dywidendy	 rezydentom	 krajowym	 bezpośrednio	 –	 lub	 za	

pośrednictwem	spółek	z	siedzibą	w	kraju,	albo	też	reinwestowane	w	takiej	spółce	krajowej		-		

zaspokoją:	 potrzeby	 konsumpcyjne	 krajowych	 rezydentów	 (wtedy	 ich	 większość	 trafia	 do	

obrotu	w	 krajowej	 gospodarce,	 a	 ponadto	 są	 	 opodatkowane	 podatkiem	 dochodowym	 od	

osób	 fizycznych)	 oraz	 potrzeby	 inwestycyjne	 spółek	 krajowych	 lub	 krajowych	 rezydentów	

(wówczas	 także	 ich	 większość	 trafia	 do	 obrotu	 w	 krajowej	 gospodarce,	 są	 też	 źródłem	

przyszłego	zysku).	

3) Dochody	wypłacane	w	formie	dywidendy	osobom	prawnym	mającym	siedzibę	za	granicą	lub	

osobom	 fizycznym	niebędącym	rezydentami	krajowymi	–	nie	 są	opodatkowane	w	kraju	ani	

nie	zaspokajają	potrzeb	rezydentów	krajowych19.	

	

Pierwsza	 sytuacja	 jest	 korzystna	 z	 punktu	 widzenia	 przyszłych	 spodziewanych	 wynagrodzeń	

zysków	i	podatków.	Proponujemy	zatem	włączyć	do	punktacji	akumulację	kapitału	definiowaną	jako	

różnicę	 między	 osiągniętym	 zyskiem	 netto	 i	 wypłaconą	 dywidendą.	 W	 przeciwnym	 wypadku	

moglibyśmy	 potraktować	 spółkę	 inwestującą	 w	 swój	 rozwój	 jako	 przynoszącą	 mniejsze	 korzyści	

krajowej	 gospodarce	 niż	 spółka,	 z	 której	 za	 przyzwoleniem	 mniejszościowego	 akcjonariusza	

krajowego	wyprowadza	 się	 zyski	 za	 granicę	 z	myślą	 o	 doraźnej	 korzyści	 (np.	w	 sytuacji	 zagrożenia	

																																																													
19Zwalnia	się	od	podatku	dochodowego	dochody	 (przychody)	z	dywidend,	 jeżeli	 spełnione	są	warunki:	 spółka	
otrzymująca	dywidendę	posiada	bezpośrednio	nie	mniej	niż	10%	udziałów	(akcji)	w	kapitale	spółki	wypłacającej	
(dla	 Szwajcarii	 co	 najmniej	 25%),	 a	 posiadanie	 udziałów	 ma	 miejsce	 nieprzerwanie	 przez	 okres	 dwóch	 lat	
(jednak	możliwe	jest	dopełnienie	tego	warunku	w	przyszłości),	spółka	otrzymująca	dywidendę	nie	korzysta	ze	
zwolnienia	z	opodatkowania	podatkiem	dochodowym	od	całości	swoich	dochodów	bez	względu	na	źródło	ich	
osiągania.	 Ponieważ	 umowy	 międzypaństwowe	 o	 unikaniu	 podwójnego	 opodatkowania	 często	 przewidują	
preferencyjne	 stawki	 dla	 dywidend	 między	 spółkami,	 pomijamy	 przypadki,	 gdy	 dywidenda	 wypłacana	 jest	
zagranicznym	wspólnikom	będącym	osobami	fizycznymi.	W	przypadku	osób	fizycznych	trudno	jest	też	oceniać	
miejsce	opodatkowania	jedynie	po	nazwiskach.	



22	
	

spółki-matki).	W	 przypadku	 zatem	 niewypłacenia	 przez	 spółkę	 dywidendy	 postuluje	 się	 przyznanie	

przedsiębiorstwu	punktacji	proporcjonalnej	do	akumulacji	kapitału20.	

W	drugiej	sytuacji	zysk	przypada	rezydentom	krajowym	i	zaspokaja	ich	potrzeby	–	traktujemy	tę	

sytuację	 podobnie	 jak	 wypłatę	 wynagrodzeń,	 tj.	 przyznajemy	 punktację	 proporcjonalnie	 do	

wypłaconej	 dywidendy	 (brutto).	 W	 przypadku	 osób	 prawnych	 z	 siedzibą	 w	 kraju	 poddajemy	

weryfikacji	strukturę	własnościową	takiej	spółki	 i	przyznajemy	punktację	proporcjonalnie	do	udziału	

w	niej	krajowych	rezydentów	podatkowych	lub	spółek	z	siedzibą	w	Polsce.	Przy	tym	może	się	zdarzyć,	

że	spółka	mająca	siedzibą	w	kraju	jest	częścią	międzynarodowej	korporacji	–	wówczas	weryfikujemy	

strukturę	własnościową	spółki-matki.	

Natomiast	w	trzeciej	sytuacji	z	reguły	zyski	transferowane	są	za	granicę,	przy	czym	zdarza	się,	że	

właścicielami	 takich	 spółek	 zagranicznych	 także	 są	 rezydenci	 krajowi	 unikający	 opodatkowania.	 Z	

powodów	 technicznych	 powstrzymujemy	 się	 jednak	 od	 identyfikowania	 struktury	własności	 spółek	

zarejestrowanych	w	innych	krajach.	W	przypadku	zatem	podziału	zysku	i	wypłaty	dywidendy	spółkom	

z	siedzibą	za	granicą	nie	przyznajemy	punktacji.	

