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Wprowadzenie
Przed polsk¹ polityk¹ wspierania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MSP),
u progu perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020, stanê³y
powa¿ne wyzwania. Zmieni³ siê zasadniczy paradygmat polityki rozwoju MSP,
polegaj¹cy na rezygnacji w powa¿nym stopniu ze stosowania narzêdzi bezzwrotnych i przejœcia w kierunku narzêdzi zwrotnych. Wraz ze zmian¹ tego paradygmatu znacznie wzrós³ poziom trudnoœci w dystrybucji pomocy wœród przedsiêbiorców, poniewa¿ odczuwalny poziom korzyœci finansowych spad³. Polska jest
krajem o powa¿nym niedorozwoju bankowego finansowania sektora prywatnego. Wed³ug przeprowadzonych badañ przez OECD zad³u¿enie polskiego sektora
prywatnego w bankach wynosi³o w 2010 roku jedynie 54,8% PKB. Analogiczny
wskaŸnik dla Estonii wyniós³ 97,2%, dla Malezji – 114,9%, Chile – 86,3%, Chorwacji – 70,1%, Wêgier – 72,6%. Polska mia³a ni¿sze wskaŸniki od krajów o znacznie
ni¿szym poziomie rozwoju, takich jak: Wietnam, Maroko, Jordania czy Tajlandia.
WskaŸniki te w krajach wysoko rozwiniêtych s¹ z regu³y 2–4-krotnie wy¿sze ni¿
w Polsce. Przyczyny tego stanu rzeczy nie le¿a³y tylko po stronie banków, ale tak¿e
sektora prywatnego. Wynika st¹d powa¿ne zadanie polityki publicznej w Polsce,
aby te braki skutecznie skompensowaæ. Wspomniana wy¿ej sytuacja jest tak¿e
szans¹ dla polskiej gospodarki, gdy¿ pokazuje, ¿e w zakresie finansowania sektora prywatnego przez sektor bankowy tkwi¹ znacz¹ce rezerwy i mog¹ siê one
prze³o¿yæ np. na zwiêkszenie inwestycji.
Przeprowadzone w latach 2009–2010 przez Uniwersytet Gdañski badania wykaza³y, i¿ istotnym problemem polskiej polityki gospodarczej wobec sektora
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MSP) jest niska skutecznoœæ narzêdzi wspieraj¹cych innowacyjne dzia³ania rozwojowe MSP. Skutkowa³o to niskimi wynikami polskiej gospodarki w zakresie innowacyjnoœci. Badania te wykaza³y, ¿e lepsz¹
skutecznoœæ dystrybucji pomocy na ambitniejsze zadania rozwojowe MSP mo¿na
by³oby osi¹gn¹æ dziêki oddzia³ywaniom behawioralnym bez istotnego zwiêkszania pomocy finansowej. Badania te wykaza³y równie¿, ¿e sk³onnoœæ MSP do
adaptacji poszczególnych instrumentów pomocowych jest zró¿nicowana. Powsta³o
przypuszczenie, ¿e w obrêbie sektora MSP mo¿na wyodrêbniæ segmenty charakteryzuj¹ce siê podobnymi zachowaniami. W dalszym etapie zastanawiano siê na
ile dostosowanie instrumentów do specyfiki segmentów mo¿e pomóc w lepszym
wykorzystaniu pomocy. Wnioski z tych badañ behawioralnych zosta³y wykorzystane w ramach kolejnych badañ przeprowadzonych przez Uniwersytet Gdañski
w latach 2013–2016 we wspó³pracy z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa
Pomorskiego1. Wyniki tych badañ przedstawiono w niniejszej ksi¹¿ce.
1

Projekt zosta³ sfinansowany ze œrodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie
decyzji numer DEC-2012/07/B/HS4/02990.
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Ksi¹¿ka zawiera trzy czêœci. W czêœci pierwszej przedstawiono wyniki badañ
testowania 16 instrumentów finansowych wœród 210 przedstawicieli sektora
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z województwa pomorskiego. Czêœæ ta zawiera wprowadzenie metodologiczne, przegl¹d wyników badañ eksperymentalnych
w testowanych 16 instrumentach, analizê roli p³ci w podejmowaniu decyzji o stosowaniu instrumentów behawioralnych, zró¿nicowanie wyników z punktu widzenia bran¿, a tak¿e analizê oddzia³ywania sektora bankowego i publicznego na
finansowanie MSP w wybranych krajach strefy euro. Czêœæ pierwsza jest podstawow¹ analiz¹ skutecznoœci oddzia³ywañ behawioralnych wraz z prezentacj¹ t³a
finansowania MSP w bardziej rozwiniêtych krajach ni¿ Polska.
Czêœæ druga zawiera prezentacjê badañ przeprowadzonych w ramach drugiej rundy badañ eksperymentalnych. Spoœród 16 instrumentów testowanych
w badaniu podstawowym wybrano 7, które wykaza³y interesuj¹ce z punktu widzenia badañ deficyty skutecznoœci, przeformu³owano je lub zmieniono framing,
a nastêpnie przebadano w podziale na wyodrêbnione segmenty MSP. Czêœæ druga zawiera wprowadzenie metodologiczne, w tym opis sposobu segmentacji, opis
eksperymentów i ich wyników w podziale na skuteczne oddzia³ywania, oddzia³ywania o czêœciowej skutecznoœci (np. wobec wybranych segmentów MSP),
a tak¿e opis dzia³añ behawioralnych, które okaza³y siê kontrproduktywne. Ostatni rozdzia³ tej czêœci zawiera podsumowanie badañ, syntezê, wnioski i rekomendacje. W czêœci tej zawarto równie¿ analizê metod pomiaru skutecznoœci i efektywnoœci instrumentów polityki rozwoju stosowanych w Polsce, wybranych krajach
UE i œwiata.
Czêœæ trzecia zawiera rozdzia³y na temat wybranych aspektów ekonomii
behawioralnej i rozwoju, które by³y przedmiotem prezentacji przez naukowców,
nie tylko z Uniwersytetu Gdañskiego i które zosta³y z³o¿one do momentu sk³adu
tej ksi¹¿ki. Wskazuj¹ one na ró¿norodne mo¿liwoœci stosowania ekonomii behawioralnej zarówno z punktu widzenia polityk rozwojowych, jak i z punktu widzenia np. dzia³añ na poszczególnych rynkach.
Autorzy wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e analizy i przemyœlenia zawarte w tej ksi¹¿ce
mog¹ staæ siê wartoœciow¹ inspiracj¹ dla banków, instytucji finansowych, w³adz
publicznych w zakresie kszta³towania strategii biznesowych i polityki rozwoju.
Zastosowane w pracy metody badawcze, zw³aszcza symulacje eksperymentalne,
mo¿na równie¿ wykorzystaæ do testowania potencjalnej skutecznoœci przysz³ych
instrumentów finansowych i zamierzeñ w zakresie polityki rozwoju w³adz publicznych. Dotyczy to te¿ sektora komercyjnego, który opisane metody mo¿e wykorzystywaæ jako szybki test trafnoœci przy projektowaniu nowych us³ug finansowych. Zastosowane metody pozwalaj¹ na stosunkowo szybkie i tanie testowanie
efektywnoœci wprowadzanych us³ug czy te¿ produktów.
Zespó³ autorski

CZÊŒÆ I
WYKORZYSTANIE ODDZIA£YWAÑ BEHAWIORALNYCH
DO ZWIÊKSZENIA SK£ONNOŒCI MSP
DO KORZYSTANIA Z INSTRUMENTÓW ROZWOJOWYCH

.

1. Koncepcja badañ i metodologia zastosowana
do oceny wp³ywu zmian warunków ramowych
na sk³onnoœæ MSP do stosowania instrumentów
finansowych w polityce regionalnej w Polsce
Przemys³aw Kulawczuk*

1.1. T³o problemu
Istotnym problemem polskiej polityki gospodarczej wobec sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MSP) jest niska skutecznoœæ narzêdzi wspieraj¹cych innowacyjne dzia³ania rozwojowe MSP, takie jak: badania i rozwój (B+R), ochrona
w³asnoœci intelektualnej, wdra¿anie innowacji czy budowanie konsorcjów naukowo-badawczych z jednostkami nauki. Skutkuje to niskimi wynikami polskiej gospodarki w zakresie innowacyjnoœci (Innovation Union Scoreboard 2014, 2015).
W powa¿nym stopniu niskie wskaŸniki innowacyjnoœci s¹ zwi¹zane z ograniczonym poziomem nak³adów na ten cel. Jednak nie tylko nak³ady decyduj¹. Wa¿nym elementem jest równie¿ nastawienie przedsiêbiorców do podejmowania bardziej ambitnych zadañ rozwojowych, a tak¿e sposób oferowania pomocy.
Badania przeprowadzone w Polsce przez Uniwersytet Gdañski w latach
2009–2010 wykaza³y bardzo du¿¹ zale¿noœæ sk³onnoœci MSP do korzystania
z narzêdzi pomocowych dotycz¹cych trudniejszych elementów rozwoju firm, takich jak B+R, od oddzia³ywañ behawioralnych, zwiêkszaj¹cych przyjaznoœæ
oferowanych instrumentów. Oddzia³ywania te nie wi¹za³y siê z koniecznoœci¹
istotnego zwiêkszania wartoœci nak³adów na pomoc. Badania te uwydatni³y
równie¿, ¿e sk³onnoœæ MSP do adaptacji poszczególnych instrumentów pomocowych jest zró¿nicowana, ale mo¿na wyodrêbniæ grupy charakteryzuj¹ce siê
podobnymi typami zachowañ (np. z punktu widzenia wczeœniejszego korzystania z danego typu instrumentu, p³ci czy wieku). Ta druga obserwacja sk³oni³a
do wypracowania rekomendacji, ¿e politykê wpierania przedsiêbiorczoœci mo¿na
zró¿nicowaæ i dopasowaæ do specyfiki ró¿nych grup MSP, segmentów o podobnych w³aœciwoœciach behawioralnych, dla zwiêkszenia jej skutecznoœci (Kulawczuk, Poszewiecki 2010).
* Dr hab., Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, Profesor UG,
pkl@post.pl
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Zasadniczym celem opracowania jest poznanie prawid³owoœci w zakresie
kszta³towania siê sk³onnoœci behawioralnych ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
do przyswajania instrumentów finansowych polityki rozwoju, zachêcaj¹cych do
aktywnych dzia³añ rozwojowych (B+R, innowacje, ochrona w³asnoœci intelektualnej, wspó³praca biznesu z nauk¹) przy wykorzystaniu oddzia³ywañ behawioralnych: framingu, heurystyk, sk³onnoœci do nieracjonalnoœci oraz anomalii zachowañ ekonomicznych oraz poznanie kluczowych prawid³owoœci w podejmowaniu
decyzji ekonomicznych, w tym zw³aszcza finansowych, przez przedsiêbiorstwa
wchodz¹ce w sk³ad wyodrêbnionych segmentów MSP pod wp³ywem tych oddzia³ywañ. W pracy zweryfikowano kilkanaœcie szczegó³owych hipotez wynikaj¹cych z hipotezy g³ównej mówi¹cej, ¿e „Oddzia³ywania behawioralne mog¹
w sposób znacz¹cy modyfikowaæ sk³onnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do
przyswajania instrumentów rozwoju i wp³ywaæ na zwiêkszenie skutecznoœci polityki”. Poza hipotez¹ g³ówn¹ sformu³owano zestaw hipotez szczegó³owych, które zosta³y omówione w dalszej czêœci pracy.
Przedstawione w tej ksi¹¿ce wyniki badawcze dotycz¹ drugiej tury badañ
behawioralnych prowadzonych przez Uniwersytet Gdañski w zakresie sk³onnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do przyswajania instrumentów polityki regionalnej zwi¹zanych ze wspieraniem przedsiêbiorczoœci w latach 2013–2016.
W tym badaniu poddaliœmy testowaniu propozycje nowych instrumentów, do tej
pory w Polsce nie stosowanych, w ka¿dym razie w formie proponowanej w badaniach. G³ównym powodem zaproponowania innowacyjnych instrumentów regionalnego wspierania przedsiêbiorczoœci by³a zmiana paradygmatu polityki
wspierania przedsiêbiorczoœci.
W ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020
nast¹pi³a zasadnicza zmiana paradygmatu stosowania instrumentów finansowych
z instrumentów bezzwrotnych na instrumenty zwrotne. Doœwiadczenia pierwszej fazy wsparcia ze œrodków Unii Europejskiej z lat 2007–2013 pokaza³y generalnie akceptacjê dla instrumentów bezzwrotnych (dotacyjnych) pomimo rosn¹cego
ich ciê¿aru administracyjnego wobec przedsiêbiorstw i braku zgody MSP na szerokie korzystanie z pomocowych instrumentów po¿yczkowych (w oczekiwaniu
na dotacje). Skutkowa³o to minimalnym wykorzystaniem mo¿liwoœci funduszy
porêczeniowych i nieco wiêkszym funduszy po¿yczkowych. Jednak ani jedne ani
drugie nie funkcjonowa³y w³aœciwie. Równie¿ bardzo s³abo przebiega³a dystrybucja instrumentów rozwojowych zachêcaj¹cych do B+R, innowacji czy ochrony
w³asnoœci intelektualnej, o ile nie by³y ca³kowicie dotacyjne. Programy przedsiêbiorczoœci kobiet w obliczu rosn¹cej promocji równoœci p³ci (genderyzacja)) straci³y bardzo na znaczeniu lub pokoñczy³y siê. Czynniki te powodowa³y, ¿e nie
mo¿na by³o poprzestaæ na analizie sk³onnoœci do stosowana istniej¹cych instrumentów finansowych, ale trzeba by³o zaprojektowaæ nowe instrumenty, dostosowane do specyfiki polskich MSP a nastêpnie przetestowaæ sk³onnoœæ do ich stoso-
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wania przez przedstawicieli ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Przeprowadzone
badania nawi¹zuj¹ do dorobku nauki ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej, w szczególnoœci do s³ynnych eksperymentów framingowych A. Tverskiego
i D. Kahnemana, a tak¿e dalszych badañ prowadzonych w tym wzglêdzie. Zosta³y one omówione w wielu opracowaniach. Warto przytoczyæ takie prace, jak:
(Friedman, Sunder 1994; Guala 2005; Kulawczuk 2009; Kulawczuk 2008; Miller
2002; Slembeck 2003; Tversky, Kahnemann 1981).
Warto podkreœliæ, i¿ badania Uniwersytetu Gdañskiego s¹ pierwszymi takimi
szeroko zakrojonymi badaniami behawioralnymi ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw na œwiecie.

1.2. Uk³ad i organizacja badañ behawioralnych
W ramach badañ przeprowadzonych w latach 2013–2016 zrealizowano dwie rundy
eksperymentów. Pierwsza runda – pocz¹tkowa – dotyczy³a badania poziomu
sk³onnoœci MSP do przyswajania instrumentów polityki rozwoju oraz jej zmian
pod wp³ywem zuniformizowanych oddzia³ywañ behawioralnych (takich samych dla wszystkich segmentów). W wyniku tego badania mo¿na by³o wprowadziæ zalecenia w zakresie ogólnej korekty treœci merytorycznej instrumentów polityki rozwoju. Badanie to pozwoli³o równie¿ zmodyfikowaæ segmentacjê
wstêpn¹, któr¹ dokonano na podstawie danych z badañ 2009–2010, ujawniaj¹c
nowe linie podzia³u, podobieñstwa i zró¿nicowania. W pierwszej rundzie eksperymentów dokonano znacz¹cej modyfikacji trybu postêpowania przez nawi¹zanie wspó³pracy z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Pomorskiego i Wydzia³em Polityki Regionalnej. Wydzia³ ten jest odpowiedzialny za koordynacjê
stosowania narzêdzi rozwoju regionalnego, w tym wobec ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw. Narzêdzia badawcze zaproponowane przez zespó³ badawczy
poddano ocenie Urzêdu Marsza³kowskiego, a tak¿e uzyskano jego sugestie w zakresie nowych instrumentów finansowego wspierania przedsiêbiorczoœci. Urz¹d
by³ w szczególnoœci zainteresowany narzêdziami wspieraj¹cymi przedsiêbiorczoœæ kobiet i wchodzenie œrednich przedsiêbiorstw na gie³dê papierów wartoœciowych. W wyniku dialogu sporz¹dzono listê narzêdzi finansowego wspierania
przedsiêbiorczoœci do testowania mocno przydatn¹ z punktu widzenia polityki
regionalnej.
W ramach drugiej rundy eksperymentów propozycje oddzia³ywañ behawioralnych zosta³y dostosowane do specyfiki segmentów. Przewidywano, ¿e bêdzie
to wymaga³o sporz¹dzenia zró¿nicowanych kwestionariuszy dla ka¿dego z segmentów. Jednak uzyskane wyniki pierwszego eksperymentu okaza³y siê na tyle
zadowalaj¹ce, ¿e dokonano wyboru 7 pytañ, w których wyniki wykaza³y najwiêk-
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sze deficyty sk³onnoœci do korzystania z instrumentów polityki rozwoju lub wykaza³y inne powa¿ne problemy. Dla tych instrumentów zaprojektowano nowe
framingi i przetestowano je na wszystkich segmentach, które uznano za kluczowe
dla polityki rozwoju. W czêœci potwierdzono s³usznoœæ zaprojektowanych flamingów, ale niektóre przynios³y wyniki przeciwne do zamierzonych. W efekcie czêœciowo poznano prawid³owoœci w kszta³towaniu siê framingu dopasowanego do
specyfiki segmentów, czyli grup respondentów o wzglêdnie jednorodnym
charakterze. W ramach drugiej rundy eksperymentów zespó³ badawczy przeprowadzi³ badanie na segmentach, których wyodrêbnienie da³o siê uzasadniæ metodami obliczeniowymi oraz które operacyjnie w przysz³oœci da³yby siê obs³u¿yæ
przez jednostki sektora finansowego. Zagadnienie to zosta³o szczegó³owo omówione w drugiej czêœci pracy.

1.3. Hipotezy badawcze
W pracy zosta³y zweryfikowane nastêpuj¹ce szczegó³owe hipotezy wynikaj¹cych z hipotezy g³ównej mówi¹cej, ¿e „Oddzia³ywania behawioralne mog¹
w sposób znacz¹cy modyfikowaæ sk³onnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do
przyswajania instrumentów rozwoju i wp³ywaæ na zwiêkszenie skutecznoœci polityki”.
H1. Doœwiadczenie w korzystaniu z danego instrumentu wœród MSP jest czynnikiem zmniejszaj¹cym skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych, bez wzglêdu na
segment MSP.
H2. Brak doœwiadczenia w korzystaniu z danego instrumentu przez MSP zwiêksza skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych, przy czym poziom tej skutecznoœci mo¿e byæ zró¿nicowany pomiêdzy segmentami MSP.
H3. Awersja do ryzyka w adaptacji do nowych instrumentów finansowych wœród
MSP nie jest uzale¿niona od rozmiaru oferowanych korzyœci. Oznacza to, ¿e podnoszenie rozmiaru korzyœci oferowanych w instrumentach polityki nie jest w stanie silnie zachêciæ do ich stosowania, je¿eli wstêpny poziom awersji do ryzyka jest
wysoki.
H4. Odsuwanie decyzji w czasie o zastosowaniu instrumentu przez MSP nie jest
uzale¿nione od niskiej oceny rozmiaru oferowanych korzyœci przez instrument.
H5. Odsuwanie decyzji w czasie o zastosowaniu instrumentu przez MSP nie wynika z poziomu zrozumienia istoty danego instrumentu.
H6. Oddzia³ywania behawioralne zmierzaj¹ce do podniesienia skutecznoœci danego instrumentu s¹ nieskuteczne, je¿eli charakter instrumentu jest prosty a jego
zastosowanie oczywiste, czyli zastosowanie instrumentu nie wnosi znacz¹cego
poczucia ryzyka.
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H7. Poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ
behawioralnych i mo¿e mieæ du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych. Wp³yw ten mo¿e byæ zró¿nicowany w poszczególnych segmentach MSP.
H8. Przejrzystoœæ procedur i uczciwoœæ kryteriów konkursowych s¹ wa¿nymi
czynnikami, które mog¹ zwiêkszyæ zakres korzystania z instrumentu rozwojowego.
Lista tych hipotez by³a powiêkszona w toku dalszych prac.
Weryfikacja hipotez badawczych i poznanie mechanizmów decyzyjnych mened¿erów MSP mia³a stanowiæ g³ówny wk³ad do zbudowania opisowych modeli
oddzia³ywañ behawioralnych na MSP zwiêkszaj¹cych skutecznoœæ bodŸców finansowych stosowanych wobec konkretnych segmentów MSP. Modele mia³y
sprzyjaæ podejmowaniu w³aœciwych decyzji w zakresie wspierania dzia³alnoœci
B+R, ochrony w³asnoœci intelektualnej, innowacji czy wspó³pracy nauki i biznesu
przez Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju Regionalnego, a obecnie Ministerstwo
Rozwoju. Wa¿nym rezultatem tej czêœci badañ mia³y byæ rekomendacje dla w³adz
publicznych, jak lepiej konstruowaæ bodŸce ekonomiczne, aby ich skutecznoœæ
by³a wiêksza w sektorze MSP.
W trakcie badania sformu³owano szereg dodatkowych hipotez roboczych,
które weryfikowano na bie¿¹co. Jak pokaza³a praktyka, w czasie realizacji projektu
wiêkszoœæ z przedstawionych powy¿ej hipotez zosta³a zweryfikowana pozytywnie, nieliczne odrzucono, natomiast w kilku przypadkach nie mo¿na by³o jednoznacznie zaakceptowaæ lub odrzuciæ hipotezy.

1.4. Eksperyment behawioralny
W ramach projektu zastosowano procedury badawcze obejmuj¹ce: eksperyment
behawioralny realizowany w dwóch rundach (turach), analizê w zakresie skutecznoœci wdra¿ania instrumentów finansowych wobec sektora MSP – przeprowadzon¹ na podstawie studiów literaturowych, przeprowadzono rów-nie¿ studia
literaturowe w zakresie ekonomii behawioralnej, prowadz¹ce do opracowania
modelu oddzia³ywañ behawioralnych.