Niestety	nie	 jesteśmy	w	stanie	w	pełni	adekwatnie	ocenić	 sytuacji,	gdy	akcjonariusze	posiadają	

mniej	 niż	 5%	 akcji21,	 i	 stwierdzić,	 czy	 analizowany	 zysk	 zostanie	 podzielony	w	 drugi	 czy	 w	 trzeci	 z	

opisanych	 wyżej	 sposobów.	 Proponujemy	 więc	 przyjąć	 założenie,	 że	 udziałowcami	 są	 wówczas	

podmioty	z	siedzibą	w	Polsce	lub	osoby	fizyczne	będące	rezydentami	krajowymi.	

Konstrukcję	wskaźnika,	na	podstawie	którego	weryfikujemy	zysk	w	relacji	do	aktywów	przedstawiono	

w	tabeli	3.		

	

	

	

	

	

Tabela	3.	Proponowany	wskaźnik	punktacji	za	wynagrodzenie	i	akumulację	kapitału	

																																																													
20Zysk	 zatrzymany	 wynika	 z	 podziału	 zysku	 netto	 wypracowanego	 w	 przedsiębiorstwie	 w	 danym	 roku	
obrotowym	na	 część	wypłaconą	właścicielom	 i	 część,	 która	 jest	 zatrzymana	w	 celu	 reinwestycji.	 Akumulacja	
kapitału	 jest	 pewnym	 przybliżeniem	 tej	 kategorii,	 a	 dla	 uproszczenia	 definiujemy	 ją	 jako	 różnice	 między	
osiągniętym	zyskiem	netto	a	wypłaconą	dywidendą	na	rzecz	akcjonariuszy.	
21Akcje	spółek	publicznych	są	przedmiotem	ciągłego	obrotu,	dlatego	prawo	przewiduje	obowiązek	ujawnienia	
tylko	takich	akcjonariuszy,	którzy	posiadają	powyżej	5%	akcji. 
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Wskaźnik	 Suma	wartości:	akumulacji	kapitału	(zysk	netto	minus	zysk	podzielony)	i	

zysku	podzielonego	pomniejszonego	o	dywidendę	wypłaconą	właścicielom	

zagranicznym	w	stosunku	do	aktywów	przedsiębiorstwa	na	dzień	31	grudnia	

roku	poprzedniego.	

Udział	podmiotów	zagranicznych	w	zysku	obliczany	jest	na	podstawie	

udziału	podmiotów	zagranicznych	w	strukturze	właścicieli	(udział	w	

kapitale).	

Źródło	 Rachunek	zysków	i	strat	przedsiębiorstwa	

Interpretacja	 Wskaźnik	obrazuje	sumę	rocznej	wartości		zysku	przypadającą	na	1	złoty	

zaangażowanych	aktywów	,	jaką	przedsiębiorstwo	przeznacza	na:	

akumulację	kapitału	lub	wypłatę	dywidendy	na	rzecz	osób	fizycznych	

będących	rezydentami	krajowymi	albo	na	rzecz	spółek	z	siedzibą	w	Polsce,	

których	właścicielami	są	rezydenci	krajowi	lub	spółki	z	siedzibą	w	Polsce.	

Np.	wartość	10%	będzie	oznaczała,	że	w	relacji	do	zaangażowanego	1	

złotego	aktywów	przedsiębiorstwo	przyniosło	10	groszy	zysku	zatrzymanego	

–	niewypłaconego	w	formie	dywidendy	lub	wypłaconego	na	rzecz	właściciela	

będącego	krajowym	rezydentem	podatkowym.	

	

	

Metoda	oceny	wynagrodzenia	kapitału	powinna	być	poddana	dalszej	dyskusji	i	korygowana	na	etapie	

testowania	na	większej	próbie	przedsiębiorstw.	

	

Elementy	niewłączone	do	oceny	

Podatek	VAT	

Podatków	pośrednich	nie	wliczymy	do	punktacji,	 choć	 stanowią	w	 systemach	podatkowych	

państw	UE	gros	dochodów	budżetowych.	Podatek	VAT	nie	będzie	wliczany	do	korzyści	generowanych	

przez	 przedsiębiorstwo,	 ponieważ	 w	 ostateczności	 obciąża	 on	 nabywców	 dóbr	 finalnych	 –	

konsumentów.	 Skłania	 to	 do	 uznania,	 że	 przedsiębiorstwo	 jest	 swego	 rodzaju	 pośrednikiem	

pomiędzy	konsumentem	a	skarbem	państwa	i	w	sytuacji	zróżnicowania	stawek	i	zwolnienia	wywozu	

VAT	przezeń	wpłacony	nie	może	zostać	uznany	za	proporcjonalny	do	wartości	dodanej.		

	

Podatki	i	opłaty	
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Do	 korzyści	 generowanych	 dla	 społeczeństwa	 przez	 przedsiębiorcę	 teoretycznie	 powinniśmy	

zaliczyć	także	 inne	podatki	 i	opłaty.	W	szczególności	wyróżnić	tu	można	podatek	od	nieruchomości,	

który	 może	 stanowić	 istotny	 dochód	 społeczności	 lokalnej.	 Niestety	 w	 pozycji	 podatki	 i	 opłaty	

uwzględnione	 są	 także	 podatki	 akcyzowe,	 co	 premiowałoby	 spółki,	 które	 obracają	 towarami	

akcyzowymi.	 A	 zatem	 zaistniałaby	 niespójność	 oceny	 nie	 tylko	 dlatego,	 że	w	 przypadku	 podatków	

pośrednich	 przedsiębiorstwa	 są,	 jak	 wskazuje	 nazwa,	 pośrednikami	 pomiędzy	 skarbem	 państwa	 i	

konsumentami,	 ale	 także	 ze	 względu	 na	 zróżnicowanie	 specyfiki	 prowadzonej	 działalności.	