1.4.1. Zakres tematyczny i ogólne sformu³owanie badania
W ramach eksperymentu behawioralnego przewidywano przeprowadzenie dwóch
tur symulacji eksperymentalnych (Brzeziñski 2007, s. 106) wœród oko³o 200
przedsiêbiorców z sektora MSP lub przedstawicieli (pracowników ekonomicznych) tego typu przedsiêbiorstw. Badana grupa mia³a byæ podzielona na dwie
podgrupy po 100 respondentów, którym miano przedstawiæ kilkanaœcie sytuacji
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decyzyjnych w zakresie stosowania instrumentów finansowych wobec MSP.
W pierwszej rundzie eksperymentów uda³o siê sformu³owaæ dwie grupy po 105
respondentów, a w drugiej rundzie dwie grupy po 100 respondentów. W ka¿dej
rundzie badañ grupy kontrolna i eksperymentalna by³y podobne, jednak grupy
badawcze pomiêdzy pierwsz¹ a drug¹ rund¹ badañ nieco siê ró¿ni³y. Sytuacje decyzyjne, przed którymi postawiono respondentów, polega³y na przyjêciu proponowanego bodŸca, odmowie jego przyjêcia, odsuniêciu decyzji o 3 miesi¹ce,
odsuniêciu decyzji o 6 miesiêcy lub na odsuniêciu decyzji o rok. W kilku przypadkach inaczej sformu³owano sytuacje decyzyjne, ale ró¿nice te omówiono przy
analizie poszczególnych instrumentów. Ponadto, na podstawie wyników wczeœniejszych badañ z lat 2009–2010 wprowadzono deklaracjê respondentów w zakresie posiadania doœwiadczenia w zakresie stosowania podobnych do oferowanego
instrumentów, a tak¿e proœbê o okreœlenie preferencji charakterystycznej dla danego pytania.
Ka¿da z dwóch podgrup, pomimo faktu, i¿ najczêœciej oferowano te same instrumenty, mia³a inaczej sformu³owane warunki ramowe w zakresie ich korzystania. Sformu³owanie „warunki ramowe” (framing) oznacza, ¿e pomimo zasadniczo
tej samej treœci merytorycznej (poza kilkoma wyraŸnie zaznaczonymi wyj¹tkami), ró¿ni³ siê sposób przekazu lub zaoferowania instrumentu. Zespó³ autorski
przyj¹³, za Kahnemanem i Tverskim, ¿e warunki ramowe oferowania bodŸca, czy
te¿ inaczej framing oferowania pomocy publicznej lub finansowych instrumentów komercyjnych dla MSP, mog¹ w sposób znacz¹cy wp³ywaæ na sk³onnoœæ do
korzystania z instrumentów finansowych. Poni¿ej przedstawiono dwie tabele:
pierwsza pokazuje sposób dojœcia do sytuacji decyzyjnych, druga natomiast
przedstawia skrótowo zakres tematyczny sytuacji decyzyjnych zawartych w pytaniach ankiety, z podaniem, które hipotezy mo¿na by³o weryfikowaæ za pomoc¹
poszczególnych pytañ, oraz zakres zró¿nicowania pytañ. W trakcie dalszej procedury badawczej odst¹piono od weryfikowania niektórych hipotez za pomoc¹ kilku pytañ, co zaznaczono w dalszej czêœci opracowania.
Tabela 1. Opis sposobu dochodzenia do sytuacji decyzyjnych
Problem
szczegó³owy
1. Nieufnoœæ przed
wspó³prac¹ z prywatnymi funduszami venture capital
(VC)

Przyczyna

Skutek dla polityki
finansowej

Obawa przed
utrat¹ kontroli
biznesu, przed
wrogim przejêciem
w przysz³oœci na
gie³dzie

Minimalny zakres
korzystania w
Polsce z inwestycji
typu VC. Niedorozwój rynku kapita³u
wiêkszego ryzyka.

Sytuacja decyzyjna
1) Instrument VC na dotychczasowych zasadach bez gwarancji bezpiecznego wyjœcia z inwestycji.
2) Zwrotne wsparcie kapita³owe
udzielane przez fundusz publiczny
z gwarancjami bezpiecznego
wyjœcia z inwestycji.
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2. S³aby dop³yw kapita³u zal¹¿kowego
do start upów
(przedsiêbiorstw
zaczynaj¹cych
dzia³alnoœæ)

S³aba oferta sektora
prywatnego, bark
oferty sektora
finansowego, obawy przedsiêbiorców przed wrogim
przejêciem i utrat¹
kontroli biznesu

Minimalny dop³yw
kapita³u zal¹¿kowego do start upów
z rynku finansowego i prywatnego

1) Instrument typu seed capital
na dotychczasowych zasadach
bez gwarancji bezpiecznego
wyjœcia z inwestycji.

3. Niechêæ do
zaci¹gania typowych kredytów
inwestycyjnych
przez dobrze
rozwijaj¹ce siê
przedsiêbiorstwa

Brak zaufania do
banków, ma³e
przekonanie o korzystnoœci kredytów, obawy przed
nieprzyjaznym
wyjœciem z kredytu

Wysoka preferencja
kredytów z umorzeniem czêœci kapita³u
(np. kredyt technologiczny) z relatywnie niedostateczn¹
poda¿¹ tego typu
kredytów

1) Typowy kredyt z umorzeniem
50% jak kredyt technologiczny.

4. Niechêæ do ponoszenia op³at za
gotowoœæ w liniach
kredytowych

Przekonanie
o niekorzystnoœci
rozwi¹zania p³acenia na niewykorzystane œrodki

Preferencja typowego kredytu obrotowego skutkuj¹ca
wy¿szymi op³atami
i niewykorzystaniem
czêœci œrodków

1) Typowy kredyt obrotowy
na dany okres odnawialny
na wniosek firmy.

5. Niski stopieñ
uczestnictwa MSP
w korzystaniu z instrumentów zwrotnych

Niechêæ MSP do
wnoszenia wk³adu
w³asnego do kredytów i po¿yczek

Niski stopieñ korzystania z instrumentów d³u¿nych
w MSP

1) wprowadzenie aukcji na wk³ad
w³asny, która regulowa³aby sk³onnoœæ do korzystania z instrumentów d³u¿nych bez maksymalnego
limitu wk³adu w³asnego.

2) Inwestycja wspólna z publicznym funduszem kapita³owym
z gwarancj¹ bezpiecznego wyjœcia z inwestycji.

2) Kredyt ze zmienn¹ stop¹
umorzenia od 0 do 100% finansowany z dodatkowych wp³ywów
podatkowych z nowej produkcji
technologicznej.

2) Linia kredytowa z op³at¹ za gotowoœæ odnawialna automatycznie.

2) wprowadzenie aukcji na wk³ad
w³asny z maksymalnym limitem
wk³adu = 50%.
1) uruchomienie d³ugoterminowych grupowych obligacji dla
MSP.

6. MSP maj¹ problem ze sfinansowaniem d³ugoterminowych
inwestycji

Bardzo oszczêdne
finansowanie kapita³em w³asnym
w ramach rozwoju
organicznego

Niska stopa
inwestycji MSP,
podejmowanie
inwestycji z opóŸnieniem

7. Niska stopa oszczêdnoœci w mikroprzedsiêbiorstwach
utrudnia im inwestycje

Niski poziom kultury oszczêdzania,
akumulacji i budowy kapita³u

Niska stopa inwe1) Zachêta do oszczêdzania w kastycji w mikroprzed- sie inwestycyjno-budowlanej,
siêbiorstwach
w której oprocentowanie jest dotowane.

2) uruchomienie d³ugoterminowych obligacji grupowych dla
MSP z informacj¹ o stanie emisji
i kwocie pozostaj¹cych do dyspozycji œrodków.

2) Zachêta do oszczêdzania w kasie inwestycyjno-budowlanej,
w której oprocentowanie jest dotowane. Kasy mog¹ powstawaæ
tylko przy bankach.
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Problem
szczegó³owy

Przyczyna

Sytuacja decyzyjna

Niedostateczny
wzrost eksportu z
przedsiêbiorstw z
rodzimym polskim
kapita³em zaliczanych do MSP

1) Wspó³udzia³ funduszu rozwoju w ponoszeniu kosztów wejœcia
na rynek zagraniczny, instrument
zwrotny – dotowane oprocentowanie (cost sharing),

Wœród wielu przyczyn: niedostatek
œrodków na zatrudnienie wykwalifikowanych
specjalistów w zakresie B+R

Bardzo niska stopa
nak³adów na B+R
w MSP

1) Zaoferowanie instrumentów
dop³at do kosztów pracy pracowników B+R w MSP typu holenderskiego instrumentu WSBO.

10. Niski poziom
wewn¹trzbran¿owej kooperacji
i wspó³pracy
pomiêdzy MSP

Indywidualizm,
niechêæ do dzielenia siê sukcesami
z innymi

Wœród przemys³owych MSP
dominuje produkcja poddostawcza
na rzecz odbiorców
zagranicznych a nie
produkcja i kooperacja wewn¹trzga³êziowa

1) Zaoferowanie dotacji na stworzenie klastra u³atwiaj¹cego wspó³pracê wewn¹trzbran¿ow¹ ze
swobod¹ wydatkowania dotacji.

11. Utrata zaufania
do banków po kryzysie finansowym
lat 2008-2009

Czêœæ przedsiêbiorstw dotkniêtych negatywnymi
skutkami opcji
walutowych jest
bardzo niechêtna
do wspó³pracy
z bankami komercyjnymi (prywatnymi)
przy inwestycjach

Alokacja kredytów
inwestycyjnych
do MSP o dobrym
standingu nie jest
wysoka w porównaniu do krajów
rozwiniêtych

1) Inwestycyjny kredyt bankowy
banku komercyjnego porêczany
przez publiczny bank BGK.

8. Polskie MSP
z trudnoœci¹ wchodz¹ na nowe rynki
zagraniczne

9. Niski stopieñ
prowadzenia prac
B+R przez MSP

Brak wolnych zasobów do sfinansowania wejœcia na
nowe rynki zagraniczne

Skutek dla polityki
finansowej

2) Wspó³udzia³ funduszu rozwoju w ponoszeniu kosztów wejœcia
na rynek zagraniczny, instrument
zwrotny – dotowane oprocentowanie (cost sharing) – szersza informacja o wymogach i mo¿liwoœciach tego instrumentu.

2) Zaoferowanie instrumentów
dop³at do kosztów pracy pracowników B+R w MSP typu holenderskiego instrumentu WSBO
plus bezp³atne doradztwo w zakresie kwalifikowalnoœci kosztów.

2) Zorganizowanie klastra wokó³
idei wspólnych us³ug w zmian
za op³aty w celu maksymalizacji
sprzeda¿y firm cz³onków.

2) Po¿yczka inwestycyjna o identycznych parametrach jak kredyt
inwestycyjny, ale udzielana przez
Agencjê Rozwoju Regionalnego.
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12. Proces akumulacji kapita³u w polskich MSP
przebiega bardzo
wolno

Zyski nierozdzielo- Niska stopa
inwestycji w MSP
ne gromadzone
w firmach narastaj¹
zbyt wolno aby
umo¿liwiaæ dynamiczne inwestowanie.

13. MSP w Polsce
gromadz¹ nadmierne zapasy p³ynnoœci i maj¹ trudnoœci
z podejmowaniem
decyzji jak je uwolniæ na inwestycje

Nieufne podejœcie
MSP do w³adz publiczny zmusza je
do gromadzenia
zapasów gotówki
na nieprzewidziane sytuacje

Zapasy gotówki na- 1) Przedsiêbiorca zgromadziwszy
rastaj¹ a inwestycje woln¹ gotówkê musi podj¹æ decyzjê o inwestycji na podstawie
s¹ w stagnacji
w³asnych doœwiadczeñ.

14. MSP w bardzo
ma³ym stopniu
wchodz¹ na gie³dê
papierów wartoœciowych

Wysoki koszt opracowania dokumentacji przy wejœciu
na gie³dê

Sektor MSP w bardzo ma³ym stopniu
pozyskuje kapita³
z gie³dy

15. Niedostatek
szans i mo¿liwoœci
dla rozwoju przedsiêbiorczoœci kobiet
w Polsce

Przedsiêbiorczoœæ
Wzrost zabezpieczenia socjalnego, kobiet znajduje w
poprawa na rynku stagnacji
pracy i niedostatek
programów przedsiêbiorczoœci kobiet
zniechêcaj¹ kobiety
do samozatrudnienia i przedsiêbiorczoœci

16. W wiêkszoœci
MSP stosuj¹ model
naœladowczy a ich
rozwój nie generuje du¿ych korzyœci
zewnêtrznych

Niedostatek kapita³u na uruchomienie
powa¿niejszych
przedsiêwziêæ
w MSP o du¿ych
korzyœciach zewnêtrznych

ród³o: Opracowanie w³asne.

1) Udzielenie preferencyjnego
kredytu wspieraj¹cego akumulacjê zysków nierozdzielonych
(rozwojowy kredyt organiczny).
2) Udzielenie preferencyjnego
kredytu wspieraj¹cego akumulacjê zysków nierozdzielonych
(rozwojowy kredyt organiczny)
z ograniczeniem wykorzystania
go na inwestycje.

2) Przedsiêbiorca zgromadziwszy
woln¹ gotówkê musi podj¹æ decyzjê o inwestycji na podstawie
w³asnych doœwiadczeñ oraz
otrzymuje doradztwo w zakresie
oszczêdnoœci kosztów energii
i surowców.

Ma³a liczba start
upów w
dziedzinach
generuj¹cych du¿e
korzyœci zewnêtrzne (np. wejœcia na
rynki zagraniczne,
nowe technologie,
nowe produkty)

1) Dotacja na opracowanie dokumentacji gie³dowej.
2) Dotacja na opracowanie dokumentacji gie³dowej po³¹czona
z doradztwem w zakresie ryzyka
oraz zabezpieczeñ przed wrogim
przejêciem.
1) uruchomienie programu po¿yczkowego dla kobiet z dotowanym oprocentowaniem.
2) uruchomienie programu po¿yczkowego dla kobiet z dotowanym oprocentowaniem
po³¹czone z mentoringiem innych kobiet przedsiêbiorców.

1) Wejœcie kapita³owe agencji
rozwoju regionalnego typu equity
capital.
2) Wejœcie kapita³owe agencji rozwoju regionalnego typu equity
capital po³¹czone z bezp³atnym
doradztwem konsultanta pomagaj¹cego przygotowaæ wniosek
do agencji.
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Przedstawione powy¿ej problemy szczegó³owe dotycz¹ce finansowania MSP
zosta³y sformu³owane na podstawie dyskusji w zespole autorskim oraz wspó³pracy z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Pomorskiego, która odzwierciedla³a stan wiedzy cz³onków zespo³u oraz zamierzenia w³adz województwa, wynikaj¹ce z potrzeb w zakresie rozwoju przedsiêbiorczoœci w typowym polskim
regionie. Zaproponowane instrumenty i zró¿nicowania sytuacji decyzyjnych
mia³y charakter ramowy, który uszczegó³owiono w pytaniach ankiety przedstawionej respondentom. Poni¿ej przedstawiono tabelê 2, która zawiera przypisanie
poszczególnych problemów do pytañ, analizowane w nich hipotezy, zró¿nicowanie sytuacji decyzyjnej oraz ramowy opis ró¿nic.
Tabela 2. Sytuacje decyzyjne
Hipotezy
Pytanie:
udowadniane

Cel oddzia³ywania behawioralnego, typ oddzia³ywania,
nazwa instrumentu

Opis ró¿nic
Wersja I – idealna (przyjazna),
wersja T – typowa lub rozwi¹zanie
bazowe – B i poddane zmianie – Z

1a, 1b

H1 H2 H3 H7

Zwiêkszenie sk³onnoœci MSP do
akceptacji wejœæ typu equity, zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa,
inne warunki ramowe podejmowania decyzji. Instrument: wk³ad
kapita³owy typu venture capital.

Zmiana dostawcy kapita³u VC
z prywatnego na publiczny plus
dodatkowa gwarancja bezpiecznego wyjœcia z inwestycji od dostawcy publicznego

2a, 2b

H2 H3 H7

Zwiêkszenie sk³onnoœci MSP do
akceptacji instrumentów typu seed
capital, zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa, inne warunki ramowe podejmowania decyzji.
Instrument: wk³ad kapita³owy
typu seed capital.

Zmiana dostawcy seed capital
z prywatnego na publiczny;
zmiana nazewnictwa z wk³adu kapita³owego na wspóln¹ inwestycjê,
dodanie gwarancji bezpiecznego
wyjœcia z inwestycji.

3a, 3b

H2 H3 H8

Zbadanie wp³ywu wzrostu ryzyka
i mo¿liwych korzyœci na podejmowane decyzje . Trade off (instrument
wymiany „coœ za coœ”). Instrument:
Dotacja na umorzenie czêœci lub
ca³oœci kredytu.

Zmiana poziomu ryzyka i korzyœci
na wiêksze ni¿ typowy instrument
kredytowy z umorzeniem czêœci
kredytu. Zbadanie jak wynikowa
stopa umorzenia kredytu, zale¿na
od spe³nienia kryteriów (a) modyfikuje zachowanie w porównaniu
do z góry za³o¿onego poziomu dotacji do kredytu (b). Wersja (a) oferuje maksymalnie wiêkszy poziom
korzyœci ale i znacznie wiêkszy poziom ryzyka ni¿ wersja b
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Hipotezy
Pytanie:
udowadniane

Cel oddzia³ywania behawioralnego, typ oddzia³ywania,
nazwa instrumentu
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Opis ró¿nic
Wersja I – idealna (przyjazna),
wersja T – typowa lub rozwi¹zanie
bazowe – B i poddane zmianie – Z

4a, 4b

H1 H2 H8

Zbadanie jak b³êdne przekonania
wp³ywaj¹ na decyzje. Trade off
(instrument wymiany „coœ za coœ”).
Instrument: Kredyt obrotowy
vs. Linia kredytowa.

Zbadanie sk³onnoœci do stosowania instrumentu pozornie dro¿szego ale wygodniejszego w relacji do
typowego. Pytanie sprawdza stopieñ niechêci do p³acenia za gotowoœæ do udostêpnienia œrodków
kredytowych

5a, 5b

H1 H2 H7

Zbadanie jak ograniczenie pola
ryzyka wp³ywa na decyzje.
Zmniejszenie pola ryzyka powinno
zwiêkszyæ sk³onnoœæ do stosowania instrumentu. Manipulacja ryzykiem. Instrument: aukcja na
wk³ad w³asny w kredycie preferencyjnym.

Zmniejszenie pola ryzyka z 1–100%
do 1–50% wk³adu w³asnego przy
aukcji na zwrotn¹ pomoc rozwojowa. Pytanie sprawdza czy
zmniejszenie zakresu ryzyka pozytywnie wp³ywa na wiêksz¹ sk³onnoœæ do stosowania instrumentu.

6a, 6b

H2 H7

Zbadanie wp³ywu prostego framingu polegaj¹cego na rozbudzaniu
awersji do ryzyka lub podnoszenia
obaw o dostêpnoœæ œrodków.
Instrument: d³ugoterminowe
obligacje rozwojowe.

W instrumencie polegaj¹cym na
uruchomieniu d³ugoterminowych
obligacji rozwojowych dla MSP
wprowadza siê framing w postaci
informacji o stanie pozostaj¹cych
œrodków do dyspozycji.

7a, 7b

H1 H2 H7

Zbadanie zaufania do banków jako
instytucji oszczêdnoœciowo-kredytowych dla przedsiêbiorstw. Framing: ograniczenie mo¿liwoœci
zak³adania kas oszczêdnoœciowo-budowlanych do banków
w relacji do pe³nej swobody. Instrument: promocja systematycznego oszczêdzania przedsiêbiorstw.

Ograniczenie mo¿liwoœci uzyskania kredytu w kasie oszczêdnoœciowo-budowlanej tylko do
banków. Pytanie sprawdza poziom
niechêci przedsiêbiorców do banków jako instytucji do akumulacji
oszczêdnoœci przedsiêbiorstw i po¿yczek budowlanych.

8a, 8b

H1 H2 H7 H8

Zbadanie wp³ywu prostego framingu polegaj¹cego na zbudowaniu poczucia bezpieczeñstwa
poprzez szersz¹ informacjê. Instrument: preferencyjna po¿yczka
zwrotna przy wejœciu na rynek zagraniczny.

Zwiêkszenie skutecznoœci
instrumentu poprzez poszerzenie
zakresu informacji. Pytanie bada
na ile dodatkowe informacje
zwiêksz zainteresowanie
instrumentem.

9a, 9b

H1 H2 H6 H7
H8

Zbadanie wp³ywu prostego framingu na zwiêkszenie zainteresowania instrumentem o nieskomplikowanej konstrukcji. Instrument:
dop³aty do wynagrodzeñ pracowników sfery B+R w MSP.

Zwiêkszenie zainteresowania
instrumentem poprzez obni¿enie
poziomu obaw o dobre wydatkowanie pomocy. Pytanie bada na ile
dzia³ania doradcze zwiêkszaj¹ce
bezpieczeñstwo pozwol¹ na poszerzenie zainteresowania tego typu
instrumentem.
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Hipotezy
Pytanie:
udowadniane

Cel oddzia³ywania behawioralnego, typ oddzia³ywania,
nazwa instrumentu

Opis ró¿nic
Wersja I – idealna (przyjazna),
wersja T – typowa lub rozwi¹zanie
bazowe – B i poddane zmianie – Z

10a, 10b H1 H2 H4

Zbadanie wp³ywu wzrostu ryzyka
i mo¿liwych korzyœci na podejmowane decyzje w relacji do rozwi¹zania wygodnego. Trade off
(instrument wymiany „coœ za coœ”).
Klaster dotacyjny vs. Klaster
us³ugowy dla firm.

Zachêta do aktywnego dzia³ania
w relacji do prostej dotacji instytucjonalnej. Pytanie badana na ile
potencjalni cz³onkowie klastra byliby sk³onni zaakceptowaæ aktywny
model klastra który prowadzi
dzia³ania wspomagaj¹ce sprzeda¿
czy te¿ odwlekaby decyzje w tym
zakresie.

11a,11b

Zastosowanie prostego framingu
zmieniaj¹cego rodzaj instytucji
udzielaj¹cej pomoc z prywatnej
na publiczn¹. Instrument: preferencyjna po¿yczka inwestycyjna.

Zmniejszenie awersji do ryzyka
i podniesienie poziomu bezpieczeñstwa w zakresie udzielania
kredytów/po¿yczek inwestycyjnych. Pytanie bada na ile udzielanie
kredytów przez instytucjê publiczn¹ zwiêksza zainteresowanie
instrumentem.

12a, 12b H1 H2 H6

Zastosowanie framingu wprowadzaj¹cego ograniczenie zakresu
przedmiotowego wykorzystania
œrodków w celu zwiêkszenia przejrzystoœci wydatkowania.

Zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa poprzez precyzyjne zdefiniowanie przedmiotu dotacji
w organicznym kredycie rozwojowym. Pytanie bada na ile doprecyzowanie przedmiotu preferencyjnego kredytu zwiêkszy zainteresowanie nim.

13a, 13b H1 H2 H5 H6

Framing polegaj¹cy na zaoferowaniu dodatkowego doradztwa.
Instrument poprawiaj¹cy wykorzystanie p³ynnoœci. Instrument:
doradztwo kosztowe i zwiêkszaj¹ce p³ynnoœæ.