Przykładowo	 spółki	 obracające	wyrobami	 alkoholowymi,	 paliwami	 czy	energią	uzyskiwałyby	wyższą	

punktację	 niż	 przedsiębiorstwa	 tworzące	 podobną	 wartość	 dodaną,	 ale	 działające	 w	 branżach,	 w	

których	 produkty	 nie	 podlegają	 podatkowi	 akcyzowemu.	 Co	 więcej,	 należałoby	 sprawdzić,	 czy	 w	

wartości	 wpłacanych	 opłat	 nie	ma	 opłat	 za	 korzystanie	 ze	 środowiska,	 ponieważ	 zgodnie	 z	 zasadą	

„zanieczyszczający	 płaci”	 (PPP	 –	 poluter	 pays	 principle)	 wpłata	 ta	 nie	 jest	 korzyścią	 netto	 dla	

społeczeństwa,	 lecz	 jedynie	 ekwiwalentem	 za	 poczynione	 szkody	 lub	 korzystanie	 z	 zasobów	

środowiska	 naturalnego	 kraju.	 Zresztą	 w	 przypadku	 podatków	 akcyzowych	 taka	 funkcja	

rekompensująca	straty	społeczne	także	jest	pełniona	(np.	alkohol).	Dodatkowym	argumentem	może	

być	 też	 to,	 że	 podatki	 akcyzowe	 stanowią	 większe	 źródło	 dochodów	 publicznych	 niż	 podatki	 od	

nieruchomości,	 a	 zatem	 korzyść	 informacyjna	 związana	 z	 uwzględnieniem	 tych	 ostatnich	 jest	

mniejsza	 niż	 mankamenty	 związane	 z	 nierównym	 potraktowaniem	 spółek	 obracających	 towarami	

podlegającymi	akcyzie.	

	

	

3.  Zastosowanie oceny na przykładzie wybranych spółek 
giełdowych 

	

Proponowana	metoda	oceny	ma	na	 celu	przybliżenie	 korzyści,	 które	przedsiębiorstwo	przynosi	

krajowej	gospodarce	w	postaci:	wynagrodzeń	za	pracę,	podatku	dochodowego	od	spółek,	akumulacji	

kapitału	 i	 zysku	 dzielonego	 pomiędzy	 rezydentów	 krajowych.	 Proponujemy	 w	 tym	 punkcie	

zastosować	 proponowaną	 metodę	 dla	 rozważenia,	 w	 jakim	 stopniu	 oddaje	 ona	 skalę	 korzyści	 dla	

społeczeństwa,	związanych	z	prowadzeniem	przez	przedsiębiorstwa	działalności	gospodarczej.	W	tym	

celu	 zastosowano	metodę	 do	 dokonania	 oceny	 czterech	 spółek,	 których	 sprawozdania	 z	 2014	 r.	 i	

2015	r.	zawierają	dane	pozwalające	na	łatwą	ocenę	za	lata	2013–2015:	

-	Wawel	S.A.	
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-	ZREMB	Chojnice	S.A.,		

-	Grupa	Żywiec	S.A.	

-	NEWAG	S.A.	

	

3.1.  Wawel S.A. 
	

Wawel	 S.A.	 to	 jedna	 z	 najstarszych	 fabryk	 cukierniczych	w	 Polsce.	 Jej	 udział	w	 rynku	 cukierniczym	

wynosi	około	5%.	Oferuje	kilkadziesiąt	 rodzajów	produktów,	w	 tym	czekolady,	bombonierki,	wafle,	

batony,	 karmelki,	 kakao.	 Wyroby	 spółki	 sprzedawane	 są	 głównie	 na	 rynku	 krajowym	 –	 ok.	 95%	

sprzedaży	(źródło:	portal	money.pl).	

Spółką	kieruje	prezes	Dariusz	Orłowski,	z	wykształcenia	finansista,	który	od	1999	r.	jest	członkiem	

zarządu	(na	początku	jako	dyrektor	ds.	finansowych),	a	od	2001	r.	pełni	funkcję	prezesa.	Drugą	ważną	

osobą	w	spółce	jest	przewodniczący	Rady	Nadzorczej	Hermann	Opferkuch,	który	pośrednio	–	poprzez	

fundusz	Hosta	International	AG	z	siedzibą	w	Szwajcarii	–	posiada	52,13%	ogólnej	 liczby	akcji	Wawel	

S.A.	Opferkuch	 zdobył	 solidne	wykształcenie	 i	 doświadczenie	w	dziedzinie	 finansów	 i	 cukiernictwa,	

zarządza	 grupą	 spółek	 zajmującą	 się	 produkcją	 i	 sprzedażą	 wyrobów	 cukierniczych	 (źródło:	

http://www.gazetatrend.pl/artykuly/338-krolewski-wawel).	

Według	stanu	na	dzień	31	grudnia	2015	r.	struktura	akcjonariatu	jest	następująca:	

Źródło:	sprawozdanie	finansowe	przedsiębiorstwa	za	2015	r.	