Zwiêkszenie zainteresowania
inwestycjami pod wp³ywem doradztwa w zakresie oszczêdnoœci
kosztów i poprawy p³ynnoœci.
Pytanie bada na ile przedsiêbiorca
zwiêkszy³by zainteresowanie
prowadzeniem inwestycji gdyby
dosta³ doradztwo kosztowe
i w zakresie p³ynnoœci

14a, 14b H1 H2 H5 H6

Zastosowanie framingu polegaj¹cego na dodaniu doradztwa
zwiêkszaj¹cego bezpieczeñstwo
dzia³ania na gie³dzie. Instrument –
dotacja na dokumentacje w zakresie wejœcia na gie³dê.

Zwiêkszenie zainteresowania
instrumentem poprzez dodatkowe
doradztwo o bezpieczeñstwo
dzia³ania na gie³dzie. Pytanie bada
na ile zwiêkszy³oby siê zainteresowanie instrumentem po poszerzeniu instrumentu o doradztwo.

15a,15b

Framing polegaj¹cy na dodaniu
mentoringu do po¿yczki preferencyjnej. Instrument tylko dla kobiet.
Instrument: po¿yczka preferencyjna dla kobiet.

Zwiêkszenie zainteresowania
po¿yczk¹ preferencyjn¹ dla kobiet
przedsiêbiorców poprzez dodanie
mentoringu innych doœwiadczonych kobiet przedsiêbiorców.

H1 H7

H1 H2 H7
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Hipotezy
Pytanie:
udowadniane
16a, 16b H1 H2 H6

Cel oddzia³ywania behawioralnego, typ oddzia³ywania,
nazwa instrumentu
Zastosowanie framingu polegaj¹cego na dodaniu do wejœcia kapita³owego agencji rozwoju pomocy
konsultanta pomagaj¹cego przygotowaæ wniosek o finansowanie.
Instrument: Publiczny kapita³
w³asny.
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Opis ró¿nic
Wersja I – idealna (przyjazna),
wersja T – typowa lub rozwi¹zanie
bazowe – B i poddane zmianie – Z
Zwiêkszenie zainteresowania
ubieganiem siê o dofinansowanie
kapita³owe agencji rozwoju regionalnego typu equity poprzez pomoc konsultanta w przygotowaniu
wniosku.

Objaœnienia: H1. Doœwiadczenie w korzystaniu z danego instrumentu wœród MSP jest czynnikiem
zmniejszaj¹cym skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych bez wzglêdu na segment MSP. H2. Brak
doœwiadczenia w korzystaniu z danego instrumentu przez MSP zwiêksza skutecznoœæ oddzia³ywañ
behawioralnych, przy czym poziom tej skutecznoœci mo¿e byæ zró¿nicowany pomiêdzy segmentami
MSP. H3. Awersja do ryzyka w adaptacji do nowych instrumentów finansowych wœród MSP nie jest
uzale¿niona od rozmiaru oferowanych korzyœci. Oznacza to, ¿e podnoszenie rozmiaru korzyœci oferowanych w instrumentach polityki nie jest w stanie silnie zachêciæ do ich stosowania, je¿eli wstêpny poziom awersji do ryzyka jest wysoki. H4. Odsuwanie decyzji w czasie o zastosowaniu instrumentu
przez MSP nie jest uzale¿nione od niskiej oceny rozmiaru oferowanych korzyœci przez instrument.
H5. Odsuwanie decyzji w czasie o zastosowaniu instrumentu przez MSP nie wynika z poziomu zrozumienia istoty danego instrumentu. H6. Oddzia³ywania behawioralne zmierzaj¹ce do podniesienia
skutecznoœci danego instrumentu s¹ nieskuteczne, je¿eli charakter instrumentu jest prosty a jego zastosowanie oczywiste, czyli zastosowanie instrumentu nie wnosi znacz¹cego poczucia ryzyka. H7. Poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ behawioralnych i mo¿e mieæ
du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych. Wp³yw ten mo¿e byæ zró¿nicowany w poszczególnych segmentach MSP. H8. Przejrzystoœæ procedur i uczciwoœæ kryteriów konkursowych s¹ wa¿nymi czynnikami, które mog¹ zwiêkszyæ zakres korzystania z instrumentu rozwojowego
ród³o: Opracowanie w³asne.

W rezultacie projektowania pytañ badawczych, w ramach prowadzonej symulacji eksperymentalnej, zbudowano dwie ankiety (o symbolach A oraz B), ka¿da ró¿ni¹ca siê warunkami ramowymi lub zawieraj¹ca instrumenty wymiany lub
inne oddzia³ywania behawioralne (np. manipulacjê ryzykiem). We framingu ró¿ni¹ce siê warunki ramowe okreœlano albo jako typowe, albo przyjazne. Warunki
ramowe typowe odzwierciedla³y typow¹ polsk¹ rzeczywistoœæ w oferowaniu
bodŸców finansowych dla MSP, natomiast warunki przyjazne zawiera³y dodatkowe elementy o charakterze niefinansowym, które w ocenie autorów mia³y
zwiêkszyæ przyswajalnoœæ bodŸców. Podobnie jak w badaniu z lat 2009–2011 postanowiono, ¿e ka¿da z dwóch podgrup uzyska tyle samo sytuacji decyzyjnych
z warunkami przyjaznymi co typowymi. Oznacza³o to, ¿e ka¿da podgrupa posiada³a 50% sytuacji decyzyjnych z warunkami typowymi i 50% z warunkami przyjaznymi, przy czym dotyczy³o to innych pytañ. Przyjêto jako za³o¿enie, ¿e je¿eli
sposób przekazu uwzglêdniaj¹cy determinanty behawioralne bêdzie wp³ywa³
(lub nie) na ró¿nicowanie siê decyzji w obu grupach – to bêdzie to potwierdza³o
(lub nie) postawione hipotezy.
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1.4.2. Dobór grup respondentów do badania
Do badania dobrano respondentów reprezentuj¹cych ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa z województwa pomorskiego (populacja generalna). Wybór grupy 200
przedstawicieli MSP z woj. pomorskiego, która da siê podzieliæ na 2 podobne podgrupy po 100 osób. By³y to osoby maj¹ce wp³yw na podejmowanie decyzji o zastosowaniu instrumentów finansowych w przedsiêbiorstwach. W efekcie mia³y
byæ zbudowane dwie grupy respondentów po 100 osób, charakteryzuj¹ce siê podobnymi charakterystykami (w pierwszej turze by³y dwie grupy po 105 osób, a w
drugiej 2 grupy po 100 osób). Dobór do grupy zosta³ przeprowadzony w drodze
losowania nieograniczonego przedstawicieli ma³ych i œrednich przed- siêbiorstw
z województwa pomorskiego, którzy uczestniczyli w zajêciach edu-kacyjnych na
Uniwersytecie Gdañskim w formie studiów podyplomowych i zaocznych, a tak¿e
kursów i szkoleñ. Koñcowy dobór do grupy badawczej zosta³ oparty na zgodzie
do uczestnictwa w eksperymencie. Dobór respondentów do grupy eksperymentalnej i kontrolnej mia³ charakter losowy. Skutecznoœæ dotarcia do respondentów
przez kana³y edukacyjne Uniwersytetu Gdañskiego wynosi³a ponad 90%, pod
warunkiem, ¿e akurat byli obecni na zajêciach. Wyniki te mia³y charakter symptomatyczny i wskazywa³y, ¿e docieranie do przedstawicieli przedsiêbiorstw (czy precyzyjniej MSP) przez kana³y edukacyjne jest wartoœciow¹ œcie¿k¹ pozyskiwania respondentów do badañ eksperymentalnych w Polsce. Wszyscy respondenci byli
przedstawicielami sektora MSP z województwa pomorskiego, czyli wywodzili siê
z tej samej populacji generalnej. Warto podkreœliæ, i¿ dobrani w ten sposób respondenci charakteryzowali siê praktyczn¹ wiedz¹ z zakresu ró¿nych aspektów funkcjonowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
Warto podkreœliæ, i¿ respondentami by³y osoby, które pracowa³y w MSP
w dzia³ach zwi¹zanych z zarz¹dzaniem, organizacj¹, finansami, marketingiem
lub ekonomik¹ firmy. Analiza statystyczna obu podgrup: kontrolnej i eksperymentalnej zawarta jest w dalszej czêœci opracowania.
Respondenci udzielali odpowiedzi na pytania ankiety zawieraj¹cej zagadnienia dotycz¹ce zachowania przedsiêbiorcy (czyli jak by sami siê zachowali gdyby byli w danej sytuacji) w sposób spontaniczny, poœwiêcaj¹c na to oko³o 45 minut. Badanie tego typu jest czêsto nazywane symulacj¹ eksperymentaln¹. Poproszono o podejmowanie decyzji, tak jakby respondent by³ jednoosobowym
decydentem i musia³ podj¹æ je od razu. By³o to znacz¹cym uproszczeniem. W praktyce dzia³ania MSP decyzje finansowe podejmuje siê z regu³y w wyniku analiz
i konsultacji, które mog¹ trwaæ wiele godzin czy dni. Jednak, co nale¿y podkreœliæ,
decyzje o zainteresowaniu siê czy dany bodziec, instrument, okazja rynkowa s¹
interesuj¹ce z punktu widzenia firmy i warto nim poœwiêciæ zainteresowanie, s¹
podejmowane szybko. Obserwacje wskazuj¹ równie¿ na to, ¿e je¿eli temat zosta³
uznany za wa¿ny w przedsiêbiorstwie, to jest z regu³y kontynuowany.
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1.4.3. Podobieñstwo podgrup. Analiza statystyczna
Dla oceny, na ile uzyskane wyniki eksperymentu mog¹ byæ istotne w zakresie formu³owania wniosków w zakresie polityki wspierania MSP, konieczne by³o przeprowadzenie statystycznej analizy podobieñstwa obu podgrup respondentów
poddanych eksperymentowi. Podobnie jak w badaniu z lat 2009–2010 intencj¹ autorów nie by³o wyprowadzenie wniosków z badania, które odnosi³yby do ca³ej
populacji MSP z województwa pomorskiego na podstawie reprezen-tatywnych
prób losowych, ale odpowiedŸ na pytanie, na ile w losowo dobra-nych grupach
respondentów ró¿nicuj¹ siê reakcje badanych przedstawicieli ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw, w zale¿noœci od zmiany warunków ramowych sytuacji decyzyjnych. Przyjêto wiêc cel diagnostyczny mniej ambitny, ograniczony do badanych
grup, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e o prawid³owoœci eksperymentu decyduje w wiêkszym stopniu powtarzalnoœæ uzyskanych wyników eksperymentalnych, a nie
tylko jakoœæ doboru statystycznego. Pomimo tego, przeprowadzono badania statystycznej istotnoœci doboru zgodnie z prawid³ami sztuki.
Wzglêdne podobieñstwo struktur (wspó³czynnik WP)
Wspó³czynnik wzglêdnego podobieñstwa struktur jest wstêpn¹ miar¹, za pomoc¹ której mo¿na okreœliæ na ile z³o¿one zjawiska charakteryzuj¹ce siê
udzia³ami okreœlonych czêœci w strukturze s¹ do sobie podobne. Wspó³czynnik
ten oblicza siê przez porównanie wyliczenia ilorazu z sum: w liczniku sumy
mniejszych elementów poszczególnych par, a w mianowniku sumy wiêkszych
elementów poszczególnych par. Wynik pomiaru zawarty jest w przedziale od
0 do 1, gdzie 1 oznacza identycznoœæ struktur. Wspó³czynnik ten mierzy siê
wed³ug wzoru:
k k

WP
i1

gdzie:

¦w

min

/ ¦ w max

wmin – mniejszy z pary porównywanych elementów struktury,
wmax – wiêkszy z pary porównywanych elementów struktury

Tabela 3. Wyliczenie wskaŸnika podobieñstwa struktur
Zmienna

Podgrupa A

Podgrupa B

Wartoœci
minimalne

Wartoœci
maksymalne

Udzia³ kobiet wœród respondentów
w%

56,2

57,1

56,2

57,1

Udzia³ mê¿czyzn wœród respondentów w %

43,8

42,9

42,9

43,8

Udzia³ respondentów z wy¿szym
wykszta³ceniem w %

73,3

71,4

71,4

73,3
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Podgrupa A

Podgrupa B

Wartoœci
minimalne

Wartoœci
maksymalne

Udzia³ respondentów ze œrednim
wykszta³ceniem w %

26,7

28,6

26,7

28,6

Œredni wiek respondenta w latach

25,6

25,9

25,6

25,9

Œredni sta¿ pracy respondenta
w latach

5,2

5,4

5,2

5,4

Œredni sta¿ pracy respondenta
w finansach

0,9

1,1

0,9

1,1

Przeciêtna liczba pracowników
w przedsiêbiorstwie respondenta

67,3

67,6

67,3

67,6

Udzia³ firm produkcyjnych
w firmach respondentów w %

15,2

13,3

13,3

15,2

Udzia³ firm us³ugowych w firmach
respondentów w %

41,9

41,0

41,0

41,9

Udzia³ firm handlowych w firmach
respondentów w %

11,4

16,2

11,4

16,2

Udzia³ firm budowlanych w firmach
respondentów w %

6,7

4,8

4,8

6,7

24,8

24,8

24,8

24,8

7,6

11,4

7,6

11,4

Udzia³ firm znajduj¹cych siê w fazie
szybkiego rozwoju w %

30,5

21,9

21,9

30,5

Udzia³ firm znajduj¹cych siê w fazie
stopniowego rozwoju w %

20,0

21,9

20,0

21,9

Udzia³ firm znajduj¹cych siê w fazie
dojrza³oœci w %

36,2

36,2

36,2

36,2

Udzia³ firm znajduj¹cych siê w fazie
schy³kowej w %

5,7

8,6

5,7

8,6

Zmienna

Udzia³ firm innych w firmach
respondentów w %
Udzia³ firm znajduj¹cych siê
w pocz¹tkowej fazie rozwoju w %

ród³o: Opracowanie w³asne.

Uzyskano wynik WP = 0,93549012.
Wynik ten œwiadczy o tym, ¿e podobieñstwo struktur jest du¿e, ale obie badane grupy nie by³y identycznymi strukturami. Struktury te obejmuj¹ cechy charakterystyczne dla respondentów oraz reprezentowanych przez nich przedsiêbiorstw.
W dalszej czêœci analizy przedstawiono podstawowe charakterystyki statystyczne rozk³adów zmiennych charakteryzuj¹cych respondentów z obu podgrup.
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Charakterystyki rozk³adów zmiennych dotycz¹cych badanych podgrup
respondentów
Poni¿ej przedstawiono charakterystyki rozk³adów zmiennych dotycz¹cych respondentów. Zosta³y one sporz¹dzone po uporz¹dkowaniu elementów ka¿dego
analizowanego rozk³adu, od elementu najmniejszego do najwiêkszego. Poniewa¿ w ramach porównania podgrup nie mo¿na by³o skonstruowaæ par elementów do porównania, niemo¿liwe by³o zatem policzenie korelacji rozk³adów, która
po uporz¹dkowaniu elementów by³aby de facto zbli¿ona do jednoœci. Nie zawiera³aby wiêc istotnych cech informacyjnych.

Odchylenie stand. zmiennej
dla B

Kurtoza dla rozk³adu dla A

Kurtoza dla rozk³adu dla B

Nachylenie rozk³adu zmiennej
podgrupy A wzglêdem rozk³adu
zmiennej podgrupy B

Œrednia zmiennej dla B

25,17

25,60

5,01

25,9

5,15

3,70

2,07

0,9581

Sta¿ pracy

21,50

5,20

4,57

5,40

5,37

4,90

1,94

0,7536

4,14

0,90

1,80

1,10

2,48

8,10

32,64

0,6791

5330,3
0

67,3

73,83

67,6

74,11

0,44

-0,07

0,9797

Sta¿ pracy
w finansach
Liczba pracowników w firmie

Œrednia zmiennej dla A

Wiek

Zmienna

Odchylenie stand. zmiennej
dla A

Kowariancja rozk³adów
zmiennej dla podgrupy A i B

Tabela 4. Podstawowe charakterystyki statystyczne rozk³adów zmiennych charakteryzuj¹cych podgrupy respondentów wed³ug uporz¹dkowanych wzrostowo wartoœci cech

ród³o: Opracowanie w³asne.

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 4 mo¿na poczyniæ nastêpuj¹ce obserwacje:
1) Niezale¿noœæ rozk³adów.
Zbadano czy rozk³ady danej zmiennej dla grupy A i grupy B s¹ ca³kowicie niezale¿ne. Uzyskane wyniki kowariancji wskazuj¹, ¿e mo¿na odrzuciæ hipotezê
o niezale¿noœci rozk³adów zmiennych obu grup (w takim przypadku kowariancja
musia³by wynosiæ zero). Oznacza to, ¿e mo¿na wstêpnie odrzuciæ hipotezê o braku wspólnych zale¿noœci rozk³adów zmiennych w wielkoœciach absolutnych
w obu grupach. Istniej¹ wspólne zale¿noœci rozk³adów obu grup A i B. Najsilniej
wspólne zale¿noœci wystêpuj¹ one w zakresie wieku respondentów, sta¿u, liczby
pracowników w przedsiêbiorstwach, z których siê wywodz¹. Najs³abiej jeœli cho-
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dzi o sta¿ pracy w zakresie finansów, co wynika³o z faktu, i¿ nie wszyscy taki sta¿
posiadali.
2) Odchylenia standardowe.
Odchylenia standardowe od œredniej rozk³adów w obu podgrupach wskazuj¹
na ma³e zró¿nicowanie rozk³adów obu grup. Œrednio rzecz bior¹c odchylenie
standardowe w podgrupie A stanowi 1,0429 œredniej a w podgrupie B 1,1360 œredniej. Oznacza to, ¿e œrednie poziomy odchyleñ standardowych by³y zbli¿one.
Obie podgrupy by³y do siebie podobne pod wzglêdem wewnêtrznego zró¿nicowania w zakresie zmiennych charakteryzuj¹cych respondentów w wielkoœciach
absolutnych.
3) Kurtozy.
Kurtozy obrazuj¹ wypikowanie (wysmuk³oœæ) rozk³adu w górê w stosunku
do rozk³adu normalnego. Kurtozy dodatnie wskazuj¹ na wypikowanie w górê,
a ujemne w dó³ w stosunku do rozk³adu normalnego. Oba rozk³ady by³y nieco
wypikowane w górê w stosunku do rozk³adu normalnego, przy czym œrednia
wartoœæ kurtozy dla podgrupy A wynios³a 4,2850, a dla podgrupy B 9,1459.
Rozk³ady zmiennych w obu rozk³adach by³y doœæ zbli¿one do rozk³adu normalnego
a zmiennej sta¿ pracy w finansach by³ znacznie bardzo wysmuk³y w podgrupie B.
Generalnie jednak dominowa³y jednak kurtozy zbli¿one do siebie.
4) Nachylenie rozk³adu podgrupy A wzglêdem podgrupy B
„Nachylenie” pokazuje nachylenie wykresu regresji liniowej rozk³adu podgrupy A wzglêdem rozk³adu podgrupy B (y wzglêdem x). Nachylenie to wspó³rzêdna pionowa podzielona przez wspó³rzêdn¹ poziom¹ miêdzy dwoma dowolnymi punktami na linii, która okreœla wielkoœæ zmiany wzd³u¿ linii regresji. Mo¿na
przyj¹æ, ¿e je¿eli nachylenie rozk³adów jest zbli¿one do 1, to wzrostowi zmiennej
o 1 jednostkê w rozk³adzie podgrupy A odpowiada równie¿ wzrost tej zmiennej
w rozk³adzie podgrupy B o 1 jednostkê. Wielkoœci wiêksze od 1 wskazuj¹ na szybsze tempo wzrostu zmiennej w grupie B (y), a wielkoœci mniejsze od 1 na szybsze
tempo wzrostu danej zmiennej w podgrupie A (x). W tym drugim przypadku szybsze tempo wzrostu zmiennej w rozk³adzie podgrupy A jest odwrotnoœci¹ podanego w tablicy wskaŸnika. Informacje te nale¿y traktowaæ jedynie kierunkowo,
poniewa¿ nie zawsze musz¹ istnieæ zale¿noœci liniowe pomiêdzy dwoma
rozk³adami. Je¿eli jednak takie istnia³y, to mo¿na zaobserwowaæ, ¿e nachylenia
obu rozk³adów w zale¿noœci od zmiennej oscyluj¹ wokó³ jednoœci w dwóch cechach z odchyleniem nie wiêkszym ni¿ 5%, W jednej z nie wiêkszym ni¿ 25%
i w jednej z niewiêkszym ni¿ 33%. przy czym œredni poziom tego odchylenia wynosi oko³o 15,7%, co nie jest wartoœci¹ bardzo du¿¹. Oznacza to znacz¹ce podobieñstwo obu rozk³adów.
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5) Sprawdzenie czy podgrupy I i II posiadaj¹ jednakowy rozk³ad, czyli czy pochodz¹
z tej samej populacji
Dla sprawdzenia czy rozk³ady poszczególnych zmiennych charakteryzuj¹cych respondentów posiadaj¹ zbli¿ony rozk³ad zastosowano testy Smirnowa-Ko³mogorowa. Zastosowano siê wiêc do sugestii J. Brzeziñskiego w zakresie doboru statystycznego testu istotnoœci w przypadku grup niezale¿nych (Brzeziñski,
2007, 274).
Wed³ug M. Sobczyka „Test zgodnoœci Smirnowa-Ko³mogorowa s³u¿y do weryfikacji hipotezy, ¿e dwie populacje maj¹ jednakowy rozk³ad, co jest równoznaczne ze stwierdzeniem, ¿e dwie próby pochodz¹ z tej samej populacji” [Sobczyk,
2000, s. 198]. Pomimo faktu, i¿ badane grupy nie ma³y charakteru typowych prób
statystycznych postanowiono zweryfikowaæ uzyskane wyniki dla grup eksperymentalnej i kontrolnej, tak jakby by³y to próby. Jak pisze dalej M. Sobczyk:
„W przypadku porównywania dwóch rozk³adów ci¹g³ych z dwóch niezale¿nych
prób losowych, do weryfikacji Ho: F1(x) = F2(x) wobec H1: F1(x) ¹ F2(x) s³u¿y test:
l = Dn1n2 Ö (n1*n2)/(n1+n2),
gdzie:
F1(x)
– dystrybuanta cechy ci¹g³ej w pierwszej populacji,
F2(x)
– dystrybuanta cechy ci¹g³ej w drugiej populacji,
n1n2
– liczebnoœci odpowiednio pierwszej i drugiej próby.
Symbolem Dn1n2 oznaczono bezwzglêdne ró¿nice ci¹gów dystrybuant
empirycznych dwóch rozk³adów dla dwóch prób losowych, czyli:
Dn1n2 = sup ïF1(x) - F2(x) °
Zmienna losowa l ma przy za³o¿eniu prawdziwoœci H0 – asymptotyczny
rozk³ad l – Ko³mogorowa. Zbyt du¿e wartoœci te sprawdzianu wskazuj¹, ¿e H0
mo¿e byæ b³êdna” [Sobczyk, 2000, s. 199].
Testy Smirnowa-Ko³gomorowa zosta³y zastosowane do analizy podobieñstwa
rozk³adów zmiennych ci¹g³ych, takich jak: wiek, sta¿ pracy, sta¿ pracy w finansach. Mo¿na je by³o równie¿ zastosowaæ do zmiennej „liczba pracowników przedsiêbiorstwa”, poniewa¿ liczba ta uwzglêdnia³a zatrudnionych w u³amkowych czêœciach czasu pracy (na niepe³ne etaty).
W tabeli 5 w kolumnie 1 przedstawiono wiek respondentów. Maksymalna
wartoœæ wybrana z ostatniej kolumny wynosi Dn1n2 = 0,086. St¹d wartoœæ empiryczna zmiennej l = 0,623129 (po podstawieniu do wzoru). Wartoœæ krytyczna
odczytana z tablic rozk³adu l – Ko³mogorowa dla poziomu istotnoœci D = 0,05
wynosi 1,36. Jak widaæ l = 0,623129 i lD = 1,36. Nie ma wiêc podstaw do
odrzucenia hipotezy zerowej, ¿e oba rozk³ady pochodz¹ z tej samej populacji,
b¹dŸ jak pisze M. Sobczyk, ¿e maj¹ jednakowy rozk³ad.
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Tabela 5. Wyliczenie wartoœci testu Smirnowa-Ko³mogorowa dla dwóch podgrup
ze wzglêdu na zmienn¹ wiek
Liczebnoœci
w podgrupach