	

Stosując	przyjętą	w	tabeli	poniżej	metodę,	obliczono	punktację	dla	przedsiębiorstwa	obrazującą	skalę	

korzyści,	którą	jego	działalność	przynosi	krajowej	gospodarce.	
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Punktacja	przedsiębiorstwa	Wawel	S.A.	według	proponowanej	metody	

	

2013	 2014	 2015	

W	tys.	zł	

Przychody	ze	sprzedaży	 595	645	 594	161	 631	188	

Wynagrodzenia	oraz	ubezpieczenia	społeczne	i	inne	świadczenia	 60	351	 61	752	 66	565	

Podatek	dochodowy	(CIT)	 19	377	 20	809	 20	006	

Zysk	netto	 80	467	 88	035	 92	868	

Akumulacja	kapitału	 59	471	 58	040	 62	873	

Dywidenda	 20	996	 29	995	 29	995	

Dywidenda	na	rzecz	rezydentów	krajowych	(szacunek)	 10	051	 14	359	 14	359	

Aktywa	(na	31	grudnia	roku	poprzedniego)	 437	625	 503	369	 554	904	

Zatrudnienie	(os.)	 840	 869	 860	

OCENA	(w	relacji	do	aktywów,	%)	

Wynagrodzenia	oraz	ubezpieczenia	społeczne	i	inne	świadczenia	 13,8%	 12,3%	 12,0%	

Podatek	dochodowy	(CIT)	 4,4%	 4,1%	 3,6%	

Akumulacja	kapitału	 13,6%	 11,5%	 11,3%	

Dywidenda	na	rzecz	rezydentów	krajowych	 2,3%	 2,9%	 2,6%	

RAZEM	DO	AKTYWÓW	(%)	 34,1%	 30,8%	 29,5%	

	

Spółka	w	2015	r.	osiągnęła	przychody	rzędu	631	mln	zł,	a	zysk	netto	na	poziomie	93	mln	zł.		

W	relacji	do	aktywów:	

a) wynagrodzenia	wyniosły	12%,	

b) podatek	dochodowy	wyniósł	3,6%,	

c) akumulacja	kapitału	wyniosła	11,4%,	

d) dywidenda	na	rzecz	rezydentów	krajowych	wyniosła	2,6%	(ponad	połowę	akcjonariatu	

stanowią	podmioty	zagraniczne).	

Łącznie	w	relacji	do	aktywów	spółka	wygenerowała	w	2015	r.	29,5%	krajowej	wartości	dodanej.22	

	

 

																																																													
22	Warto	zauważyć,	że	w	przypadku,	gdy	akcjonariuszami	byliby	rezydenci	polscy,	to	wartość	ta	zwiększyłaby	się	
o	2,8	pkt.	proc.	do	poziomu	32,3%.	
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3.2.  ZREMB Chojnice S.A.  
	

Podstawową	 działalnością	 ZBM	 Zremb	 Chojnice	 S.A.	 jest	 produkcja	 kontenerów	 różnego	

zastosowania.	Ponadto	w	swojej	ofercie	spółka	ma	także:	elementy	konstrukcyjne	budowli,	 fasady	i	

dachy	 obiektów	 przemysłowych,	 elementy	 silosów,	 platformy	 do	 transportu	 ładunków	 w	 portach	

morskich,	 platformy	 PNAF	 z	 przeznaczeniem	 do	 transportu	 w	 armiach	 NATO,	 platformy	 ze	

sterowaniem	 hydraulicznym	 do	 przewożenia	 i	 holowania	 uszkodzonych	 samochodów.	 Oprócz	

sprzedaży	 wyrobów	 i	 związanych	 z	 tym	 usług	 spółka	 świadczy	 również	 usługi	 samochodowego	

transportu	 drogowego.	 Emitent	 prowadzi	 też	 sprzedaż	 metali	 i	 innych	 materiałów	 (źródło:	 portal	

money.pl).	

	

Akcjonariat:	Zremb	Chojnice	S.A.	

Akcjonariusz Liczba akcji 
[szt.] 

Udział w 
akcjach [%] 

Liczba 
głosów 
[szt.] 

Udział w 
głosach [%] 

Data  
aktualizacji 

pakietu 

Data zmiany 
ogólnej liczby 

głosów 
Kosiorek-Sobolewski 
Krzysztof 1 632 805 18,72 1 632 805 18,86 2016-04-20 2014-05-08 

Navimor-Z sp. z o.o. 680 000 7,79 680 000 7,79 2014-01-20 2014-05-08 
SPV 223 J14 sp. z o.o. 
SKA 450 000 5,15 450 000 5,19 2015-10-06 2014-05-08 

Bieleń Mieczysław 440 000 5,04 440 000 5,04 2014-03-04 2014-05-08 
Zremb-Chojnice SA 63 313 0,72 63 313 0,73 2015-09-11 2014-05-08 

Źródło:	portal	money.pl		

Stosując	przyjętą	w	tabeli	poniżej	metodę,	obliczono	punktację	dla	przedsiębiorstwa	obrazującą	skalę	

korzyści,	którą	jego	działalność	przynosi	krajowej	gospodarce.	
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Punktacja	przedsiębiorstwa	ZREMB	Chojnice	S.A.	według	proponowanej	metody	

	

2013	 2014	 2015	

W	tys.	zł	

Przychody	ze	sprzedaży	 36	595	 39	354	 28	140	

Wynagrodzenia	oraz	ubezpieczenia	społeczne	i	inne	świadczenia	 12	850	 13	575	 11	851	

Podatek	dochodowy	(CIT)	 2	 207	 0	

Zysk	netto	 3	962	 7	266	 -8	004	

Akumulacja	kapitału	 3	962	 7	266	 -8	004	

Dywidenda	 0	 0	 0	

Dywidenda	na	rzecz	rezydentów	krajowych	(szacunek)	 0	 0	 0	

Aktywa	(na	31	grudnia	roku	poprzedniego)	 32	456	 37	843	 45	815	

Zatrudnienie	(os.)	 258	 255	 250	

OCENA	(w	relacji	do	aktywów,	%)	

Wynagrodzenia	oraz	ubezpieczenia	społeczne	i	inne	świadczenia	 39,6%	 35,9%	 25,9%	

Podatek	dochodowy	(CIT)	 0,0%	 0,5%	 0,0%	

Akumulacja	kapitału	 12,2%	 19,2%	 -17,5%	

Dywidenda	na	rzecz	rezydentów	krajowych	 0,0%	 0,0%	 0,0%	

RAZEM	DO	AKTYWÓW	(%)	 51,8%	 55,6%	 8,4%	

	
	
Spółka	w	2015	r.	osiągnęła	przychody	rzędu	28	mln	zł,	a	stratę	netto	na	poziomie	8	mln	zł.		

W	relacji	do	aktywów:	

a) wynagrodzenia	wyniosły	25,9%,	

b) podatek	dochodowy	wyniósł	0%,	

c) akumulacja	kapitału	wyniosła	-17,5%	(przedsiębiorstwo	poniosło	stratę	i	zmniejszyło	swój	

majątek),	

d) dywidenda	na	rzecz	rezydentów	krajowych	wyniosła	0%.	

Łącznie	w	relacji	do	aktywów	spółka	wygenerowała	w	2015	r.	8,4%	krajowej	wartości	dodanej.	Dla	

porównania	analogiczna	wartość	dla	roku	poprzedniego	wyniosła	55,6%.	
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3.3.  Grupa Żywiec S.A.  
	

Jak	 czytamy	 na	 stronie	 spółki,	 podstawowym	 segmentem	 działalności	 Grupy	 Żywiec	 S.A.23	 jest	

produkcja	 piwa,	 jego	 dystrybucja,	 a	 także	 dystrybucja	 innych	 napojów	 alkoholowych	 i	

bezalkoholowych.	 Marką	 flagową	 firmy	 jest	 Żywiec	 –	 jedno	 z	 największych	 piw	 premium	 i	

eksportowych	w	Polsce.	Żywiec	sprzedawany	 jest	 za	granicą	od	ponad	stu	 lat	 i	obecny	w	ponad	40	

krajach.	Innymi	wiodącymi	markami	są:	Heineken,	Warka,	Tatra,	Strong	i	Desperados.	Firma	ma	także	

w	swoim	portfolio	marki	 regionalne:	Królewskie	 (centralna	Polska),	 Leżajsk	 (południowo-wschodnia	

Polska),	 Specjal	 (północna	 Polska)	 oraz	 Brackie	 (południowa	 Polska).	 Grupa	 Żywiec	 prowadzi	

dodatkowo	dystrybucję	piw	specjalnych:	zagranicznych	(Paulaner,	Affligem)	i	polskich	(Kaper,	Żywiec	

Porter,	Żywiec	Białe,	Żywiec	Bock,	Żywiec	Marcowe,	Radler	w	trzech	wariantach).	

Akcjonariat:	 Grupy	 Żywiec	 S.A.	 według	 stanu	 na	 31	 grudnia	 2014	 r.	 stanowią	 dwa	 główne	

podmioty:	

-	 Heineken	 International	 B.V.	 –	 posiadał	 6	 692	 421	 akcji	 Grupy	 Żywiec	 S.A.	 tj.	 65,16	 %	 kapitału	

podstawowego	spółki	i	taki	sam	procent	liczby	głosów	na	Walnym	Zgromadzeniu	Akcjonariuszy.	

-	Harbin	B.V.	–	posiadał	3	390	835	akcji	Grupy	Żywiec	S.A.	tj.	33,01	%	kapitału	podstawowego	spółki	i	

taki	sam	procent	liczby	głosów	na	Walnym	Zgromadzeniu	Akcjonariuszy.	

	

Stosując	przyjętą	w	tabeli	poniżej	metodę,	obliczono	punktację	dla	przedsiębiorstwa	obrazującą	skalę	

korzyści,	którą	jego	działalność	przynosi	krajowej	gospodarce.	

	

																																																													
23 Tradycje browaru sięgają XIX w. Pierwotnym właścicielom, tj. polskiej gałęzi rodziny Habsburgów, został on 
odebrany w 1939 r. przez III Rzeszę, a w 1944 r. przejęty przez Skarb Państwa na mocy dekretu o reformie 
rolnej. 
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Punktacja	przedsiębiorstwa	Grupa	Żywiec	S.A.	według	proponowanej	metody	

	

2013	 2014	 2015	

W	tys.	zł	

Przychody	ze	sprzedaży	 3	462	817	 3	096	673	 2	606	598	

Wynagrodzenia	oraz	ubezpieczenia	społeczne	i	inne	świadczenia	 199	049	 213	981	 188	034	

Podatek	dochodowy	(CIT)	 0	 357	 0	

Zysk	netto	 283	939	 159	774	 280	336	

Akumulacja	kapitału	 -44	744	 -25	110	 -48	347	

Dywidenda	 328	683	 184	884	 328	683	

Dywidenda	na	rzecz	rezydentów	krajowych	(szacunek)	 6	014	 3	383	 5	423	

Aktywa	(na	31	grudnia	roku	poprzedniego)	 2	254	730	 2	681	843	 2	175	869	

Zatrudnienie	(os.)	 4	698	 4	148	 3	550	

OCENA	(w	relacji	do	aktywów,	%)	

Wynagrodzenia	oraz	ubezpieczenia	społeczne	i	inne	świadczenia	 8,8%	 8,0%	 8,6%	

Podatek	dochodowy	(CIT)	 0,0%	 0,0%	 0,0%	

Akumulacja	kapitału	 -2,0%	 -0,9%	 -2,2%	

Dywidenda	na	rzecz	rezydentów	krajowych	 0,3%	 0,1%	 0,2%	

RAZEM	DO	AKTYWÓW	(%)	 7,1%	 7,2%	 6,7%	

	

Spółka	w	2015	r.	osiągnęła	przychody	rzędu	2,6	mld	zł,	a	zysk	netto	na	poziomie	280	mln	zł.		