Liczebnoœci
skumulowane
w podgrupach

Xi

G1

G2

G1

G1

20

1

0

1

21

8

10

22

6

10

23

21

17

24

19

Wiek

Fn1(x)

Fn2(x)

Ró¿nica
bezwzgledna
Fn1(x)
i Fn2(x)

0

0,010

0,000

0,010

9

10

0,086

0,095

0,010

15

20

0,143

0,190

0,048

36

37

0,343

0,352

0,010

16

55

53

0,524

0,505

0,019

25

22

15

77

68

0,733

0,648

0,086

26

5

7

82

75

0,781

0,714

0,067

27

0

4

82

79

0,781

0,752

0,029

28

3

4

85

83

0,810

0,790

0,019

29

5

3

90

86

0,857

0,819

0,038

30

3

4

93

90

0,886

0,857

0,029

31

0

1

93

91

0,886

0,867

0,019

32

1

0

94

91

0,895

0,867

0,029

33

0

2

94

93

0,895

0,886

0,010

34

0

0

94

93

0,895

0,886

0,010

35

3

1

97

94

0,924

0,895

0,029

36

1

4

98

98

0,933

0,933

0,000

37

0

2

98

100

0,933

0,952

0,019

38

3

0

101

100

0,962

0,952

0,010

39

0

0

101

100

0,962

0,952

0,010

40

2

2

103

102

0,981

0,971

0,010

41

0

1

103

103

0,981

0,981

0,000

42

0

1

103

104

0,981

0,990

0,010

43

0

1

103

105

0,981

1,000

0,019

44

1

0

104

105

0,990

1,000

0,010

45

1

0

105

105

1,000

1,000

0,000

ród³o: Obliczenia w³asne.

Dla uproszczenia analizy przy kolejnych zmiennych przyjêto grupowanie
liczby jednostek charakteryzuj¹cych kolejne zmienne w przedzia³y. Tablica 6 pokazuje obliczenia statystyki Dn1n2 dla zmiennej „sta¿ pracy”.
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Tabela 6. Wyliczenie wartoœci testu Smirnowa-Ko³mogorowa dla dwóch podgrup
ze wzglêdu na zmienn¹ sta¿ pracy
Liczebnoœci

Liczebnoœci
skumulowane

G1

G2

G1

G1

do 1 roku

13

13

14

1,01 do 2 lat

16

30

2,01–3 lata

17

3,01–4 lata

9

4,01–6 lat

Fn1(x)

Fn2(x)

Ró¿nica
bezwgledna
Fn1(x) i Fn2(x)

13

0,133

0,124

0,010

30

43

0,286

0,410

0,124

15

47

58

0,448

0,552

0,105

8

56

66

0,533

0,629

0,095

27

8

83

74

0,790

0,705

0,086

6,01–8 lat

7

11

90

85

0,857

0,810

0,048

8,01–10 lat

6

6

96

91

0,914

0,867

0,048

10,01–15 lat

2

6

98

97

0,933

0,924

0,010

15,01–20 lat

6

6

104

103

0,990

0,981

0,010

20,01–30 lat

1

2

105

105

1,000

1,000

0,000

Sta¿ pracy
Xi

ród³o: Opracowanie w³asne.

W tabeli 6 w kolumnie 1 przedstawiono sta¿ pracy respondentów. Maksymalna wartoœæ wybrana z ostatniej kolumny wynosi Dn1n2 = 0,124. St¹d wartoœæ empiryczna zmiennej l = 0,8985 (po podstawieniu do wzoru). Wartoœæ krytyczna odczytana z tablic rozk³adu l – Ko³mogorowa dla poziomu istotnoœci D = 0,05
wynosi 1,36. Jak widaæ l = 0,8985 iD OD = 1,36. Nie ma wiêc podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, ¿e oba rozk³ady zmiennej sta¿ pracy pochodz¹ z tej samej
populacji, b¹dŸ jak pisze M. Sobczyk, ¿e maj¹ jednakowy rozk³ad.
W tabeli 7 w kolumnie 1 przedstawiono sta¿ pracy w finansach dla respondentów. Maksymalna wartoœæ wybrana z ostatniej kolumny wynosi Dn1n2 = 0,067.
St¹d wartoœæ empiryczna zmiennej l= 0,4855 (po podstawieniu do wzoru). Wartoœæ krytyczna odczytana z tablic rozk³adu l – Ko³mogorowa dla poziomu istotnoœci D = 0,05 wynosi 1,36. Jak widaæ l = 0,4855 i lD = 1,36. Nie ma wiêc podstaw do
odrzucenia hipotezy zerowej, ¿e oba rozk³ady zmiennej sta¿ pracy w finansach
pochodz¹ z tej samej populacji, b¹dŸ jak pisze M. Sobczyk, ¿e maj¹ jednakowy
rozk³ad. Niestety to znacz¹ce podobieñstwo wynika z faktu przewa¿aj¹cych zerowych wartoœci sta¿u pracy w finansach w obu podgrupach. Poni¿ej przedstawiono wyliczenie testu Smirnowa – Ko³mogorowa dla zmiennej liczba pracowników
przedsiêbiorstwa.
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Tabela 7. Wyliczenie wartoœci testu Smirnowa-Ko³mogorowa dla dwóch podgrup
ze wzglêdu na zmienn¹ sta¿ pracy w finansach
Sta¿ pracy
w finansach

Liczebnoœci

Liczebnoœci
skumulowane

Fn1(x)

Fn2(x)

Ró¿nica
bezwzgledna
Fn1(x) i Fn2(x)

Xi

G1

G2

G1

G1

0

75

68

75

68

0,714

0,648

0,067

0,01–1

7

14

82

82

0,781

0,781

0,000

1,01–2

10

9

92

91

0,876

0,867

0,010

2,01–3

3

1

95

92

0,905

0,876

0,029

3,01–4

2

5

97

97

0,924

0,924

0,000

4,01–5

6

5

103

102

0,981

0,971

0,010

5,01–7

0

1

103

103

0,981

0,981

0,000

7,01–10

2

1

105

104

1,000

0,990

0,010

10,01–20

0

1

105

105

1,000

1,000

0,000

ród³o: Obliczenia w³asne.

Tabela 8. Wyliczenie wartoœci testu Smirnowa-Ko³mogorowa dla dwóch podgrup
ze wzglêdu na zmienn¹ „liczba pracowników przedsiêbiorstwa”
Liczba
pracowników

Liczebnoœci

Liczebnoœci
skumulowane

Fn1(x)

Fn2(x)

Ró¿nica
bezwzgledna
Fn1(x) i Fn2(x)

Xi

G1

G2

G1

G1

0-9

21

22

21

22

0,200

0,210

0,010

10 do 24

24

23

45

45

0,429

0,429

0,000

25 do 49

12

12

57

59

0,543

0,562

0,019

50 do 99

14

15

71

74

0,676

0,705

0,029

100 do 149

16

12

87

86

0,829

0,819

0,010

150-199

6

3

93

89

0,886

0,848

0,038

200-249

12

16

105

105

1,000

1,000

0,000

ród³o: Obliczenia w³asne.

W tabeli 8 w kolumnie 1 przedstawiono wartoœæ zmiennej liczba pracowników przedsiêbiorstwa. Maksymalna wartoœæ wybrana z ostatniej kolumny wynosi
Dn1n2 = 0,038. St¹d wartoœæ empiryczna zmiennej l = 0,275336 (po podstawieniu
do wzoru). Wartoœæ krytyczna odczytana z tablic rozk³adu l – Ko³mogorowa dla
poziomu istotnoœci D = 0,05 wynosi 1,36. Jak widaæ l = 0,275336 i l D = 1,36. Nie
ma wiêc podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, ¿e oba rozk³ady zmiennej
„liczba pracowników przedsiêbiorstwa” pochodz¹ z tej samej populacji, b¹dŸ jak
pisze M. Sobczyk, ¿e maj¹ jednakowy rozk³ad.
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Badanie rozk³adów zmiennych charakteryzuj¹cych respondentów testami
Smirnowa-Ko³gomorowa wskaza³o, ¿e obie grupy pochodzi³y z tej samej populacji lub te¿ mia³y zbli¿one rozk³ady. Oznacza to, ¿e dobór respondentów spe³nia
wymogi doboru badania eksperymentalnego prób losowych nieograniczonych
z populacji generalnej, pomimo faktu, i¿ nie by³o to dla celów niniejszego badania
koniecznie niezbêdne. Przedstawione w dalszej czêœci prezentacje wyników badawczych przez cz³onków zespo³u autorskiego zawieraj¹ szereg ró¿nych analiz
statystycznej istotnoœci uzyskanych wyników badawczych. Te analizy nale¿y odczytywaæ jako dodatkowe potwierdzenie wiarygodnoœci badañ, ale zgodnie
z przyjêtym za³o¿eniem badanie eksperymentalne nie by³o przeprowadzone na
próbach losowych reprezentuj¹cych ca³¹ populacjê ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z województwa pomorskiego. Przyjête z góry wielkoœci grup nie
spe³nia³y wymogu reprezentatywnoœci prób losowych. Spe³nienie tego typu
wymogu nie by³o jednak zamierzeniem zespo³u badawczego, który zamierza³
przeprowadziæ eksperyment na ograniczonych liczbowo grupach badawczych.
Z punktu widzenia puryzmu metodologicznego badañ eksperymentalnych,
zastosowana powy¿ej procedura by³a niezbêdna. Jednak badanie mia³o charakter
symulacji eksperymentalnej, czyli próby odpowiedzi na pytanie „jak byœ siê zachowa³ gdybyœ by³ w okreœlonej sytuacji”. Je¿eli respondenci s¹ przekonani do
swoich wyborów, to bardzo czêsto póŸniej zachowuj¹ siê tak jak deklarowali
wstêpnie. Istnieje jednak du¿a grupa osób, która postêpuje inaczej ni¿ deklarowa³a, b¹dŸ te¿, co jest widoczne relatywnie czêsto w badaniach wyborczych
typu exit polls – k³amie, podaj¹c w sposób nieprawdziwy jak g³osowali lub postêpuje niezgodnie z deklaracj¹. Bardzo czêsto respondenci orientuj¹ siê, jaka by³a
hipoteza i dzia³aj¹ zgodnie z oczekiwaniami badaczy. Aby unikn¹æ sytuacji, ¿e respondent zorientuje siê jaki jest cel pytania, ka¿dej z podgrup dano po 50% odpowiedzi „przyjaznych” i „typowych”. Praktyka ¿yciowa najczêœciej polega na tym,
¿e sytuacje pozytywne, neutralne i negatywne przeplataj¹ siê ze sob¹, a przeprowadzony eksperyment behawioralny mia³ byæ w maksymalnym stopniu zbli¿ony
do warunków rzeczywistych. Szersze omówienie zagadnieñ metodologicznych
zwi¹zanych z przeprowadzeniem eksperymentów w ekonomii zawieraj¹ ksi¹¿ki
F. Guali (Guala 2005) oraz D. Friedmanaa i S. Sundera (Friedman, Sunder 1994).
Bardziej praktyczne podejœcie reprezentuje ksi¹zka Experimental Economics, How
we can build better financial markets R. Millera (Miller 2002).
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1.5. Analiza metod pomiaru skutecznoœci i efektywnoœci
instrumentów polityki rozwoju stosowanych w Polsce,
wybranych krajach UE i œwiata
Przeprowadzona dalszej czêœci praca analiza bêdzie dotyczy³a oceny skutecznoœci bodŸców ukierunkowanych na rozwój sektora MSP – w zakresie odniesionym
do wspierania B+R, dzia³alnoœci innowacyjnej, ochrony w³asnoœci intelektualnej
czy wspó³pracy biznesu i nauki. Realizuj¹c tê czêœæ badañ zespó³ autorski dokona³
zebrania artyku³ów naukowych, raportów, badañ, ewaluacji programów i instrumentów, w których bodŸce finansowe odgrywa³y istotn¹ rolê, w szczególnoœci
w odniesieniu do zakoñczonej niedawno perspektywy finansowania UE 2007–2013.
Tam gdzie by³o to mo¿liwe dokonano analizy skutecznoœci stosowania poszczególnych instrumentów, kieruj¹c siê d¹¿eniem do poznania relacji pomiêdzy
nak³adami i uzyskanymi efektami. Niestety, w wiêkszoœci przypadków nie mo¿na by³o porównaæ tych relacji ze wzglêdu na specyficzny tryb pomiaru ewaluacyjnego, opartego na wielkoœciach deklarowanych, opiniach i ocenach, a nie na twardych danych finansowych i ekonomicznych. W efekcie ocena skutecznoœci mog³a
mieæ charakter oparty tylko na ocenie tak zwanych „miêkkich danych”, zawieraj¹cych czêsto subiektywne opinie beneficjentów poszczególnych instrumentów, czy te¿ oceny jakoœciowe badaczy.

1.6. Studia literaturowe w zakresie ekonomii behawioralnej
prowadz¹ce do opracowania modelu oddzia³ywañ
behawioralnych
Celem przeprowadzonych studiów literaturowych by³o zaproponowanie opisowego modelu oddzia³ywañ behawioralnych na MSP bêd¹cego rozwiniêciem koncepcji opracowanej w 2010 roku, zw³aszcza w kierunku propozycji skierowanych
do poszczególnych segmentów MSP. W ramach tych studiów zosta³a uwzglêdniona istniej¹ca literatura dotycz¹ca ekonomii behawioralnej, uzyskane w projekcie rezultaty badawcze oraz publikacje na temat przedsiêbiorczoœci, w tym
w szczególnoœci na temat wspierania przedsiêbiorczoœci.
Zaproponowany dalej model posiada charakter opisowo-schematyczny i pokazuje zasadnicze relacje zwi¹zane z reagowaniem na instrumenty finansowe
przez ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa. Zosta³ on zamieszczony w ostatniej czêœci
raportu badawczego wraz z rekomendacjami.
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1.7. Charakterystyka grupy badawczej w pierwszej turze badañ
W ramach pierwszej tury badañ przeprowadzono badania eksperymentalne na
szesnastu sytuacjach decyzyjnych, które przedstawiono 210 uczestnikom pogrupowanym na 2 losowo dobrane podgrupy A i B po 105 respondentów. W poni¿szej tabeli przedstawiono zasadnicze charakterystyki grupy badawczej i jej podgrup z pierwszej tury badañ.
Tabela 9. Podstawowe charakterystyki respondentów i reprezentowanych przez nich
przedsiêbiorstw z sektora MSP
Rodzaj danych

Podgrupa A

Podgrupa B

N

w%

N

w%

1 Kobieta

59

56,2

60

57,9

1 Me¿czyzna

46

43,8

45

42,9

2. Wiek (suma i œrednio)

2688

25,6

2719

25,9

3. Sta¿ pracy

542,5

5,2

571

5,4

4. Sta¿ pracy w finansach

91,5

0,9

113

1,1

5.Wykszta³cenie œrednie

28

26,7

30

28,6

5a. Wykszta³cenie wy¿sze

77

73,3

75

71,4

6. Produkcja

16

15,2

14

13,3

6. Us³ugi

44

41,9

43

41,0

6. Handel

12

11,4

17

16,2

6. Budownictwo
6. Inne
7. Liczba pracowników (suma i przeciêtna
liczba na 1 przedsiêbiorstwo)
8. Pocz¹tkowa Faza

7

6,7

5

4,8

26

24,8

26

24,8

7070

67,3

7099

67,6

8

7,6

12

11,4

8. Szybko rozwijaj¹ce siê

32

30,5

23

21,9

8. Stopniowo rozwijaj¹ce siê

21

20,0

23

21,9

8. Dojrza³e i stabilne

38

36,2

38

36,2

6

5,7

9

8,6

8. Zmniejszaj¹ce dzia³alnoœæ
ród³o: Obliczenia w³asne.

Jak wskazuj¹ zawarte w tabeli 9 dane w obu podgrupach badawczych wystêpowa³a lekka przewaga kobiet nad mê¿czyznami. Wynika³o to ze specyfiki doboru respondentów spoœród pracowników i w³aœcicieli MSP, którzy uczestniczyli
w zajêciach edukacyjnych na Uniwersytecie Gdañskim. Wœród tej grupy
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przewa¿a³y kobiety. Ró¿nica pomiêdzy obiema podgrupami jest nieznaczna.
Przeciêtny wiek respondentów wynosi³ 25,6 i 25,9 lat i by³ stosunkowo niski. Odpowiada³o to przeciêtnie rzecz bior¹c 5,2 i 5,4 roku sta¿u pracy. Zdecydowana
wiêkszoœæ respondentów deklarowa³a w czêœciach opisowych formularza badawczego zajmowanie w strukturach organizacyjnych przedsiêbiorstw stanowisk wykonawczych, specjalistów lub m³odszych kierowników, a nieliczni wskazywali na stanowiska kierownicze czy deklarowali w³asnoœæ firmy. W wiêkszoœci
te stanowiska charakteryzuj¹ siê tym, ¿e s¹ wykorzystywane przez wy¿szy
szczebel kierowniczy do wykonywania analiz i przygotowywania decyzji kierowniczych. Wœród badanych 26,7% i 28,6% osób deklarowa³o posiadanie wykszta³cenia œredniego; zdecydowana wiêkszoœæ deklarowa³a posiadanie wykszta³cenia
wy¿szego, co oznacza przynajmniej tytu³ zawodowy licencjata czy in¿yniera, ale
tak¿e magistra. Badani charakteryzowali siê wiêc wy¿szym ni¿ przeciêtnie wœród
przedsiêbiorców stopniem wykszta³cenia formalnego.
Wiêkszoœæ respondentów deklarowa³a, ¿e prowadzi dzia³alnoœæ us³ugow¹:
41,6% i 41,0%, nastêpnie handlow¹ – 11,4% i 16,2% oraz produkcyjn¹: 15,2%
i 13,3%. Stosunkowo najmniej wœród przedsiêbiorstw respondentów by³o
przedsiêbiorstw budowlanych – 6,7 i 4,8%. Relatywnie du¿¹ grup¹ przedsiêbiorstw by³y firmy wielobran¿owe: po 24,8% w ka¿dej z podgrup. Mo¿na by³o
zauwa¿yæ du¿e podobieñstwo struktur dzia³alnoœci przedsiêbiorstw w obu
podgrupach. Przeciêtne zatrudnienie w obu podgrupach by³o bardzo podobne
i wynosi³o 67,3 pracowników w podgrupie A i 67,6 pracowników w podgrupie B.
Respondenci zaliczali swoje przedsiêbiorstwo do jednej z piêciu podgrup
rozwojowych: do fazy pocz¹tkowej zaliczano w poszczególnych podgrupach –
7,6% i 11,4% przedsiêbiorstw, do fazy szybkiego wzrostu – 30,5% i 21,9%, do fazy
stopniowo rozwijaj¹cych siê – 20,0% i 21,9%, do dojrza³ych po 36,2%, a do
schy³kowych – 5,7 i 8,6%. Te deklaratywne charakterystyki rozwoju wskazywa³y,
¿e w obu podgrupach mamy do czynienia w zdecydowanej wiêkszoœci z rozwijaj¹cymi siê przedsiêbiorstwami. W relacji do badañ z lat 2009–2010 grupa badawcza by³a m³odsza, lepiej wykszta³cona, ale o mniejszym doœwiadczeniu zawodowym. Wynika³o to jednak z mo¿liwoœci realnego dostêpu do respondentów
z sektora MSP. Niemniej jednak sk³ad podgrup badawczych w pe³ni umo¿liwi³
realizacjê celów badawczych postawionych w badaniu.
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2. Kapita³ wysokiego ryzyka i problemy z jego
upowszechnieniem w Polsce. Inwestycja wspólna
czy wejœcie kapita³owe typu venture capital?
Dominik Aziewicz*

2.1. Wprowadzenie
Podstawowym problemem przy wprowadzeniu innowacyjnego rozwi¹zania jest
znalezienie w³aœciwiej formy finansowania inwestycji. Œrodki w³asne przedsiêbiorstwa mog¹ nie wystarczyæ. Zachodzi potrzeba otwarcia siê na finansowanie
zewnêtrzne. Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce rozwi¹zania:
– kredyt bankowy,
– wsparcie anio³a biznesu,
– pozyskanie partnera w postaci funduszu private equity lub venture capital.
Pozyskanie finansowania poprzez kredyt bankowy nie wp³ywa na strukturê
w³asnoœciow¹ przedsiêbiorstwa, a co za tym idzie, przedsiêbiorca utrzymuje autonomiê w zakresie podejmowania decyzji (Tamowicz 2004, 10). Z drugiej strony
bank oczekuje spe³nienia rygorystycznych kryteriów. Jeœli podmiot ubiegaj¹cy siê
o kredyt nie posiada wystarczaj¹cej historii wspó³pracy z instytucjami finansowymi lub maj¹tku ¿eby zabezpieczyæ kredyt, przedsiêbiorca jest zmuszony szukaæ
innego partnera, który wesprze kapita³owo jego inwestycjê.
Drug¹ mo¿liwoœci¹ jest pozyskanie wsparcia od osoby prywatnej, która
zdecyduje siê wesprzeæ inwestycje swoim w³asnym kapita³em. Takim anio³em
biznesu (z ang. bussines angel) jest zazwyczaj mened¿er lub doœwiadczony
przedsiêbiorca (ibidem, 57). Zalet¹ takiego rozwi¹zania jest pozyskanie wiedzy
oraz kontaktów, wad¹ natomiast utrata autonomii w zakresie podejmowania decyzji oraz czasowa utrata czêœci udzia³ów na rzecz partnera. Anio³owie biznesu
inwestuj¹ swój kapita³ w przedsiêwziêcia we wczesnej fazie rozwoju, charakteryzuj¹ce siê du¿ym poziomem ryzyka – i co za tym idzie – daj¹ce szanse na du¿y
zwrot z inwestycji. Wycofuj¹ siê wraz ze swoim kapita³em po up³ywie ustalonego
wczeœniej czasu (ibidem, 57). W polskich warunkach pozyskanie finansowania t¹
drog¹ jest bardzo ma³o prawdopodobne, ale mo¿liwe. Pierwszy polski klub
anio³ów biznesu powsta³ w 2003 roku. Od tego czasu cz³onkowie klubu zrealizo* Mgr, Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, dominik.aziewicz@gmail.com

42

Dominik Aziewicz

wali kilkadziesi¹t transakcji. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie s¹ gotowi wesprzeæ innowacyjne projekty kwot¹ od 200 tysiêcy do 1 miliona z³otych
(Polban, 2016).
Trzeci¹ mo¿liwoœci¹ jest pozyskanie kapita³u od funduszu private equity lub
venture capital. Warto zauwa¿yæ, ¿e istniej¹ pewne rozbie¿noœci w definicjach
obu pojêæ. Powszechnie przyjmuje siê, ¿e private equity jest szerszym pojêciem,
a venture capital jest jego szczególnym przypadkiem (Malec 2004, 11). Niektórzy
autorzy zwracaj¹ uwagê, ¿e fundusze venture capital inwestuj¹ w przedsiêbiorstwa na wczeœniejszym etapie rozwoju ni¿ private equity (Przybylska-Kapuœciñska, £ukowski 2014, 288). Zgodnie z tym rozró¿nieniem venture capital inwestuje
w przedsiêbiorstwa w fazie zasiewu (seed) i rozruchu (start up), za to private
equity koncentruje swoj¹ dzia³alnoœæ na przedsiêbiorstwach w fazie rozwoju
i ekspansji. Ze wzglêdu na fakt, ¿e granice pomiêdzy VC i PE s¹ niewyraŸne niejednokrotnie, u¿ywa siê tych pojêæ zamiennie (Gabriel 2013, 85).
Okreœlenie venture capital nie ma swojego odpowiednika w jêzyku polskim.
Mo¿na je przet³umaczyæ jako ryzykowany kapita³ lub przedsiêwziêcie kapita³owe obarczone znacz¹cym ryzykiem. Nie oddaje to jednak w pe³ni istoty zjawiska. Venture capital to „kapita³ œrednio i d³ugoterminowy, inwestowany w papiery
wartoœciowe o charakterze udzia³owym/w³aœcicielskim (i/lub quazi udzia³owym)
przedsiêbiorstw nienotowanych na gie³dzie papierów wartoœciowych, z zamiarem ich póŸniejszej odsprzeda¿y dla wycofania zainwestowanego kapita³u i realizacji zysków, których podstawowym Ÿród³em jest przyrost wartoœci przedsiêbiorstwa” (Tamowicz 1995, 3).
Powy¿sza definicja zawiera podstawowe wyró¿niki funduszu venture
capital. Przede wszystkim, w przeciwieñstwie do kredytu bankowego, a podobnie jak w przypadku anio³ów biznesu, fundusz jest zainteresowany czasowym
przejêciem czêœci udzia³ów w przedsiêbiorstwie. Zasadniczym celem dzia³alnoœci
funduszu jest maksymalizowanie w³asnego zysku, który osi¹ga poprzez sprzeda¿
wczeœniej zakupionych udzia³ów. Realizuje ten cel, lokuj¹c swoje œrodki w przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na dynamicznie rozwijaj¹cych siê rynkach, wyró¿niaj¹ce
siê spoœród konkurencji swoj¹ ofert¹, sprawnoœci¹ lub doœwiadczeniem menad¿erów (Rosa 2008, 134).
Ogólnie mo¿na przyj¹æ, ¿e inwestycja venture capital przebiega zgodnie z poni¿szym schematem (Sobañska-Helman, Sieradzan 2004, 11):
– akwizycja kapita³u,
– wybór inwestycji,
– zarz¹dzanie inwestycj¹,
– dezinwestycja.
Na etapie akwizycji fundusz pozyskuje œrodki w celu podjêcia dalszych
inwestycji. Œrodki mog¹ pochodziæ z ró¿nych Ÿróde³ (Wêc³awski 1997, 58):
– prywatni inwestorzy,
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du¿e przedsiêbiorstwa,
fundusze emerytalne,
towarzystwa ubezpieczeniowe,
banki,
instytucje publiczne.
Warto zauwa¿yæ, ¿e fundusz finansowany przez instytucje publiczne mo¿e
mieæ inne cele ni¿ wczeœniej wspomniana maksymalizacja zysku (Rosa, 2008, 134),
np. wsparcie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
Nastêpnie fundusz przechodzi do etapu selekcji inwestycji. Fundusze zazwyczaj specjalizuj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ w ramach poni¿szych kryteriów (B¹k i in.
2003, 43).
– Bran¿a. Finansowanie typu venture capital sprawdza siê w realizacji projektów dotycz¹cych nowoczesnych technologii, zw³aszcza w bran¿y Hi-Tech lub
IT. W bran¿ach bardziej tradycyjnych fundusze tego typu podejmuj¹ siê wdra¿ania innowacji, zw³aszcza wykorzystuj¹cych nowoczesne technologie.
– Obszar geograficzny. Niektóre fundusze koncentruj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ
w okreœlonym regionie œwiata. Czasem ograniczaj¹ siê do jednego kraju,
a nawet do jego czêœci.
– Faza rozwoju firmy. Fundusze specjalizuj¹ siê równie¿, we wspó³pracy z przedsiêbiorstwami w konkretnej fazie rozwoju. Wiele z nich jest zainteresowanych
firmami rozpoczynaj¹cymi dzia³alnoœæ, inne inwestuj¹ np. w firmy rozwijaj¹ce
siê.
Specjalizacja funduszu niesie dla przedsiêbiorcy wiele korzyœci poza kapita³em. Przede wszystkim zapewnia przedsiêbiorstwu know-how niezbêdne do realizacji inwestycji i kontakty.
Najwa¿niejszym dzia³aniem na etapie selekcji inwestycji jest badanie nazywane
due dilligence. Jest ono doœæ k³opotliwe dla przedsiêbiorcy, poniewa¿ wymaga
udostêpnienia szeregu wra¿liwych informacji dotycz¹cych planowanego przedsiêwziêcia. Brane pod uwagê s¹ nastêpuj¹ce czynniki (Tamowicz 2004, 10):
– dzia³alnoœæ operacyjna,
– technologia,
– stosunki prawno maj¹tkowe
– finansowanie dzia³alnoœci,
– zobowi¹zania podatkowe,
– sprawy pracownicze,
– wp³yw na œrodowisko naturalne.
Dopiero po przeprowadzeniu analizy powy¿szych czynników, fundusz jest
gotowy do podjêcia decyzji o wsparciu inwestycji.
–
–
–
–
–
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Decyzje podejmowane przez fundusz w trakcie zarz¹dzania projektem zale¿¹
od realizacji wczeœniej ustalonych celów i kamieni milowych. W przypadku nieosi¹gniêcia zamierzonych rezultatów, fundusz mo¿e zakoñczyæ inwestycjê przed
terminem, lub przed³u¿yæ okres inwestycji.
Dezinwestycja, czyli wycofanie siê z przedsiêwziêcia, jest kluczowym momentem w strategii funduszu venture capital i przebiega wg starannie opracowanego
planu. Sprzeda¿ udzia³ów mo¿e odbyæ siê na rynku publicznym lub prywatnym
w zale¿noœci od ró¿nych czynników mo¿e mieæ formê (Rosa 2008, 137):
– sprzeda¿y udzia³ów jej dotychczasowym w³aœcicielom,
– sprzeda¿y innemu inwestorowi (w tym innemu funduszowi),
– wprowadzenia spó³ki na gie³dê,
– likwidacji spó³ki (w przypadku niepowodzenia inwestycji).
Ka¿da forma dezinwestycji ma swoje wady i zalety. G³ówny dylemat decyzyjny rozgrywa siê pomiêdzy wprowadzeniem na gie³dê a sprzeda¿¹ akcji lub
udzia³ów jednemu z potencjalnych inwestorów strategicznych. Wejœcie spó³ki na
gie³dê przez IPO dodaje presti¿u, daje równie¿ szansê na uzyskanie wy¿szej ceny
za akcje. Opcja ta jest zazwyczaj dobrze odbierana przez zarz¹d i pracowników
(Rosa, 2008, 137). Do wad trzeba zaliczyæ wysokie koszty, mo¿liwoœæ wrogiego
przejêcia oraz wp³yw niezale¿nych czynników na cenê (takich jak sytuacja na
rynku finansowym) (ibidem, 123).
Z kolei sprzeda¿ akcji inwestorowi strategicznemu jest procesem zdecydowanie tañszym i szybszym. Bardziej uzasadnionym w przypadku przedsiêbiorstw
z sektora MSP. Problemem mo¿e okazaæ siê, za ma³a liczba inwestorów zainteresowanych przejêciem udzia³ów takiej w³aœnie spó³ki (ibidem, 124).
Bior¹c pod uwagê wczeœniej opisywane niedogodnoœci, a w szczególnoœci
przeniesienie czêœci praw w³asnoœci na fundusz inwestycyjny, utratê autonomii
w podejmowaniu decyzji, mo¿liwoœæ wycofania siê z inwestycji w trakcie jej trwania (nawet jeœli na pocz¹tku projekt by³ rozpatrzony pozytywnie) przedsiêbiorcy
w Polsce niechêtnie korzystaj¹ z pomocy funduszów venture capital. Dzieje siê
tak pomimo ewidentnych korzyœci, takich jak: mo¿liwoœæ realizacji bardzo ryzykownych projektów, poprawy p³ynnoœci, pozyskania know how i kontaktów.
Równie¿ pozyskanie udzia³owca, który ma na celu wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa mo¿na poczytywaæ jako korzyœæ (Rosa 2008, 141–142).
Ponadto nawet przedsiêbiorcy otwarci na wspó³pracê z funduszami musz¹
mieæ na uwadze, ¿e ze wzglêdu na du¿y odsetek odrzucanych wniosków i bardzo
ma³¹ liczbê podmiotów œwiadcz¹cych tego rodzaju us³ugi w Polsce, prawdopodobieñstwo otrzymania finansowania t¹ drog¹ jest niewielkie.
Instytucje pañstwowe realizuj¹c politykê rozwoju przedsiêbiorczoœci s¹ gotowe oferowaæ alternatywne formy wsparcia kapita³owego. Korzystaj¹c z takich
rozwi¹zañ, przedsiêbiorca mo¿e unikn¹æ ryzyk zwi¹zanych ze wspó³prac¹ z funduszem venture capital, np. nie musi obawiaæ siê utraty kontroli nad biznesem.
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W ramach przeprowadzonego badania sprawdzono czy przedsiêbiorcy
byliby bardziej sk³onni korzystaæ ze wsparcia funduszu publicznego na zasadzie
inwestycji wspólnej, ni¿ klasycznego venture capital.

2.2. Sytuacja decyzyjna
W ramach badania sformu³owano problem decyzyjny dotycz¹cy korzystania z finansowania inwestycji przez fundusze kapita³owe. Problem zosta³ sformu³owany
w dwóch odmianach. Wariant A zawiera³ bezpieczn¹ propozycjê wspó³pracy z publicznym funduszem na zasadzie inwestycji wspólnej, z mo¿liwoœci¹ odkupienia
swoich akcji w przysz³oœci po z góry ustalonej cenie. W wariancie B propozycja
dotyczy³a prywatnego funduszu ventrure capital zainteresowanego osi¹gniêciem
jak najwiêkszego zysku przy wyjœciu z inwestycji. Dodatkowo zamieszczono informacje, ¿e fundusz venture capital zastrzega sobie prawo do wycofania siê z inwestycji w dogodnym dla niego momencie. Szczegó³owy opis sytuacji wraz z mo¿liwymi alternatywami odpowiedzi przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Opis sytuacji decyzyjnej nr1
Elementy wspólne sytuacji decyzyjnej:
Prowadzisz ma³e przedsiêbiorstwo produkuj¹ce wyroby metalowe ju¿ 8 lat. Twoje obroty roczne
nie przekraczaj¹ 12 mln PLN. Przedsiêbiorstwo trafi³o na barierê wzrostu. Doszed³eœ do wniosku,
¿e aby zdynamizowaæ rozwój przedsiêbiorstwa (zwiêkszyæ obroty co najmniej 3-krotnie), potrzebujesz 6 mln PLN œrodków, aby zakupiæ nowe linie produkcyjne i zainwestowaæ w park przemys³owy. Na rynku oferowane jest wsparcie kapitalizacyjne przez fundusze kapita³owe o wartoœci
6 mln PLN.
Elementy ró¿ni¹ce siê:
Wariant A:

Wariant B:

Publiczny fundusz inwestycyjny zaoferowa³ ci
realizacjê wspólnej inwestycji. W wyniku realizacji tej inwestycji fundusz czasowo przejmie
40% udzia³ów Twojej firmy. Fundusz wprowadza do firmy swojego reprezentanta, deklaruje
w umowie, ¿e zamierza odsprzedaæ Tobie swoje
udzia³y w okresie 6 lat, po z góry ustalonej cenie
(30% wy¿szej ni¿ cena objêcia udzia³ów). Masz
do wyboru nastêpuj¹ce opcje:

Prywatny fundusz kapita³owy (venture capital)
zaoferowa³ ci kapita³ w zamian za 40% udzia³ów
Twojej firmy. Fundusz wprowadza do firmy
swojego reprezentanta, deklaruje, ¿e zamierza
sprzedaæ swoje udzia³y w okresie 6 lat, jednak
w umowie zastrzega, ¿e w ka¿dej chwili mo¿e
siê wycofaæ z inwestowania (wnoszenia kapita³u). Wiesz, ¿e fundusze kapita³owe (venture
capital) s¹ zainteresowane jak najwy¿szym zyskiem z wyjœcia z inwestycji.
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Alternatywy decyzyjne:
a) zawrzeæ umowê na warunkach proponowanych przez fundusz
b) zrezygnowaæ z zawierania umowy
c) odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
d) odsun¹æ w czasie decyzjæ o pó³ roku
e) odsun¹æ w czasie decyzjê o rok
Dodatkowe pytania:
Czy kiedyœ realizowa³eœ (³aœ) lub realizowa³a znana ci firma (osoba) wspóln¹ inwestycjê
Tak/ Nie
Czy uwa¿asz, ¿e utrzymywanie kontroli nad biznesem przez przedsiêbiorcê jest kluczowe
Tak/ Nie
ród³o: Opracowanie w³asne.

2.3. Uzyskane wyniki badawcze
Badanie przeprowadzono na grupie 210 respondentów, których podzielono na
dwie równe grupy. Obie grupy charakteryzowa³y siê podobnymi charakterystykami statystycznymi i mo¿na by³o je potraktowaæ jako grupy porównawcze. Ich
opis przedstawiono w rozdziale 1. Odpowiedzi udzielone przez przedstawicieli
dwóch grup porównawczych ró¿ni³y siê znacz¹co. Dane zosta³y zawarte w tabeli 2.
Tabela 2. Preferencje dotycz¹ce wspó³pracy z funduszem inwestycyjnym
Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

Zawarcie umowy na warunkach proponowanych
przez fundusz

43

26

40,95

24,76

Rezygnacja z zawierania umowy

19

22

18,10

20,95

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

26

30

24,76

28,57

Odsuniêcie w czasie decyzji o pó³ roku

11

21

10,48

20,00

6

6

5,71

5,71

Czy realizowa³eœ kiedyœ wspóln¹ inwestycjê? Tak

25

25

23,81

23,81

Czy realizowa³eœ kiedyœ wspóln¹ inwestycjê? Nie

80

80

76,19

76,19

Czy uwa¿asz, ¿e utrzymanie kontroli nad biznesem przez przedsiêbiorcê jest kluczowe? Tak

93

96

88,57

91,43

Czy uwa¿asz, ¿e utrzymanie kontroli nad biznesem przez przedsiêbiorcê jest kluczowe? Nie

12

9

11,43

8,57

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

ród³o: Opracowanie w³asne.

47

Kapita³ wysokiego ryzyka i problemy z jego upowszechnieniem w Polsce...

Grupa, której przedstawiono mo¿liwoœæ skorzystania z wariantu A oferty,
by³a bardziej sk³onna przest¹piæ do inwestycji. Za zawarciem umowy na przedstawionych warunkach opowiedzia³o siê 40,95% badanych. W przypadku grupy,
która mia³a mo¿liwoœæ skorzystania z wariantu B, czyli pomocy funduszu venture
capital, by³o to jedynie 24,76% respondentów. Ró¿nica wynosi³a 16,19 punktu
procentowego. Mo¿e to œwiadczyæ, ¿e przejêcie odpowiedzialnoœci przez w³adze
publiczne zwiêksza sk³onnoœæ do korzystania ze zwrotnego finansowania kapita³owego

2.3.1. Wyniki w zale¿noœci od doœwiadczenia respondentów
Doœwiadczenie w zakresie realizacji wspólnej inwestycji zadeklarowa³o w obu
grupach dok³adnie po 25 respondentów. W tej grupie zaobserwowano wiêkszy
sceptycyzm wobec obu ofert. Szczegó³owy rozk³ad odpowiedzi w grupie doœwiadczonych respondentów prezentuje tabela 3. Wœród badanych, którzy rozpatrywali mo¿liwoœæ wspó³pracy z publicznym funduszem inwestycyjnym, 32% by³o
gotowych zawrzeæ umowê na warunkach proponowanych przez fundusz.
W grupie rozwa¿aj¹cej propozycjê funduszu venture capital tak¹ gotowoœæ zadeklarowa³o tylko 8% badanych. Ró¿nica wynios³a 24 punkty procentowe.
Tabela 3. Preferencje dotycz¹ce wspó³pracy z funduszem inwestycyjnym wœród respondentów deklaruj¹cych doœwiadczenie w realizowaniu wspólnych inwestycji
Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

Zawarcie umowy na warunkach proponowanych przez fundusz

8

2

32

8

Rezygnacja z zawierania umowy

4

7

16

28

11

8

44

32

Odsuniêcie w czasie decyzji o pó³ roku

2

5

8

20

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

0

3

0

12

Czy realizowa³eœ kiedyœ wspóln¹ inwestycjê?
Tak

25

25

100

100

Czy realizowa³eœ kiedyœ wspóln¹ inwestycjê?
Nie

0

0

0

0

Czy uwa¿asz, ¿e utrzymanie kontroli nad
biznesem przez przedsiêbiorcê jest kluczowe?
Tak

23

24

92

96

Czy uwa¿asz, ¿e utrzymanie kontroli nad
biznesem przez przedsiêbiorcê jest kluczowe?
Nie

2

1

8

4

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Najwiêcej respondentów ponownie zdecydowa³o siê odsun¹æ decyzje w czasie.
W wariancie A tak¹ decyzjê podjê³o 52% badanych, w tym 44% o 3 miesi¹ce, a 16%
zrezygnowa³o z umowy. W grupie doœwiadczonych respondentów, którzy rozpatrywali wariant B o odsuniêciu decyzji w czasie zadecydowa³o 64% badanych,
w tym 32% o 3 miesi¹ce, a 20% o pó³ roku. 28% zrezygnowa³o z zawarcia umowy.
Segmenty deklaruj¹ce brak doœwiadczenia w realizowaniu wspólnych
inwestycji by³y równe liczebnie w obu analizowanych grupach i liczy³y po 80
respondentów. W analizowanych segmentach stwierdzono wiêksz¹ gotowoœæ do
zawarcia umowy na podanych warunkach ni¿ w segmentach deklaruj¹cych
posiadanie doœwiadczenia. Szczegó³owe wyniki prezentuje tabela 4. W grupie,
która rozpatrywa³a wariant A, 43,75% badanych by³o gotowe zawrzeæ umowê,
a 37,5% chcia³o od³o¿yæ decyzje w czasie, w tym 18,75% zdecydowa³o siê odsun¹æ
o 3 miesi¹ce. W drugiej grupie 51,3% badanych zdecydowa³o siê odsun¹æ decyzje
w czasie, z czego najwiêcej osób zdecydowa³o siê odsun¹æ decyzjê o 3 miesi¹ce.
Gotowych do zawarcia umowy by³o 30% respondentów wœród rozwa¿aj¹cych
wariant B, czyli ró¿nica miêdzy obydwoma populacjami wynosi³a 13,75 punktów
procentowych.
Tabela 4. Preferencje dotycz¹ce wspó³pracy z funduszem inwestycyjnym wœród respondentów nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w realizowaniu wspólnych inwestycji
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

Zawarcie umowy na warunkach proponowanych przez fundusz

35

24

43,75

30

Rezygnacja z zawierania umowy

15

15

18,75

18,75

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

15

22

18,75

27,5

Odsuniêcie w czasie decyzji o pó³ roku

9

16

11,25

20

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

6

3

7,50

3,8

Czy realizowa³eœ kiedyœ wspóln¹ inwestycjê?
Tak

0

0

0

0

Czy realizowa³eœ kiedyœ wspóln¹ inwestycjê?
Nie

80

80

100

100

Czy uwa¿asz, ¿e utrzymanie kontroli nad
biznesem przez przedsiêbiorcê jest kluczowe?
Tak

70

72

87,5

90

Czy uwa¿asz, ¿e utrzymanie kontroli nad
biznesem przez przedsiêbiorcê jest kluczowe?
Nie

10

8

12,5

10

ród³o: Opracowanie w³asne.
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2.3.2. Wyniki w zale¿noœci od preferencji dotycz¹cych sprawowania
kontroli nad biznesem
Wyniki badania wskazuj¹ na wysok¹ preferencjê respondentów do posiadania
kontroli nad biznesem. Wœród analizuj¹cych wariant A tak¹ preferencjê zadeklarowa³o 88,57%, a wœród analizuj¹cych wariant B 91,43%.
Tabela 5. Preferencje dotycz¹ce wspó³pracy z funduszem inwestycyjnym wœród respondentów uwa¿aj¹cych posiadanie kontroli nad biznesem za kluczowe
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

Zawarcie umowy na warunkach proponowanych przez fundusz

36

21

38,71

21,88

Rezygnacja z zawierania umowy

18

21

19,35

21,88

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

22

30

23,66

31,25

Odsuniêcie w czasie decyzji o pó³ roku

11

18

11,83

18,75

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

6

6

6,45

6,25

Czy realizowa³eœ kiedyœ wspóln¹ inwestycjê?
Tak

23

24

24,73

25

Czy realizowa³eœ kiedyœ wspóln¹ inwestycjê?
Nie

70

72

75,27

75

Czy uwa¿asz, ¿e utrzymanie kontroli nad
biznesem przez przedsiêbiorcê jest kluczowe?
Tak

93

96

100

100

Czy uwa¿asz, ¿e utrzymanie kontroli nad
biznesem przez przedsiêbiorcê jest kluczowe?
Nie

0

0

0

0

ród³o: Opracowanie w³asne.