W	relacji	do	aktywów:	

a) wynagrodzenia	wyniosły	8,6%	(zwiększenie	na	skutek	redukcji	zatrudnienia,	dzięki	temu	

zwiększono	zysk),	

b) podatek	dochodowy	wyniósł	0%,	

c) akumulacja	kapitału	wyniosła	-2,2%	(przedsiębiorstwo	zmniejszyło	swój	majątek,	ponieważ	

dywidenda	wypłacona	właścicielom	przewyższyła	zysk	za	2015	r.),	

d) dywidenda	na	rzecz	rezydentów	krajowych	wyniosła	0,2%	(prawie	całość	akcjonariatu	

stanowią	podmioty	zagraniczne).	
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Łącznie	w	relacji	do	aktywów	spółka	wygenerowała	w	2015	r.	6,7%	krajowej	wartości	dodanej.24

																																																													
24	Warto	zauważyć,	że	w	przypadku,	gdy	akcjonariuszami	byliby	rezydenci	polscy,	to	wartość	ta	zwiększyłaby	się	
o	 14,9	 pkt.	 proc.	 –	 do	 21,5%.	 Punktacja	 zwiększyłaby	 się	 także,	 gdyby	 przedsiębiorstwo	 płaciło	 podatek	
dochodowy.	
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3.4.  NEWAG S.A. 
	

Jak	czytamy	na	stronie	internetowej	spólki,	NEWAG	S.A	to	przedsiębiorstwo	z	tradycjami	sięgającymi	

roku	 1876.	 Jako	 jedna	 z	najstarszych	 firm	 kolejowych	 w	Polsce	 NEWAG	 S.A	 ma	 wieloletnie	

doświadczenie	 w	modernizacji	 i	produkcji	 taboru	 kolejowego,	 produkcji	 tramwajów	 i	pojazdów	

metra.	Spółka	specjalizuje	się	w	naprawach	okresowych	oraz	modernizacji	lokomotyw	elektrycznych,	

elektrycznych	 zespołów	 trakcyjnych	 oraz	 podzespołów	 pojazdów	 szynowych.	 W	 zakładach	 spółki	

w	Nowym	 Sączu	 produkowane	 są	 spalinowe	 i	elektryczne	 zespoły	 trakcyjne,	 wagony	 osobowe,	

modernizowane	 lokomotywy	 spalinowe,	 natomiast	 w	oddziale	 firmy	 w	Gliwicach	 produkowane	 są	

i	modernizowane	lokomotywy	elektryczne.	

	

Akcjonariat	NEWAG	S.A.	według	stanu	na	31	grudnia	2015	r.	

Akcjonariusz Liczba akcji  / liczba głosów  
stan na 31.12.015 r. 

% głosów na WZ 31.12.2015 r. 

Jakubas Investment Sp. z o.o. oraz 
pozostali sygnatariusze porozumienia z 
dnia 03-07-2015*  

20 007 500  44,46  

ING OFE i ING DFE**  3 974 327  8,83  
AVIVA OFE**  2 250 000  5,00  
Metlife OFE**  2 259 958  5,02  
Pozostali**  16 508 216  36,69  

*	Porozumienie,	o	którym	mowa	w	art.	87	ust.	1	pkt	5)	Ustawy	o	ofercie	(zawiadomienie	przekazane	w	raporcie	bieżącym	nr	
45/2015)	 zawarte	 przez	 Pana	 Zbigniewa	 Jakubasa,	 Pana	 Zbigniewa	 Konieczka,	 Pana	Wiesława	 Piwowara,	 Pana	 Bogdana	
Borka,	 spółki:	 Taurus	 Capital	 Investments	 sp.	 z	 o.o.	 z	 siedzibą	 w	 Poznaniu,	 Jakubas	 Investment	 sp.	 z	 o.o.	 z	 siedzibą	 w	
Warszawie,	Sestesso	sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Nowym	Sączu,	WPO	sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Nowym	Sączu,	Immovent	sp.	z	o.o.	z	
siedzibą	w	Nowym	Sączu.		

Źródło:	sprawozdanie	finansowe	spółki	za	2015	r.	

	

Stosując	przyjętą	w	tabeli	poniżej	metodę,	obliczono	punktację	dla	przedsiębiorstwa	obrazującą	skalę	

korzyści,	którą	jego	działalność	przynosi	krajowej	gospodarce.	
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Punktacja	przedsiębiorstwa	NEWAG	S.A.	według	proponowanej	metody	

	

2013	 2014	 2015	

W	tys.	zł	

Przychody	ze	sprzedaży	 577	618	 802	251	 1	025	760	

Wynagrodzenia	oraz	ubezpieczenia	społeczne	i	inne	świadczenia	 77	597	 85	087	 108	454	

Podatek	dochodowy	(CIT)	 8	066	 19	005	 16	419	

Zysk	netto	 30	336	 78	489	 27	023	

Akumulacja	kapitału	 20	436	 58	239	 -17	977	

Dywidenda	 9	900	 20	250	 45	000	

Dywidenda	na	rzecz	rezydentów	krajowych	(szacunek)	 9	900	 20	250	 45	000	

Aktywa	(na	31	grudnia	roku	poprzedniego)	 650	811	 715	512	 1	043	707	

Zatrudnienie	(os.)	 1	474	 1	556	 2	004	

OCENA	(w	relacji	do	aktywów,	%)	