Rozk³ad odpowiedzi w grupach wydzielonych ze wzglêdu na preferencjê do
posiadania kontroli nad biznesem prezentuje tabela 5 i 6. Wœród osób uwa¿aj¹cych, ¿e utrzymanie kontroli nad biznesem jest kluczowe 38,71% zdecydowa³o siê
na zawarcie umowy w wariancie A i 21,88% w wariancie B. Ró¿nica wynosi wiêc
16.83%. Jest to nieznacznie wiêksza ró¿nica ni¿ w przypadku ca³oœci badanych.
Najwiêksza czêœæ respondentów w wy¿ej opisywanej grupie zdecydowa³a siê
od³o¿yæ decyzje w czasie. W grupie zmagaj¹cej siê z wariantem A by³o to 41,94%,
w tym 23,66% o 3 miesi¹ce. W grupie analizuj¹cej wariant B, a¿ 56,25% odpowiedzi wi¹za³o siê z wol¹ od³o¿enia decyzji w czasie, w tym 31,25% o 3 miesi¹ce. Pozosta³e 19,35% analizuj¹cych wariant A i 21,88% analizuj¹cych wariant B.
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Tabela 6. Preferencje dotycz¹ce wspó³pracy z funduszem inwestycyjnym wœród respondentów nieuwa¿aj¹cych posiadanie kontroli nad biznesem za kluczowe
Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

Zawarcie umowy na warunkach proponowanych przez fundusz

7

5

58,3

55,6

Rezygnacja z zawierania umowy

1

1

8,3

11,1

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

4

0

33,3

0

Odsuniêcie w czasie decyzji o pó³ roku

0

3

0

33,3

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

0

0

0

0

Czy realizowa³eœ kiedyœ wspóln¹ inwestycjê?
Tak

2

1

16,7

11,1

Czy realizowa³eœ kiedyœ wspóln¹ inwestycjê?
Nie

10

8

83,3

88,9

Czy uwa¿asz, ¿e utrzymanie kontroli nad
biznesem przez przedsiêbiorcê jest kluczowe?
Tak

0

0

0

0

Czy uwa¿asz, ¿e utrzymanie kontroli nad
biznesem przez przedsiêbiorcê jest kluczowe?
Nie

12

9

100

100

ród³o: Opracowanie w³asne.

Najwiêkszy odsetek osób gotowych do zawarcia umowy na warunkach
proponowanych przez fundusz wyst¹pi³ wœród osób, które nie uwa¿a³y, ¿e
utrzymywanie kontroli nad biznesem jest istotne. Trudno jednak w tej sytuacji
mówiæ o zró¿nicowaniu ze wzglêdu na proponowany wariant. Wœród respondentów, którzy mieli mo¿liwoœæ wyboru wariantu A, decyzje o zawarciu umowy
podjê³o 58,3% badanych, zaœ wœród respondentów, którzy mieli mo¿liwoœæ wyboru wariantu B 55,6%. Ró¿nica wynosi zaledwie 2,7 punktu procentowego. W obu
wariantach jedna trzecia badanych od³o¿y³a decyzje w czasie, a pozostali zrezygnowali z zawarcia umowy.

2.4. Wnioski z badania
Celem badania by³o sprawdzenie czy poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ
modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ behawioralnych i czy mo¿e mieæ du¿y
wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych. Uda³o siê to czêœciowo potwierdziæ.
Wyniki wskazuj¹, ¿e przejêcie odpowiedzialnoœci przez w³adze publiczne
zwiêkszy³o sk³onnoœæ do korzystania ze zwrotnego finansowania kapita³owego.
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Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli 2 odsetek zdecydowanych na zawarcie umowy z publicznym funduszem kapita³owym by³ o 16,19 punktu procentowego wiêkszy ni¿ w przypadku prywatnego funduszu venture capital. Potwierdzeniu uleg³a zatem hipoteza H7 (r. 1) mówi¹ca, ¿e „Poczucie bezpieczeñstwa
mo¿e byæ modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ behawioralnych i mo¿e mieæ
du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych. Wp³yw ten mo¿e byæ zró¿nicowany w poszczególnych segmentach MSP”.
Nie potwierdzono hipotezy H1. mówi¹cej o tym, ¿e „Doœwiadczenie
w korzystaniu z danego instrumentu wœród MSP jest czynnikiem zmniejszaj¹cym
skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych bez wzglêdu na segment MSP”.
Zarówno w wariancie A jak i B procent respondentów deklaruj¹cych zastosowanie instrumentu spada³ wraz ze wzrostem doœwiadczenia z oko³o 44% do 32%
w wariancie A i z oko³o 30% do 8% w wariancie B. Jednak oddzia³ywanie
behawioralne by³o silniejsze w grupie doœwiadczonych respondentów (przyrost
pozytywnych odpowiedzi o 22 punkty procentowe wraz ze zmian¹ funduszu
z prywatnego na publiczny. W grupie niedoœwiadczonych ten przyrost wyniós³
tylko oko³o 14 punktów procentowych. Ten wynik wynika³ z twardego realizmu
doœwiadczonych respondentów (tylko 8% by³o sk³onnych zawrzeæ umowê z prywatnym funduszem) i ma³ej œwiadomoœci ryzyka niedoœwiadczonych respondentów, z których a¿ 30% by³o sk³onnych zawrzeæ umowê z funduszem prywatnym (wysoki poziom odniesienia). Podobnie nie uda³o siê potwierdziæ hipotezy
H2. „Brak doœwiadczenia w korzystaniu z danego instrumentu przez MSP zwiêksza skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych, przy czym poziom tej skutecznoœci mo¿e byæ zró¿nicowany pomiêdzy segmentami MSP”.
Wœród badanych, którzy nie mieli doœwiadczenia w realizacji wspólnych inwestycji, gotowoœæ do zawarcia umowy w obu wariantach sytuacji decyzyjnej
by³a wiêksza ni¿ wœród doœwiadczonych respondentów, ale ró¿nica pomiêdzy
deklaruj¹cymi chêæ wspó³pracy z funduszem publicznym i prywatnym wynios³a
oko³o 14 punktów procentowych. To mniej ni¿ wœród respondentów deklaruj¹cych posiadanie doœwiadczenia o 22 punkty procentowe.
Bardzo silne okaza³o siê przekonanie, ¿e utrzymanie kontroli nad biznesem
przez przedsiêbiorcê jest kluczowe. Co jest zrozumia³e wœród osób, które nie zgodzi³y siê z t¹ tez¹, zaobserwowano najwiêksz¹ gotowoœæ do zawarcia umowy, bez
wzglêdu na jej wariant.
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3. Dwie alternatywy we wsparciu pocz¹tkowym
start-upów. Czy kapita³ publiczny jest atrakcyjniejszy
ni¿ prywatny?
Andrzej Poszewiecki*

3.1. Wprowadzenie. Seed capital jako Ÿród³o wsparcia start-upów
Nowe, innowacyjne przedsiêbiorstwa posiadaj¹ szczególne trudnoœci z pozyskaniem kapita³u na start. Poniewa¿ dzia³aj¹ w nowoczesnych bran¿ach du¿a czêœæ
instytucji bankowych podchodzi z du¿¹ ostro¿noœci¹ do ich finansowania. Celem
przeprowadzonego eksperymentu by³o poznanie reakcji MSP na oferty funduszy
seed capital – w jednym wypadku publicznego funduszu seed, a w drugim funduszu seed typu venture (prywatnego).
Polscy przedsiêbiorcy maj¹ problem z dostêpem do finansowania zewnêtrznego. Na wystêpowanie tego problemu wskazuj¹ m.in. badania realizowane
przez Komisjê Europejsk¹ i Europejski Bank Centralny. Dostêp ten jest oceniany
poni¿ej œredniej unijnej, co obrazuje poni¿sza tabela, przedstawiaj¹ca wyniki
badañ przedsiêbiorców.
Porównuj¹c Polskê z Czechami – widaæ, ¿e przedsiêbiorcy czescy zdecydowanie lepiej oceniaj¹ dostêp do Ÿróde³ finansowania ni¿ polscy. Zbli¿ony wynik do Polski uzyskano na Litwie, a jednym krajem, w którym dostêpnoœæ do Ÿróde³ finansowania zosta³a oceniona gorzej, by³a S³owacja.
Problemem, z którym spotykaj¹ siê przedsiêbiorstwa, jest luka finansowa1.
Problem z ni¹ zwi¹zany dotyka najczêœciej ma³ych, innowacyjnych przedsiêbiorstw (Lepczyñski, Pelczar 2013, 83). W Polsce Ÿród³em informacji na temat
wystêpowania tej luki i jej wielkoœci s¹ przede wszystkim raporty ewaluacyjne,
przygotowywane na rzecz instytucji, które wdra¿aj¹ programy wsparcia dla MSP.
* Dr, Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, poszewiecki@
panda.bg.univ.gda.pl
1

Luka finansowa – sytuacja, w której czeœæ przedsiêbiorstw nie ma mo¿liwoœci uzyskania œrodków
na komercyjnym rynku finansowym. Po raz pierwszy problem luki finansowej wskazany zosta³
w latach 30. XX wieku, w raporcie na temat systemu finansowego Wielkiej Brytanii. Niedoskona³oœæ
ta okreœlona zosta³a mianem luki Macmillana (od nazwiska przewodnicz¹cego komisji badaj¹cego
system finansowy, Harolda Macmillana). Obecnie lukê finansow¹ okreœla siê jako rodzaj niedoskona³oœci rynku, która wynika z asymetrii informacji pomiêdzy podmiotem potrzebuj¹cym kapita³u,
tj. MŒP a podmiotem dostarczaj¹cym œrodki finansowe (Kowalski 2014, 36).
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Tabela 1. OdpowiedŸ na pytanie w zakresie oceny dostêpnoœci przedsiêbiorców do finansowania zewnêtrznego (w %)
Dostêp do Ÿróde³
finansowania
(wyniki uzyskanych
odpowiedzi)*

EU 28

Czechy

Estonia

£otwa

Litwa

Polska

S³owacja

10

13,8

5,2

3,3

14,2

20,4

17,7

42,4

9

5,9

2,1

2,0

6,0

5,7

3,7

5,8

8

11,8

5,2

10,7

16,5

9,5

13,8

11,7

7

7,1

5,4

5,5

7,0

5,6

7,2

9,7

6

5,8

3,4

8,0

8,7

5,7

5,7

4,3

5

13,9

16,8

9,5

13,1

15,6

19,6

14,7

4

5,3

7,1

2,0

4,3

4,8

4,6

1,5

3

7,9

19,2

10,3

5,3

4,0

6,7

2,1

2

7,9

14,7

9,7

5,5

7,4

4,3

1,5

1

18,8

19,5

36,8

17,0

18,7

14,7

5,2

Brak odpowiedzi

1,7

1,1

2,2

2,3

2,7

2,1

0,9

* 10 – szczególnie pilny/istotny problem, 1 – niewielkie znaczenie
ród³o: Dokument elektroniczny, tryb dostêpu: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/files/
2013-smes-dema_en.xlsm [dostêp: 15.07.2014] za: Aliñska, A. (2014), Wykorzystanie niedotacyjnych
instrumentów finansowych z programów Unii Europejskiej w latach 2007–2013 – wnioski i rekomendacje dla nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

Praktycznie wszystkie te raporty potwierdzaj¹ fakt wystêpowania luki finansowej dotycz¹cej zapotrzebowania MŒP na finansowanie zewnêtrzne. Jedynym raportem, który nie potwierdza tego faktu, jest analiza Instytutu Badañ
Strukturalnych, która wskazuje na wystêpowanie nadpoda¿y œrodków. Jednak
uwaga ta dotyczy wy³¹cznie przedsiêbiorstw du¿ych. Zestawienie wyników prowadzonych analiz zawiera poni¿sza tabela 2.
Analizuj¹c powy¿sze wyniki warto jednak podkreœliæ, jak zró¿nicowane wyniki daj¹ prowadzone badania. Mo¿na tu wskazaæ m.in. na analizy dotycz¹ce
województwa pomorskiego, które w zale¿noœci od tego kto prowadzi³ badania,
skutkuje wynikami wynosz¹cymi od 45 mln PLN do 500 mln PLN.
Instrumenty wsparcia kierowane do przedsiêbiorstw dziel¹ siê m.in. ze
wzglêdu na cel wsparcia. W tym przypadku wyró¿niamy instrumenty obrotowe
i inwestycyjne. Poni¿szy rysunek wskazuje, jakiego typu instrumenty cieszy³y
najwiêkszym zainteresowaniem przedsiêbiorstw.
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Tabela 2. Raporty dotycz¹ce oszacowania luki finansowej w sektorze MŒP w Polsce
Badanie
P. Tamowicz, Analiza luki finansowej
w województwie pomorskim
PAG Uniconsult, Ekspertyza dotycz¹ca
uwarunkowañ wdra¿ania instrumentów i
n¿ynierii finansowej w Polsce wschodniej

Rok
badania
2008

2010

Badany obszar
pomorskie
warmiñsko-mazurskie,
podlaskie, œwiêtokrzyskie, podkarpackie,
lubelskie

Szacowana wartoœæ
luki w skali roku
(w mln PLN)
45–161

1200

podkarpackie

PAG Uniconsult, Rola instrumentów
in¿ynierii finansowej w województwie
podkarpackim

2011

Zachodniopomorska Grupa Doradcza,
Analiza luki finansowej w województwie
dolnoœl¹skim

2012

PAG Uniconsult, Analiza luki finansowej
w województwie pomorskim

2012

P. Tamowicz, Wp³yw wdro¿enia Inicjatywy
JEREMIE w regionie kujawsko-pomorskim

2012

Instytut Badañ Strukturalnych, Ocena luki
finansowej w zakresie dostêpu polskich przedsiêbiorstw do finansowania zewnêtrznego

2013

Europejski Bank Inwestycyjny, Exante
assessment of the EU SME Initiative

2013

200–400
dolnoœl¹skie
200–300
pomorskie
kujawsko-pomorskie

300–500
82-163

Polska
11 118
Polska

2000–11 200

ród³o: (Kowalski 2014, 37).

Rysunek 1. Skala korzystania przedsiêbiorstw z poszczególnych instrumentów finansowych
w podziale na poszczególne podsektory przedsiêbiorstw
ród³o: (Kowalski 2014, 38).
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Przedsiêbiorcy chêtniej korzystaj¹ z finansowania obrotowego, czyli mamy tu
do czynienia raczej z pokrywaniem bie¿¹cych kosztów dzia³alnoœci gospodarczej,
a nie rozwojem. Taka sytuacja nie sprzyja d³ugofalowemu rozwojowi MŒP. Analizuj¹c powy¿sze dane widaæ równie¿, ¿e im wiêksze przedsiêbiorstwo tym wiêksza sk³onnoœæ do inwestycji. Prowadzi to do wniosku, który analizuj¹c czêœæ obecnie (w nowej perspektywie finansowej) og³aszanych konkursów (np. w ramach
PO IR) – zosta³ wdro¿ony w ¿ycie. Chodzi o doœæ wysokie minimalne limity wsparcia – daje to szanse na realizacjê rzeczywiœcie znacz¹cych inwestycji, a nie tylko na
finansowanie zakupu drobnych produktów, które nie stwarzaj¹ szans na rozwój
gospodarczy.
Jednak najchêtniej przedsiêbiorcy chcieliby korzystaæ przede wszystkim
z dotacji (Piotrowski, Filipkowska 2012, 196), a z pewn¹ ostro¿noœci¹ i nieufnoœci¹
podchodz¹ do korzystania z finansowania d³u¿nego. Dotacje nie s¹ jednak zbyt
efektywne z punktu widzenia ca³oœci gospodarki, a czêsto ich g³ównym skutkiem
jest (w œrednim okresie) uprzywilejowanie w¹skiej grupy podmiotów, które uzyska³y wsparcie. Dotacja jest zdecydowanie najtañsz¹ form¹ finansowania dla
przedsiêbiorców. Koszt kapita³u pozyskanego tê drog¹ jest niski. Nie mamy tu do
czynienia z zerowym kosztem, gdy¿ przedsiêbiorca musi wykazaæ siê udzia³em
w³asnym oraz dodatkowo otrzymuje œrodki jako refundacje poniesionych wydatków (Piotrowski, Filipkowska 2012, 201).
W perspektywie finansowej 2007–2013 wiêkszoœæ instrumentów zwrotnych
(ponad 80%), by³o wdra¿anych za poœrednictwem Regionalnych Programów
Operacyjnych (Aliñska, 2014, 50). W programach tych wykorzystywano przede
wszystkim instrumenty d³u¿ne oraz porêczeniowo-gwarancyjne. Niestety wykorzystanie œrodków zwrotnych w ramach œrodków unijnych nie by³o zbyt du¿e2.
Chodzi tu przede wszystkim o fakt, ¿e w ci¹gu okresu 2007–2013 nie uda³o siê
osi¹gn¹æ chocia¿by jednokrotnego obrotu kapita³u – tzn. kapita³ po¿yczkowy pozostawiony do dyspozycji nie zosta³ w pe³ni zagospodarowany (Aliñska 2014, 51).
Jednak w obecnym okresie programowania udzia³ mechanizmów zwrotnych
w strukturze instrumentów finansowania projektów unijnych ma byæ znacznie
wy¿szy. Wi¹¿e siê to z ich przewagami nad dotacjami. Jest to przede wszystkim
wy¿sza efektywnoœæ, wynikaj¹ca z odnawialnoœci œrodków. Bezpoœrednio wi¹¿e
siê z tym mo¿liwoœæ skorzystania z pomocy przez wiêksz¹ liczbê beneficjentów
ani¿eli w systemie dotacyjnym. Istotn¹ kwesti¹ zwi¹zan¹ z instrumentami zwrotnymi jest wystêpowanie efektu dŸwigni, zwi¹zanego z mo¿liwoœci¹ ³¹czenia
finansowania publicznego z prywatnym. Polega to na zdolnoœci anga¿owania
œrodków prywatnych w rozwój gospodarczy przy wsparciu finansowania publicznego, przy odpowiednim podziale ryzyka (Lepczyñski, Pelczar 2013, 87).
2

Skala wykorzystania instrumentów zwrotnych kszta³towa³a siê w Polsce na poziomie ok. 2% pomocy unijnej dla Polski – za (Lepczyñski, Pelczar 2013, 84).
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Jak wspomniano wy¿ej, najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród polskich przedsiêbiorstw poszukuj¹cych finansowania, ciesz¹ siê dotacje inwestycyjne, które
mo¿na uzyskaæ w ramach konkursów unijnych. Jednak formu³a wiêkszoœci
programów o dotacjê inwestycyjn¹ nie pozwala na udzia³ w nich nowych przedsiêbiorstw na wczesnych etapach rozwoju (Piotrowski, Filipkowska 2012, 199).
Tym bardziej banki nie s¹ równie¿ specjalnie sk³onne do wsparcia takiego przedsiêbiorstwa. W tym wypadku mo¿liwoœci¹ pozyskania œrodków finansowych jest
siêgniêcie po innego typu pozabankowe Ÿród³a kapita³u. Mog¹ one przybieraæ
ró¿ne formy:
– dzia³alnoœæ po¿yczkowa (mikropo¿yczkowa),
– dzia³alnoœæ porêczycielska,
– kapita³ zal¹¿kowy (seed capital).
Dostêp do kapita³u zal¹¿kowego pozwala omin¹æ wiele niedogodnoœci zwi¹zanych m.in. z instrumentami dotacyjnymi – np. z ograniczonoœci¹ œrodków3.
W przypadku korzystania z oferty seed (czy te¿ venture) mamy do czynienia
z lepsz¹ zdolnoœci¹ do selekcji projektów innowacyjnych, szybkoœci¹ decyzji dotycz¹cej wejœcia kapita³owego4. Dodatkowo wiêkszoœæ instrumentów dotacyjnych opiera siê na refundacji wydatkowanych œrodków, dlatego te¿ przedsiêbiorca musi zapewniæ odpowiedni monta¿ finansowy, aby byæ w stanie realizowaæ
projekt.
Seed capital dotyczy finansowania bardzo wczesnej fazy rozwoju projektu
inwestycyjnego. Angielski wyraz seed oznacza ziarno, nasiono. Mamy tu wiêc do
czynienia z finansowaniem prac prowadz¹cych do wyklarowania siê koncepcji
biznesowej, czyli budowy prototypów, przeprowadzenia wstêpnych badañ rynkowych, przygotowania biznesplanu oraz utworzenia, wyposa¿enia spó³ki i wejœcia jej na rynek (Tamowicz 2004, 9). Wielkoœæ kapita³u dotycz¹ca fazy seed jest
ró¿na i zale¿y od bran¿y, skali dzia³ania itp. Mo¿e to byæ kilkadziesi¹t tysiêcy5, ale
równie¿ kilka milionów z³otych.
Wysokie ryzyko zwi¹zane z finansowaniem tej fazy skutkuje tym, ¿e ma³o
podmiotów decyduje siê na tego typu dzia³alnoœæ. Czêsto z pomoc¹ przychodz¹
tutaj œrodki publiczne, za pomoc¹ których finansowane s¹ ró¿ne programy
ukierunkowane na budowê funduszy wspieraj¹cych fazê seed. Przyk³adem takiego programu mo¿e byæ University Challenge Seed Funds, brytyjski program, który
doprowadzi³ do powstania 19 funduszy zal¹¿kowych ukierunkowanych na
sektor akademicki (Tamowicz 2004, 9).
3
4