Wynagrodzenia	oraz	ubezpieczenia	społeczne	i	inne	świadczenia	 11,9%	 11,9%	 10,4%	

Podatek	dochodowy	(CIT)	 1,2%	 2,7%	 1,6%	

Akumulacja	kapitału	 3,1%	 8,1%	 -1,7%	

Dywidenda	na	rzecz	rezydentów	krajowych	 1,5%	 2,8%	 4,3%	

RAZEM	DO	AKTYWÓW	(%)	 17,8%	 25,5%	 14,6%	

	

Spółka	w	2015	r.	osiągnęła	przychody	rzędu	1	mld	zł,	a	zysk	netto	na	poziomie	27	mln	zł.		

W	relacji	do	aktywów:	

a) wynagrodzenia	wyniosły	10,4%,	

b) podatek	dochodowy	wyniósł	1,6%,	

c) akumulacja	kapitału	wyniosła	-1,7%	(przedsiębiorstwo	osiągnęło	mniejszy	zysk	niż	wypłaciło	

dywidendy),	

d) dywidenda	na	rzecz	rezydentów	krajowych	wyniosła	4,3%.	

Łącznie	w	relacji	do	aktywów	spółka	wygenerowała	w	2015	r.	14,6%	krajowej	wartości	dodanej.	
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4.  Kryteria dodatkowe – do rozważenia w miarę rozwoju 
metody oceny 

	

Wprowadzenie	kryteriów	dodatkowych	można	rozważać	po	przetestowaniu	metody	podstawowej	na	

większej	 grupie	 przedsiębiorstw.	 W	 przypadku	 kolejnych	 ewentualnych	 rozszerzeń	 należałoby	 do	

oceny	 poszczególnych	 elementów	 zastosować	 te	 same	 kryteria,	 czyli	 zgodność	 ocenianej	 cechy	 z	

korzyścią	dla	gospodarki,	której	istotę	chcemy	uchwycić,	oraz	dostępność	danych.	Z	perspektywy	obu	

tych	kryteriów,	począwszy	od	oceny	za	rok	2016,	powinny	zostać	włączone	dwa	nowe	podatki:	

-	od	aktywów	banków,	

-	od	przychodów	sklepów	wielkopowierzchniowych	(o	ile	zostanie	wprowadzony).	

Pozostałe	dodatkowe	elementy	oceny	są	już	mniej	oczywiste.	

	

4.1. Nakłady na działalność innowacyjną, w tym działalność badawczo-
rozwojową 25 

	

Przedsiębiorstwa	obok	 tego,	 że	 oddziałują	 na	 zyski,	 które	następnie	 dzielone	 są	 pomiędzy	 kapitał	 i	

pracę,	 oferują	 też	 strumień	 nowych,	 doskonalszych	 produktów	 i	 usług,	 które	 czynią	 życie	 ludzi	

łatwiejszym.	 Ów	 wzrost	 użyteczności	 nie	 jest	 jednak	 łatwy	 do	 uchwycenia	 w	 statystykach	

gospodarczych,	 ponieważ	 dzięki	 konkurencji	 ceny	 dóbr	mogą	 się	 zmniejszać	mimo	 zwiększania	 ich	

wartości.	 Dla	 zobrazowania	 tego	 zjawiska	 można	 porównać	 użyteczność	 i	 cenę	 telefonu	

komórkowego	 dzisiaj	 i	 15	 lat	 temu.	 Dzięki	 postępowi	 technologicznemu	 dysponujemy	 tańszymi	 i	

lepszymi	 telefonami	 obsługującymi	 pocztę	 e-mail,	 mającymi	 nawigację	 samochodową	 czy	 aparat	

fotograficzny.	Mimo	to	cena	aparatu	 jest	dziś	niższa	niż	była	w	roku	2000.	Zatem	przedsiębiorstwa,	

wytwarzając	 innowacyjne	 produkty,	 nie	 tylko	 osiągają	 zysk,	 ale	 dostarczają	 również	 dodatkowej	

użyteczności	konsumentom	(a	także	konkurentom,	pośrednio	ucząc	ich,	jak	je	wytwarzać).	

W	naszej	ocenie	staramy	się	jednak	abstrahować	od:	

a) pozafinansowych	korzyści	–	ze	względu	na	karkołomność	prób	oszacowania	zwiększenia	

użyteczności	dla	konsumentów	z	tytułu	postępu	technicznego,		

																																																													
25	Na podobnej zasadzie jak innowacje można potraktować inwestycje w kapitał ludzki. 
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b)	 	 szerokiego	oddziaływania	na	mechanizm	gospodarczy,	 a	więc	 i	 inwestycji,	 uznając	 je	 za	

środek	do	osiągania	celu,	jakim	jest	wysoka	wartość	dodana	(oceniamy	efekty,	a	nie	nakłady).	