5

W du¿ej czêœci konkursów dotacyjnych mamy do czynienia z bardzo szybkim wyczerpywaniem
przewidzianej alokacji.
Choæ w tym miejscu nale¿y pokreœliæ, ¿e obecnie w ramach projektów og³aszanych m.in. przez
NCBiR mamy do czynienia z szybk¹ œcie¿k¹ – chodzi tu jednak g³ównie o ocenê wniosków, która
zamyka siê w ci¹gu 60 dni.
Tyle inwestuje m.in. AIP Seed Fund.
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W praktyce w Polsce fundusze venture capital praktycznie nie realizuj¹ inwestycji na etapie seed (Klonowski, 2009, 18). Dzia³aj¹ce na rynku fundusze typu
VC stale rosn¹, a konsekwencj¹ tego s¹ wy¿sze pojedyncze inwestycje. W 2000 r.
przeciêtna inwestycja to oko³o 2 mln USD, natomiast w 2007 ju¿ 14 mln USD
(Drewniak 2011). W latach 2007–2009 przeciêtna inwestycja wzros³a do 19 mln
EUR (ok. 26 mln USD).
Koncepcja publicznych funduszy seed capital nie jest oczywiœcie polskim
wynalazkiem. Przyk³adowo w Szkocji dzia³aj¹ the Scottish Seed Fund, Scottish
Co-Investment Fund i the Scottish Venture Fund (Michna, Kmieciak 2014, 305).
Pierwszy z tych funduszy powsta³, aby udzielaæ wsparcia finansowego przedsiêbiorstwom na wczesnym etapie rozwoju w wysokoœci od 20 tys. do 100 tys. funtów z przeznaczeniem m.in. na rozwój nowych produktów czy wejœcie na nowe
rynki (Brown, Mason 2012).
W Polsce sektor kapita³u zal¹¿kowego rozwija siê w du¿ej mierze na podstawie programów wsparcia publicznego. Pierwsze zauwa¿alne próby mia³y miejsce
w okresie lat 2006–2008 i wi¹za³y siê z realizacj¹ Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw (poddzia³anie 1.2.3 fundusze kapita³u zal¹¿kowego). W kolejnym okresie programowania 2007–2013 kluczow¹
rolê odegra³ Krajowy Fundusz Kapita³owy oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Krajowy Fundusz Kapita³owy powsta³ w 2005 r., a jego w³aœcicielem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz wspiera inne fundusze kapita³owe klasy VC/PE, inwestuj¹cy w spó³ki z siedzib¹ w Polsce – ukierunkowanie
na finansowanie innowacyjnoœci oraz przedsiêwziêæ opartych na komponencie
B+R, posiadaj¹cych znaczny potencja³ rozwojowy.
G³ównym Ÿród³em kapitalizacji KFK (przeznaczonej na wspieranie funduszy)
by³y œrodki Dzia³ania 3.2 PO IG. Na koniec 2014 r. KFK wspiera³ 17 funduszy (maksymalny udzia³ KFK w kapitalizacji funduszy, w które inwestuje KFK wynosi
50% wartoœci funduszu) – „fundusze portfelowe” KFK funkcjonuj¹ na podstawie
kapita³u publicznego i prywatnego. W ramach dzia³ania 3.1 PO IG (inicjowanie
dzia³alnoœci innowacyjnej) przeprowadzono 6 konkursów, w ramach których
wsparto 69 poœredników, którzy stworzyli system instytucji kapita³u zal¹¿kowego w Polsce. Kwota alokowanego wsparcia wynios³a oko³o 855 mln PLN. Dzia³aj¹
oni jak prywatne fundusze VC. Oznacza to w praktyce, ¿e fundusz publiczny pompuje pieni¹dze do funduszy prywatnych, a te maj¹ dok³adnie te same problemy
z dystrybucj¹ œrodków, tak jakby œrodki pochodzi³y ze Ÿróde³ prywatnych. Jest to
wiêc rozwi¹zanie dysfunkcjonalne. Obecnoœæ pañstwa w dzia³alnoœci seed capital
powinno wi¹zaæ siê z wystêpowaniem luki finansowej, o której wspomniano wy¿ej. Wsparcie publiczne dla MŒP nie powinno konkurowaæ z komercyjnym, a jedynie wype³niaæ lukê finansow¹ w obszarach, w których finansowanie na zasadach rynkowych jest niedostêpne (Kowalski 2014, 36).
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Seed capital mo¿e byæ traktowany jako instrument wyposa¿enia w kapita³
w³asny nowo powstaj¹cego przedsiêbiorstwa poprzez dwa dzia³ania – zawi¹zanie podmiotu (spó³ki) lub te¿ podwy¿szenia kapita³u podmiotu ju¿ istniej¹cego. Z kolei typowy venture capital pojawia siê w przedsiêbiorstwach, które
przesz³y ju¿ pierwsz¹ dolinê œmierci (Valley of Death) i potrzebuj¹ kapita³u, który
pozwoli im na dalszy rozwój i przyspieszenie ich wzrostu.
Pozyskanie œrodków od funduszu venture capital daje oczywiœcie przedsiêbiorstwu korzyœci (poprawa wiarygodnoœci, wzrost mo¿liwoœci rozwoju na skutek pozyskania œrodków finansowych, pomoc w zarz¹dzaniu itp.), ale niesie równie¿ powa¿ne ryzyka (ryzyko utraty samodzielnoœci, malej¹cy udzia³ w³aœciciela
w zyskach) (Zadora 2009, 111).

3.2. Eksperyment behawioralny
Celem niniejszego rozdzia³u by³o zbadanie, czy wœród przedsiêbiorców bêd¹ widoczne ró¿nice dotycz¹ce gotowoœci przyjêcia wsparcia ich przedsiêbiorstwa
bêd¹cego w fazie zal¹¿kowej w zale¿noœci od tego kto bêdzie udziela³ wsparcia –
czyli fundusz publiczny czy fundusz prywatny.
Analiza zosta³a sporz¹dzona przy wykorzystaniu nastêpuj¹cych pytañ pomocniczych:
1. Czy bezpoœredni dostawca kapita³u (publiczny vs prywatny) ma znaczenie
w przypadku decyzji dotycz¹cej skorzystania z oferty seed capital?
2. Czy ustalenie przez prywatny fundusz VC 51% udzia³u w przejmowanym
przedsiêbiorstwie (w zamian za okreœlony kapita³) zniechêci przedsiêbiorców
od skorzystania z tej oferty?
3. Czy deklaracja publicznego funduszu inwestycyjnego dotycz¹ca odsprzeda¿y przedsiêbiorcy udzia³ów w okresie 6 lat za cenê o 30% wy¿sz¹ od ceny objêcia udzia³ów, wp³ynie pozytywnie na chêæ skorzystania z oferty funduszu?
Uczestnicz¹cym w badaniu 210 respondentom (podzielonym na dwie równe
grupy) przedstawiono problem decyzyjny, dotycz¹cy mo¿liwoœci skorzystania ze
wsparcia start-up dzia³aj¹cego w bran¿y IT. Problem decyzyjny zosta³ szczegó³owo opisany w tabeli 3, w której przedstawiono sytuacjê przedsiêbiorstwa oraz
jego potrzeby finansowe, które mog¹ zaspokojone przez fundusz venture capital.
Respondenci mieli mo¿liwoœæ spotkania siê z jedn¹ z dwóch odmian oferty.
Oferta bazowa – przyjazna (A) dotyczy³a oferty sk³adanej przez publicznych fundusze kapita³owe. W opisie znalaz³a siê informacja o realizacji wspólnej inwestycji oraz o wyjœciu funduszy z inwestycji w okresie 6 lat, po z góry ustalonej cenie
(30% powy¿ej ceny objêcia udzia³ów). Oferta „typowa” (B) dotyczy³a z kolei inwestycji prywatnego funduszu venture capital, który oferuje wymagany kapita³
za 51% udzia³ów w spó³ce,
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Badanie s³u¿y³o zweryfikowaniu nastêpuj¹cych hipotez:
– Brak doœwiadczenia w korzystaniu z danego instrumentu przez MSP zwiêksza skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych, przy czym poziom tej skutecznoœci mo¿e byæ zró¿nicowany pomiêdzy segmentami MSP(H2),
– Poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ behawioralnych i mo¿e mieæ du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych. Wp³yw ten mo¿e
byæ zró¿nicowany w poszczególnych segmentach MSP (H7),
– Awersja do ryzyka w adaptacji do nowych instrumentów finansowych wœród MSP nie
jest uzale¿niona od rozmiaru oferowanych korzyœci. Oznacza to, ¿e podnoszenie rozmiaru korzyœci oferowanych w instrumentach polityki nie jest w stanie silnie zachêciæ do ich
stosowania, je¿eli wstêpny poziom awersji do ryzyka jest wysoki (H3).
Poni¿ej przedstawiono sformu³owanie problemu decyzyjnego dla dwóch
grup respondentów.
Tabela 3. Opis sytuacji decyzyjnej – korzystanie z seed capital
Nazwa instrumentu: Seed capital
Elementy wspólne sytuacji decyzyjnej:
Jesteœ osob¹ pragn¹c¹ za³o¿yæ nowe przedsiêwziêcie gospodarcze w bran¿y oprogramowania dla
zarz¹dzania. Dysponujesz kwot¹ 20 tys. PLN. Aby rozwin¹æ produkt do sprzedawalnego na rynku
rozwi¹zania, potrzebujesz jeszcze 200 tys. PLN. Do sfinansowania tego typu przedsiêwziêcia dostêpne s¹ fundusze typu seed capital. Wsparcie kapita³owe jest trudno dostêpne. Z regu³y mniej
ni¿ jedna na dziesiêæ firm, które sk³adaj¹ aplikacjê, dostaje dofinansowanie. Z³o¿y³eœ wnioski
w dwóch funduszach typu seed capital. Otrzyma³eœ /³aœ ofertê tylko od jednego.
Elementy ró¿ni¹ce siê:
Wariant A – przyjazny:

Wariant B – typowy:

Publiczny fundusz inwestycyjny zaoferowa³ Ci
realizacjê wspólnej inwestycji na start. W wyniku realizacji tej inwestycji fundusz czasowo
przejmie 51% udzia³ów Twojej firmy. Fundusz
wyznacza Ci doradcê, który bêdzie siê Tob¹
opiekowa³ merytorycznie i deklaruje w umowie,
¿e zamierza odsprzedaæ Tobie swoje udzia³y
w okresie 6 lat, po z góry ustalonej cenie (30%
wy¿szej ni¿ cena objêcia udzia³ów). Masz do
wyboru nastêpuj¹ce opcje

Prywatny fundusz kapita³owy (venture capital)
zaoferowa³ Ci kapita³ w zamian za 51% udzia³ów
Twojej firmy. Fundusz wyznacza Ci doradcê,
który bêdzie siê Tob¹ opiekowa³ merytorycznie
i deklaruje, ¿e zamierza sprzedaæ swoje udzia³y
w okresie 6 lat, jednak w umowie zastrzega, ¿e
w ka¿dej chwili mo¿e siê wycofaæ z inwestowania (wnoszenia kapita³u). Wiesz, ¿e fundusze
kapita³owe (venture capital) s¹ zainteresowane
jak najwy¿szym zyskiem z wyjœcia z inwestycji.
Masz do wyboru nastêpuj¹ce opcje

Alternatywy decyzyjne – masz do wyboru nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
a) zawrzesz umowê na warunkach zaproponowanych przez fundusz
b) zrezygnujesz z zawierania umowy
c) odsuniesz decyzjê o uczestnictwie o 3 miesi¹ce
d) odsuniesz w czasie decyzjê o pó³ roku
e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Zadano tak¿e dwa dodatkowe pytania o odpowiedziach TAK lub NIE:
– Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana ci firma) z kapita³u wspólnika?
– Czy uwa¿asz, ¿e utrzymywanie kontroli nad biznesem przez przedsiêbiorcê
jest kluczowe?
Pytania te mia³y s³u¿yæ poznaniu doœwiadczenia respondentów w zakresie
realizacji wspólnych (pod wzglêdem kapita³owym) przedsiêwziêæ oraz postrzegania kwestii w³adzy nad firm¹ i jej samodzielnoœci.

3.3. Uzyskane wyniki badawcze
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych licz¹cych po 105
respondentów [szczegó³owy opis metodologii badawczej zastosowanej dla wszystkich analizowanych bodŸców / instrumentów finansowych znajduje siê w rozdz. 1
pierwszej czêœci opracowania]. W tabeli 4. przedstawiono uzyskane preferencje
decyzyjne w zakresie korzystania z przyjaznej (A) i typowej (B) oferty kapita³u
seed.
Tabela 4. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z oferty
seed capital - analiza podstawowa
Podjêta decyzja

Liczba respondentów

Procent respondentów

przyjazny A

typowy B

przyjazny A

typowy B

TAK – zawieram umowê na proponowanych warunkach

37

25

35,2

23,8

NIE – rezygnujê z zawierania umowy

33

45

31,4

42,9

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

23

22

21,9

21,0

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

6

11

5,7

10,5

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

6

2

5,7

1,9

Czy korzysta³eœ z kapita³u wspólnika –
TAK

27

23

25,7

21,9

Czy korzysta³eœ z kapita³u wspólnika –
NIE

78

82

74,3

78,1

Czy uwa¿asz ¿e utrzymanie kontroli jest
kluczowe – TAK

83

94

79,0

89,5

Czy uwa¿asz ¿e utrzymanie kontroli
jest kluczowe – NIE

22

11

21,0

10,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e zdecydowanie wiêksze (a¿ o blisko 48%) zainteresowanie budzi wariant A – czyli zwi¹zany ze skorzystaniem oferty publiczne-
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go funduszu inwestycyjnego. Podobnie odpowiedzi rozk³adaj¹ w przypadku odpowiedzi NIE – w tej sytuacji mamy do czynienia a¿ z 37% przewag¹ rezygnacji
z oferty funduszu, gdy oferta pochodzi od prywatnego funduszy VC. Wiêcej
przedsiêbiorców jest sk³onnych równie¿ odsun¹æ decyzjê w czasie w przypadku
wariantu B (prywatny VC). Widaæ wyraŸnie, ¿e prywatne fundusze VC s¹ postrzegane jako generuj¹ce nadmierne ryzyko wspó³pracy. W tym przypadku zaoferowanie podobnej us³ugi bezpoœrednio przez fundusz publiczny cieszy siê zdecydowanie wiêkszym zaufaniem.

3.3.1. Wp³yw posiadania doœwiadczenia na sk³onnoœæ do akceptacji
przyjaznego framingu
Ciekawych wniosków dostarcza analiza odpowiedzi na przedstawion¹ sytuacjê
decyzyjn¹ w przypadku respondentów, którzy deklaruj¹ posiadanie doœwiadczenia w zakresie korzystania z kapita³u obcego. Odpowiedzi respondentów zawiera tabela 5.
Tabela 5. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z oferty
seed capital – respondenci doœwiadczeni
Podjêta decyzja

Liczba respondentów

Procent respondentów

przyjazny A

typowy B

przyjazny A

typowy B

TAK – zawieram umowê na proponowanych warunkach

9

5

33,3

21,7

NIE – rezygnujê z zawierania umowy

6

12

22,2

52,2

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

8

5

29,6

21,7

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

2

1

7,4

4,3

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

2

0

7,4

0,0

Czy korzysta³eœ z kapita³u wspólnika –
TAK

27

23

100,0

100,0

Czy korzysta³eœ z kapita³u wspólnika –
NIE

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz ¿e utrzymanie kontroli
jest kluczowe – TAK

20

20

74,1

87,0

Czy uwa¿asz ¿e utrzymanie kontroli
jest kluczowe – NIE

7

3

25,9

13,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Analizuj¹c uzyskane wyniki, trzeba zauwa¿yæ, ¿e doœwiadczenie w tym
zakresie deklaruje niezbyt du¿o uczestników symulacji eksperymentalnej, ale nie
jest to te¿ ma³a liczba (ok. 20% respondentów). Jednak równie¿ w tej grupie zdecydowanie wiêcej (ró¿nica 53%) ankietowanych deklaruje, ¿e bêdzie sk³onnych sko-
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rzystaæ z oferty publicznego funduszu. A¿ o 135% wiêcej respondentów, którzy
posiadaj¹ doœwiadczenie zwi¹zane z korzystaniem z kapita³u wspólnika twierdzi,
¿e w przypadku oferty od prywatnego funduszu VC zrezygnuje z jego oferty. Pokazuje to, ¿e publiczny fundusz inwestycyjny, który nie siêga po wiêkszoœæ
przedsiêbiorstwa, budzi zdecydowanie inne odczucia wœród ankietowanych.

3.3.2. Wp³yw braku doœwiadczenia na sk³onnoœæ do akceptacji
przyjaznego framingu
Odpowiedzi respondentów, którzy nie posiadaj¹ doœwiadczenia zwi¹zanego
z korzystaniem z kapita³u wspólnika zawiera tabela 6.
Tabela 6. Korzystanie z kapita³u obcego – nie posiadaj¹ takich doœwiadczeñ
Podjêta decyzja

Liczba respondentów

Procent respondentów

przyjazny A

typowy B

przyjazny A

typowy B

TAK – zawieram umowê na proponowanych warunkach

28

20

35,9

24,4

NIE – rezygnujê z zawierania umowy

27

33

34,6

40,2

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

15

17

19,2

20,7

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

4

10

5,1

12,2

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

4

2

5,1

2,4

Czy korzysta³eœ z kapita³u wspólnika –
TAK

0

0

0,0

0,0

Czy korzysta³eœ z kapita³u wspólnika –
NIE

78

82

100,0

100,0

Czy uwa¿asz ¿e utrzymanie kontroli
jest kluczowe – TAK

63

74

80,8

90,2

Czy uwa¿asz ¿e utrzymanie kontroli
jest kluczowe – NIE

15

8

19,2

9,8

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Uzyskane w tym przypadku wyniki równie¿ nie odbiegaj¹ w swym wydŸwiêku od tych uzyskanych dla grupy posiadaj¹cej doœwiadczenia zwi¹zanego z tego
typu instrumentem. W przypadku wersji typowej (B) najczêstsz¹ odpowiedzi¹
by³a rezygnacja z proponowanego wejœcia kapita³owego. Z kolej w przypadku
wersji przyjaznej (A) najczêœciej decydowano siê na zawarcie umowy na proponowanych warunkach. Ponownie ró¿nica pomiêdzy odpowiedziami TAK w zale¿noœci od proponowanych wariantów by³a zdecydowanie na korzyœæ wariantu
z publicznym wsparciem – przewaga tych deklaracji wynosi³a 47%. Najmniejsza
ró¿nica w analizowanej sytuacji decyzyjnej ma miejsce w przypadku odpowiedzi
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negatywnych na zg³oszon¹ ofertê – w tym wypadku jest jednak nadal a¿ 16% wiêcej odpowiedzi NIE w przypadku oferty funduszu prywatnego.

3.3.3. Wp³yw preferencji w zakresie utrzymywania kontroli
nad biznesem na sk³onnoœæ do akceptacji przyjaznego framingu
Ostatnim analizowanym aspektem s¹ odpowiedzi przedsiêbiorców na przedstawion¹ sytuacjê decyzyjn¹ w podziale zale¿nym od deklaracji zwi¹zanej z preferencj¹ utrzymania kontroli nad przedsiêbiorstwem. W tym wypadku nale¿y oczekiwaæ – dla respondentów, którzy posiadaj¹ wysok¹ preferencjê posiadania kontroli nad biznesem - zdecydowanej przewagi odpowiedzi negatywnych na ofertê
prywatnego funduszu VC. Rozk³ad odpowiedzi tej grupy ankietowanych – zawiera tabela 7.
Tabela 7. Wysoka preferencja posiadania kontroli nad biznesem
Podjêta decyzja

Liczba respondentów

Procent respondentów

przyjazny A

typowy B

przyjazny A

typowy B

TAK – zawieram umowê na proponowanych warunkach

24

19

28,9

20,2

NIE – rezygnujê z zawierania umowy

30

43

36,1

45,7

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

19

20

22,9

21,3

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

5

10

6,0

10,6

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

5

2

6,0

2,1

Czy korzysta³eœ z kapita³u wspólnika –
TAK

20

20

24,1

21,3

Czy korzysta³eœ z kapita³u wspólnika –
NIE

63

74

75,9

78,7

Czy uwa¿asz ¿e utrzymanie kontroli
jest kluczowe – TAK

83

94

100,0

100,0

Czy uwa¿asz ¿e utrzymanie kontroli
jest kluczowe – NIE

0

0

0,0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Wœród ogó³u ankietowanych a¿ 84% uwa¿a³o, ¿e utrzymanie kontroli nad
firm¹ jest kluczowe. W tej grupie niezale¿nie od wariantu formularza eksperymentalnego, najwiêksza czêœæ ankietowanych wskazywa³a na odpowiedŸ
negatywn¹ (45,7% w przypadku propozycji z prywatnego funduszu VC i 36,1%
w przypadku oferty z publicznego funduszu). W przypadku odpowiedzi pozytywnej (zgody na zawarcie umowy z funduszem), w sytuacji gdy oferta pochodzi³a od instytucji publicznej, uzyskano 28,9% wskazañ, a dla funduszu VC
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odpowiedzi TAK by³o 20,2%. Ponownie oznacza to bardzo znacz¹c¹ ró¿nicê,
która wynosi 43%.
W ostatniej analizowanej sytuacji (niska preferencja posiadania kontroli nad
biznesem) nie bêdzie zaskoczeniem fakt, ¿e zdecydowanie najczêœciej wskazywan¹ odpowiedz¹ by³a zgoda na zawarcie umowy na proponowanych warunkach – w obu wersjach powy¿ej 50% wskazañ. Jednak nale¿y podkreœliæ, ¿e osób,
które deklarowa³y powy¿sze podejœcie – czyli zgodê na przejêcie kontroli przez
kogoœ innego nad ich biznesem, by³o niewiele. Jednak nawet w tej grupie przewagê uzyska³a wariant bazowy, czyli z publicznym wsparciem.
Zestawienia odpowiedzi grupy respondentów, którzy uwa¿aj¹, ¿e utrzymanie kontroli nad w³asnym biznesem, nie jest kluczowe zawiera poni¿sza tabela 8.
Tabela 8. Niska preferencja posiadania kontroli nad biznesem
Podjêta decyzja
TAK – zawieram umowê na proponowanych warunkach

Liczba respondentów

Procent respondentów

przyjazny A

typowy B

przyjazny A

typowy B

13

6

59,1

54,5

NIE – rezygnujê z zawierania umowy

3

2

13,6

18,2

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

4

2

18,2

18,2

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

1

1

4,5

9,1

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

1

0

4,5

0,0

Czy korzysta³eœ z kapita³u wspólnika
– TAK

7

3

31,8

27,3

Czy korzysta³eœ z kapita³u wspólnika
– NIE

15

8

68,2

72,7

Czy uwa¿asz ¿e utrzymanie kontroli
jest kluczowe – TAK

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz ¿e utrzymanie kontroli
jest kluczowe – NIE