J.A.	Schumpeter	(1960,	1995)	analizował	szczegółowo,	jak	bodziec	w	postaci	zysku	oddziałuje	

na	 skłonność	 do	 wdrażania	 innowacji.	 Konkurencja	 w	 gospodarce	 kapitalistycznej	 zmusza	

przedsiębiorców	do	ciągłej	pogoni	 za	 coraz	efektywniejszym	zaspokajaniem	potrzeb	konsumentów,	

czego	 skutkiem,	 niejako	 ubocznym,	 jest	 postęp	 techniczny.	 Podstawową	motywacją	 przedsiębiorcy	

pozostają	korzyści	przedsiębiorstwa,	które	są	dzielone	z	pracownikami	i	społeczeństwem,	a	te	są	już	

przedmiotem	 naszej	 oceny	 w	 wariancie	 podstawowym.	 Innymi	 słowy,	 innowacje	 motywowane	 są	

zyskiem,	a	zysk,	o	 ile	osiągnięty,	 jest	premiowany	w	ocenie,	zaś	nieosiągnięty	(nieudana	 innowacja)	

nie	powinien	być	punktowany.		

Gdyby	 jednak	 rozwijać	 metodę	 w	 kierunku	 ujęcia	 innowacyjności	 przedsiębiorcy,	 to	

proponowany	wskaźnik	mógłby	być	oparty	na	nakładach	na	działalność	 innowacyjną,	względnie	na	

wskaźnikach	 opartych	 na	 Community	 Innovation	 Survey,	 mówiących	 o	 odsetku	 przychodów	

uzyskanych	ze	sprzedaży	nowych	lub	ulepszonych	produktów.	Przedsiębiorstwa	ankietowane	są	na	tę	

okoliczność	przez	GUS	przy	użyciu	formularza	PNT-02.	

	

Symbol	formularza	GUS		

PNT-02	 Sprawozdanie	o	innowacjach	w	przemyśle	

PNT-02/u	 Sprawozdanie	o	innowacjach	w	sektorze	usług	

	

Szczególnym	 przypadkiem	 są	 tu	 nakłady	 na	 działalność	 badawczo-rozwojową.	 Zwłaszcza	

gospodarki,	 które	 chcą	 wydostać	 się	 z	 tzw.	 pułapki	 średniego	 dochodu,	 a	 więc	 odejść	 od	

konkurowania	 niskimi	 kosztami,	 muszą	 zwiększyć	 unikalność	 sprzedawanych	 produktów	 i	

stosowanych	strategii	biznesowych	(Gill,	Kharas,	2007,	Hausner,	2013).	Jednak	jak	przekonują	Barro	i	

Sala-i-Martin	 (1997),	 decyzja	 przedsiębiorcy,	 czy	wybrać	 działalność	 B+R,	 czy	 imitację	 albo	 transfer	

technologii	 (np.	 w	 postaci	 zakupu	 wydajniejszej	 maszyny),	 jest	 jedynie	 funkcją	 kosztów	 różnych	

rodzajów	 działalności	 innowacyjnej	 (np.	 B+R	 versus	 nowa,	 wydajniejsza	 maszyna),	 będących	

pochodną	dostępności	wyspecjalizowanych	 zasobów.	W	 tym	ujęciu	nie	 należałoby	preferować	B+R	

względem	 innych	 rodzajów	 nakładów	 na	 działalność	 innowacyjną.	 Gdyby	 jednak	 uznać,	 że	 skala	

nakładów	na	działalność	B+R	ma	kluczowe	znaczenie	dla	konkurencyjności	gospodarki,	można	prosić	
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przedsiębiorców	 o	 dostarczenie	 kopii	 formularza	 GUS	 PNT-01.	 Można	 także	 rozważyć	 analizę	

uzyskanych	patentów	jako	potwierdzenia	wartości	ekonomicznej	zrealizowanych	prac	B+R.		

	

Formularz	GUS:	

PNT-01	 Sprawozdanie	o	działalności	badawczej	i	rozwojowej	(B	+	R)	

	

Należy	zwrócić	uwagę,	że	dane	te	–	zarówno	dotyczące	nakładów	na	działalność	innowacyjną,	jak	i	

badawczo-rozwojową,	mogą	nie	być	zamieszczone	w	sprawozdaniach	finansowych	spółek.	

	

4.2. Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i  tradycj i  – CSR (Corporate 
Social  Responsibi l ity)  

	

Premiowana	 może	 być	 działalność	 przedsiębiorstwa	 szczególnie	 w	 zakresie	 podtrzymywania	

lokalnych	 tradycji,	 esprit	 de	 corps,	 jak	 na	 przykład	 remonty	 lokalnych	 kapliczek,	 wsparcie	 drużyn	

sportowych	albo	orkiestr	dętych.	W	sponsorowaniu	działalności	patriotycznej	specjalizował	się	np.	BZ	

WBK.	Potencjalnym	źródłem	informacji	mogą	tu	być	kopie	sprawozdań	wspieranych	podmiotów.	

	

SOF-1	 Sprawozdanie	o	działalności	fundacji	i	stowarzyszeń	i	podobnych	organizacji	społecznych	

	

Należy	zwrócić	uwagę,	że	dane	te	mogą	nie	być	zamieszczone	w	sprawozdaniach	finansowych	spółek.	

	

4.3. Państwo i  transfery 
	

Ponieważ	 przedsiębiorstwo	 może	 być	 mało	 efektywne,	 ale	 mimo	 to	 generować	 zatrudnienie	 i	

podatki,	należałoby	odjąć	punktację	w	przypadku	pozyskania	pomocy	publicznej,	 gdyż	 finansowana	

jest	 ona	 z	 korzyści,	 które	 przynoszą	 państwu	 inne	 przedsiębiorstwa.	 Być	może	warto	 rozważyć	 też	

odjęcie	 punktów	 za	 tę	 część	 dotacji	 unijnych,	 którą	 finansuje	 państwo	 lub	 jednostka	 samorządu	

terytorialnego.	Przy	tej	okazji	należy	zastrzec,	że	ocenie	podlegają	jedynie	przedsiębiorstwa	działające	

dla	zysku.	
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