22

11

100,0

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

3.3.4. Ró¿nice w podejmowanych decyzjach kobiet i mê¿czyzn
Dodatkowo przeprowadzona zosta³a analiza odpowiedzi w podziale na kobiety
i mê¿czyzn, aby zweryfikowaæ na ile p³eæ jest kryterium, które wp³ywa na decyzje
i zachowania przedsiêbiorców.
W przypadku tej analizy nie widaæ silnych ró¿nic pomiêdzy mê¿czyznami
i kobietami. Obie grupy bardziej sk³onne s¹ korzystaæ z oferty publicznego funduszu seed capital. Równie¿ niezale¿nie od wariantu okazuje siê, ¿e mê¿czyŸni s¹
bardziej sk³onni do wspó³pracy z funduszem venture capital (wiêkszy procent
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odpowiedzi TAK). Teoretycznie mo¿e to wskazywaæ na wiêksz¹ sk³onnoœæ do ryzyka. Jednak te przypuszczenie podwa¿a analiza odpowiedzi negatywnych dotycz¹cych oferty seed capital. W przypadku oferty seed capital funduszu venture
okazuje siê, ¿e blisko 47% mê¿czyzn rezygnuje z tego typu oferty, a wiêc nie s¹
sk³onni siêgn¹æ po œrodki z funduszu VC. Mo¿na to jednak równie¿ interpretowaæ
jako niechêæ do pozbywania siê wiêkszoœci udzia³ów w swoim przedsiêwziêciu.
Tabela 9. Analiza udzielonych odpowiedzi w zale¿noœci od p³ci respondentów
Podjêta decyzja

Liczba respondentów
przyjazny A

Procent respondentów

typowy B

przyjazny A

typowy B

KOBIETY
TAK – skorzystam z instrumentu

20

12

33,9

20,0

NIE – nie skorzystam z instrumentu

19

24

32,2

40,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

12

17

20,3

28,3

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

2

6

3,4

10,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

6

1

10,2

1,7

Posiada doœwiadczenie TAK

15

12

25,4

20,0

Brak Doœwiadczenia NIE

44

48

74,6

80,0

MÊ¯CZYNI
TAK – skorzystam z instrumentu

17

13

37,0

28,9

NIE – nie skorzystam z instrumentu

14

21

30,4

46,7

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

11

5

23,9

11,1

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

4

5

8,7

11,1

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

1

0,0

2,2

Posiada doœwiadczenie TAK

12

11

26,1

24,4

Brak Doœwiadczenia NIE

34

34

73,9

75,6

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

3.4. Wnioski z badañ i implikacje dla praktyki gospodarczej
Przeprowadzony na próbie 210 ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw eksperyment
behawioralny daje podstawy do sformu³owania nastêpuj¹cych wniosków:
– oferta seed capital pochodz¹ca bezpoœrednio z sektora publicznego jest zdecydowanie bardziej interesuj¹ca dla przedsiêbiorców, ani¿eli oferta z funduszy
seed typu venture;
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– w przestawionych dwóch wariantach istotnym czynnikiem, który móg³ równie¿
wp³ywaæ na decyzje przedsiêbiorców, by³ fakt przejmowania przez funduszy
prywatny, 51% udzia³ów w przedsiêbiorstwie; bior¹c pod uwagê fakt, ¿e dla
wiêkszoœci ankietowanych najwa¿niejsz¹ wartoœci¹ jest utrzymanie kontroli
nad w³asnym interesem, nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e tego typu oferta nie wzbudzi³a du¿ego zainteresowania (negatywna weryfikacja H3, pomimo wysokiego pocz¹tkowego poziomu ryzyka, poziom oferowanych korzyœci by³ wa¿ny
dla respondentów, odbierali oni korzyœci oferowane przez fundusz publiczny
jako wiêksze);
– posiadanie doœwiadczenia zwi¹zanego z korzystaniem z kapita³u wspólnika,
przek³ada siê na znacz¹ce zmniejszenie gotowoœci do korzystania z kapita³u
seed dostarczanego przez fundusz prywatny (pozytywna weryfikacja H2);
– kwestia poczucia bezpieczeñstwa (zwi¹zana z zachowaniem kontroli nad
w³asnym biznesem) odgrywa znacz¹c¹ rolê z punktu widzenia przedsiêbiorców. (pozytywna weryfikacja H7, fundusz publiczny oferuje wiêksze bezpieczeñstwo).
Tworz¹c rozwi¹zania z zakresu m.in. wsparcia kapita³em seed nowych
przedsiêwziêæ nale¿y raczej opieraæ siê na funduszach publicznych (co ma obecnie miejsce tylko jako Ÿród³o kapita³u). Kluczowe jest jednak unikanie sytuacji,
w których dawca œrodków seed oczekuje przejêcia ponad 50% udzia³ów w przedsiêbiorstwie. Taka sytuacja skutkuje znacz¹cym zniechêceniem do skorzystania
z oferty pozyskania finansowania.
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4. Rozwojowe kredyty preferencyjne dla MSP.
Zmienna (wynikowa) czy sta³a stopa
wsparcia inwestycji w przedsiêbiorstwie?
Adam Szczêch*

4.1. Rola kredytów w finansowaniu MSP
Do g³ównych decyzji podejmowanych przez zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwami
zalicza siê decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe. Te pierwsze dotycz¹ wyboru
konkretnych kategorii i wielkoœci inwestycji. Decyzje inwestycyjne wi¹¿¹ siê
z od³o¿eniem w czasie œrodków na konsumpcjê w³aœcicieli przedsiêbiorstw i ich
pracowników oraz z oczekiwanymi w przysz³oœci korzyœciami w postaci zwrotu
zainwestowanego kapita³u wraz z rekompensat¹ za ponoszone ryzyko i za odsuniêcie w czasie konsumpcji. Istot¹ decyzji finansowych jest odpowiedni dobór
Ÿróde³ pozyskiwania œrodków pieniê¿nych. W tym przypadku mo¿na mieæ do
czynienia z tworzeniem kapita³u w³asnego (poprzez emisjê akcji, a tak¿e kreowanie zysku w przedsiêbiorstwach) b¹dŸ z pozyskiwaniem kapita³u obcego (poprzez zaci¹ganie kredytów bankowych, emisjê d³u¿nych papierów wartoœciowych, a tak¿e powstawanie zobowi¹zañ przedsiêbiorstw wobec dostawców).
Decyzjom finansowym towarzyszy analiza kosztów wariantów finansowania
projektów inwestycyjnych (Ostrowska 1999, 15–16).
Wzrost mocy produkcyjnych przedsiêbiorstw uzale¿niony jest od inwestycji.
Wzrost zasobu kapita³u jest jednym z czynników wzrostu gospodarczego. Brak
mo¿liwoœci sfinansowania inwestycji doprowadzi³by wczeœniej czy póŸniej do
spadku produkcji.
Przedsiêbiorstwa mog¹ sfinansowaæ wydatki inwestycyjne i bie¿¹ce w³asnym
lub obcym kapita³em pieniê¿nym. W przypadku wykorzystania w³asnej nadwy¿ki
dochodów nad wydatkami wystêpuje tzw. samofinansowanie (Fedorowicz 1997,
18), a owa nadwy¿ka nie bêdzie u¿yczona innym podmiotom w celu pokrycia wydatków inwestycyjnych czy konsumpcyjnych. Gdy przedsiêbiorstwa siêgaj¹ po
obcy kapita³, musz¹ liczyæ siê z koniecznoœci¹ spe³nienia ró¿nych wymogów, np.
przedstawienia odpowiednich dokumentów, ustanowienia zabezpieczeñ, co
zwiêksza koszt pozyskania œrodków pieniê¿nych. Dodatkowy wysi³ek wymaga* Dr, Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego
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ny od potencjalnych kredytobiorców mo¿e wp³ywaæ na podejmowane przez nich
decyzje w zakresie sposobu finansowania inwestycji.
Wewnêtrznymi Ÿród³ami finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw s¹ œrodki pochodz¹ce ze sprzeda¿y towarów i us³ug lub sk³adników maj¹tku, a tak¿e zyski niepodzielone. Z kolei do Ÿróde³ zewnêtrznych zaliczane s¹: emisja akcji,
dop³aty wspólników, dotacje (w tym pochodz¹ce ze œrodków unijnych), krótkoterminowe i d³ugoterminowe kredyty bankowe, po¿yczki, emisja obligacji, leasing
czy faktoring (Zaucha 2010, 190).
Wed³ug teorii hierarchii Ÿróde³ finansowania przedsiêbiorstwa w pierwszej
kolejnoœci wykorzystuj¹ finansowanie wewnêtrzne, a nastêpnie finansowanie
zewnêtrzne. Relatywnie wysokie zyski u³atwiaj¹ finansowanie inwestycji (Bia³ek-Jaworska i in. 2015, 254).
Przed udzieleniem kredytu przeprowadzana jest ocena zdolnoœci kredytowej
przedsiêbiorstw. Mo¿na wyró¿niæ zdolnoœæ kredytow¹ pod wzglêdem formalnoprawnym i zdolnoœæ kredytow¹ pod wzglêdem merytorycznym. Pierwszy wariant rozumiany jest jako zdolnoœæ klientów (osób fizycznych b¹dŸ osób prawnych) do podejmowania czynnoœci prawnych polegaj¹cych na zawieraniu umów
kredytowych. Zdolnoœæ kredytowa pod wzglêdem merytorycznym oznacza
przede wszystkim wiarygodnoœæ ekonomiczn¹ kredytobiorcy. Analiza ekonomiczna zdolnoœci kredytowej przeprowadzana jest w oparciu o wskaŸniki rentownoœci, p³ynnoœci finansowej, sprawnoœci, a tak¿e zad³u¿enia (Wiatr 1999, 366–367).
Jedn¹ z metod wykorzystywanych przez banki do oceny zdolnoœci kredytowej klientów jest metoda punktowa. Wartoœciom poszczególnych wskaŸników,
które charakteryzuj¹ dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw, przypisywana jest liczba punktów (Jaworski i in. 2001, 251). Banki samodzielnie dokonuj¹ wyboru wskaŸników.
Finansowanie inwestycji poprzez zaci¹ganie kredytów bankowych ma równie¿ znaczenie dla samych banków. Nale¿noœci od klientów tworz¹ aktywa przychodowe, czyli takie, które maj¹ bezpoœredni wp³yw na osi¹gane przez banki wyniki (Hajkiewicz-Górecka 1999, 96).
Oprócz kredytu bankowego istotne znaczenie dla finansowania dzia³alnoœci
przedsiêbiorstw ma kredyt kupiecki (kredyt handlowy) – wystêpuj¹cy pod postaci¹ sprzeda¿y z odroczonym terminem p³atnoœci (Marzec, Paw³owska 2012, 30).
W sytuacji ograniczania przez banki dostêpnoœci kredytów dla przedsiêbiorstw,
a tak¿e przewlek³ych procedur weryfikacji wniosków kredytowych kredyt handlowy jest czasem jedynym narzêdziem umo¿liwiaj¹cym zapewnienie p³ynnoœci
dostaw przez kontrahentów.
Wraz ze wzrostem zad³u¿enia przedsiêbiorstw roœnie ryzyko ich niewyp³acalnoœci i prawdopodobieñstwo wyst¹pienia tzw. kosztów bankructwa. Zgodnie
z teori¹ kosztów bankructwa (Bia³ek-Jaworska i in. 2014, 18–19) pojawienie siê
kosztów likwidacji przedsiêbiorstwa (np. obs³ugi prawnej, zbycia sk³adników
maj¹tku) ma wp³yw na spadek wartoœci przedsiêbiorstwa. Rosn¹cy poziom

4. Rozwojowe kredyty preferencyjne dla MSP...

71

zad³u¿enia skutkuje zwiêkszeniem kosztów, poniewa¿ kredytodawcy wymagaj¹
dodatkowych zabezpieczeñ. Z tego powodu przedsiêbiorcy wybieraj¹ finansowanie aktywów kapita³ami w³asnymi i tym samym unikaj¹ kosztów bankructwa.
Czêœæ przedsiêbiorstw rezygnuje z rozwoju, poniewa¿ brakuje im w³asnych
œrodków finansowych. Zjawisko pasywnoœci kredytowej (zniechêcenia kredytowego) wystêpuje wtedy, gdy przedsiêbiorstwa o wzglêdnie dobrej sytuacji ekonomicznej nie ubiegaj¹ siê o kredyt bankowy. Typowymi przyczynami zniechêcenia kredytowego s¹: przekonanie przedsiêbiorców o niedostatecznej wartoœci
aktywów mog¹cych stanowiæ zabezpieczenie kredytu, pochodzenie etniczne
w³aœcicieli lub kadry zarz¹dzaj¹cej przedsiêbiorstwem, nieudzielenie przez bank
kredytu w przesz³oœci (Sawicka, Tymoczko 2014, 8–10).
Niechêæ przedsiêbiorców do korzystania z finansowania zewnêtrznego skutkowa³a opracowaniem koncepcji mechanizmu prorozwojowego skierowanego
do sektora MSP. W niniejszym badaniu zaproponowano, aby bank komercyjny
udzieli³ kredytu na badanie i rozwój nowych produktów, wdro¿enie innowacji,
zabezpieczenie w³asnoœci intelektualnej, projekty franchisingowe czy zakup wyników prac badawczo-rozwojowych w jednostce naukowej.

4.2. Sytuacja decyzyjna
W dotychczasowej praktyce finansowego wsparcia MSP w Polsce du¿ym sukcesem okaza³ siê kredyt technologiczny. Rozwi¹zanie to zapewnia umorzenie 50%
kapita³u kredytu – pod warunkiem osi¹gniêcia za³o¿onych we wniosku wyników
produkcyjnych. Pocz¹tkowo jednym z wa¿nych warunków przyznania kredytu
by³o takie zwiêkszenie produkcji, aby dodatkowe wp³ywy podatkowe pokrywa³y
koszt sp³aty kredytu. Z czasem warunek ten zniesiono jako zawsze realizowany.
W ramach badania zosta³ sformu³owany problem decyzyjny dotycz¹cy wykorzystania kredytów do sfinansowania dzia³alnoœci inwestycyjnej przedsiêbiorstw.
Problem decyzyjny przedstawiono w dwóch wersjach. Wariant A to podatkowy
kredyt rozwojowy o zmiennej stopie wsparcia od 1 do 100% kwoty kredytu uzale¿nionej od zakresu, w jakim zwiêkszaj¹ siê wp³ywy podatkowe. Wariant ten obrazuje wiêksze ryzyko, ale i mo¿liwoœæ uzyskania wiêkszej korzyœci, nawet do 100%
umorzenia kredytu. Instrument ten powinien siê przyczyniæ do wzrostu produkcji, sprzeda¿y i wp³ywów podatkowych. W wariancie B zaprezentowano zwyk³y
kredyt inwestycyjny z umorzeniem sp³aty po³owy kapita³u (podobny do istniej¹cego kredytu technologicznego).
Zasadniczym celem takiego postawienia problemu by³o zweryfikowanie hipotez:
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H2. Brak doœwiadczenia w korzystaniu z danego instrumentu przez MSP zwiêksza skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych, przy czym poziom tej skutecznoœci mo¿e byæ zró¿nicowany pomiêdzy segmentami MSP.
H3. Awersja do ryzyka w adaptacji do nowych instrumentów finansowych wœród
MSP nie jest uzale¿niona od rozmiaru oferowanych korzyœci. Oznacza to, ¿e podnoszenie rozmiaru korzyœci oferowanych w instrumentach polityki nie jest w stanie silnie zachêciæ do ich stosowania, je¿eli wstêpny poziom awersji do ryzyka jest
wysoki.
H8. Przejrzystoœæ procedur i uczciwoœæ kryteriów konkursowych s¹ wa¿nymi
czynnikami, które mog¹ zwiêkszyæ zakres korzystania z instrumentu rozwojowego.
Omawiany problem decyzyjny przedstawiono w tabeli 1, w której wskazano
na cechy wspólne, elementy ró¿ni¹ce siê, a tak¿e dostêpne mo¿liwoœci dzia³ania.
Tabela 1. Sytuacja decyzyjna – podatkowy kredyt rozwojowy a zwyk³y kredyt inwestycyjny z umorzeniem sp³aty 50%
Podatkowy kredyt rozwojowy – wariant A

Zwyk³y kredyt inwestycyjny
z umorzeniem sp³aty 50% – wariant B

Elementy wspólne:
Jesteœ przedsiêbiorc¹ prowadz¹cym przedsiêbiorstwo spo¿ywcze (produkcja ekologicznych produktów). Produkcja twojej firmy wynosi 20 mln PLN. Chcia³byœ (chcia³abyœ) podwoiæ produkcjê,
ale potrzebujesz kredytu w wysokoœci 12 milionów PLN na inwestycje w technologie spo¿ywcze.
Przygotowa³eœ (³aœ) biznes plan i przedstawi³eœ (³aœ) go dwom bankom do analizy.
Odpowiedzia³ jeden bank, który zaoferowa³ Ci kredyt o ciekawej konstrukcji.
Elementy ró¿ni¹ce siê:
Wariant A – przyjazny:

Wariant B – typowy:

Bank zaoferowa³ Ci kredyt, który bêdzie sp³acany Bank zaoferowa³ Ci kredyt inwestycyjny na 6 lat
z przyrostu wp³ywów podatkowych z rosn¹cej z umorzeniem 50% kapita³u kredytu. Warunkiem
produkcji. Jeœli ona wzroœnie zgodnie z biznes
jest regularna obs³uga kredytu.
planem, ca³y kapita³ kredytu zostanie sp³acony
bez twojego udzia³u z przyrostu wp³ywów podatkowych. Jeœli zaœ wp³ywy podatkowe nie
wzrosn¹, sam sp³acisz 100% wartoœci kapita³u
kredytu.
Alternatywy decyzyjne – masz do wyboru nastêpuj¹ce opcje:
[ ] a) zawrzeæ umowê na warunkach proponowanych przez bank
[ ] b) zrezygnowaæ z zawierania umowy
[ ] c) odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce, potrzebujê trochê dodatkowych informacji
[ ] d) odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku, potrzebujê du¿o dodatkowych informacji
[ ] e) odsun¹æ w czasie decyzjê o rok, chcê zobaczyæ, jak to dzia³a
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Ponadto w formularzu eksperymentalnym zawarto dwa dodatkowe pytania,
które zadano respondentom w obu grupach:
– Czy kiedyœ korzysta³eœ/³aœ (lub korzysta³a znana Ci firma) z umarzalnego
kredytu?
– Czy uwa¿asz, ¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój ma prawo
oczekiwaæ dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy, która go otrzymuje?
Zaprezentowana w tabeli 1 sytuacja decyzyjna dotyczy przedsiêbiorcy
dzia³aj¹cego w bran¿y spo¿ywczej, który chcia³by podwoiæ produkcjê. Konieczne
okaza³o siê siêgniêcie po kapita³ obcy w wysokoœci 12 mln PLN w celu sfinansowania inwestycji.

4.3. Uzyskane wyniki badawcze
Badanie zosta³o przeprowadzone w dwóch grupach respondentów licz¹cych po
105 osób. Grupie A zaprezentowano wariant z podatkowym kredytem rozwojowym. Grupie B zaoferowano zwyk³y kredyt inwestycyjny. W tabeli 2 przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne w zakresie korzystania z podatkowego
kredytu rozwojowego i zwyk³ego kredytu inwestycyjnego.
Tabela 2. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z kredytów
– analiza podstawowa
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Liczba respondentów

Procent respondentów

A

B

A

B

TAK – decyzja pozytywna – zawarcie umowy
na warunkach proponowanych przez bank

39

70

37,1

66,7

NIE – decyzja negatywna – rezygnacja
z zawierania umowy

16

0

15,2

0,0

Odsuniêcie decyzji w czasie o 3 miesi¹ce,
bo potrzeba trochê dodatkowych informacji

32

24

30,5

22,9

Odsuniêcie decyzji w czasie o pó³ roku,
bo potrzeba du¿o dodatkowych informacji

8

7

7,6

6,7

Odsuniêcie decyzji w czasie o rok, chêæ zobaczenia, jak to dzia³a

10

4

9,5

3,8

Czy kiedyœ korzysta³eœ/³aœ (lub korzysta³a
znana Ci firma) z umarzalnego kredytu? TAK

11

19

10,5

18,1

Czy kiedyœ korzysta³eœ/³aœ (lub korzysta³a
znana Ci firma) z umarzalnego kredytu? NIE

94

86

89,5

81,9
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Czy uwa¿asz, ¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój ma prawo oczekiwaæ
dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy, która go otrzymuje? TAK
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72

68,6

68,6

Czy uwa¿asz, ¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój ma prawo oczekiwaæ
dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy, która go otrzymuje? NIE

33

32

31,4

30,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Zaprezentowane w tabeli 2 wyniki badañ dwóch grup respondentów wskazuj¹,
¿e zaoferowanie przez bank umorzenia po³owy kapita³u kredytu w istotny sposób wp³ynê³o na chêæ skorzystania z kredytu na warunkach okreœlonych przez
bank. Ró¿nica przy podjêciu decyzji pozytywnej w przypadku dwóch rodzajów
kredytu wynios³a prawie 30 punktów procentowych (na korzyœæ wariantu B).
Ponadto podkreœliæ nale¿y, ¿e w przypadku kredytu z umorzeniem po³owy kapita³u ¿aden respondent nie podj¹³ decyzji negatywnej, podczas gdy w przypadku
podatkowego kredytu rozwojowego tak¹ decyzjê podjê³o 15% badanych. Z przeprowadzonego badania wynika, ¿e w przypadku podatkowego kredytu rozwojowego relatywnie wiêcej osób odsunê³o decyzjê w czasie, aby zasiêgn¹æ wiêcej dodatkowych informacji.
Zasadne okaza³o siê przeprowadzenie badania, czy zmiana warunków ramowych ma wp³yw na podejmowane przez respondentów decyzje – odpowiednio
w grupie jednostek posiadaj¹cych i nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w korzystaniu z umarzalnych kredytów. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach 3 i 4.
Tabela 3. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z kredytów
w ró¿nych warunkach ramowych. Analiza w grupie jednostek, które posiadaj¹ doœwiadczenie w korzystaniu z umarzalnych kredytów
Liczba respondentów

Procent respondentów

A

B

A

B

n=11

n=19

na 100%

na 100%

TAK – decyzja pozytywna – zawarcie umowy
na warunkach proponowanych przez bank

5

13

45,5

68,4

NIE – decyzja negatywna – rezygnacja
z zawierania umowy

1

0

9,1

0,0

Odsuniêcie decyzji w czasie o 3 miesi¹ce,
bo potrzeba trochê dodatkowych informacji

4

5

36,4

26,3

Odsuniêcie decyzji w czasie o pó³ roku,
bo potrzeba du¿o dodatkowych informacji

0

1

0,0

5,3

Odsuniêcie decyzji w czasie o rok, chêæ
zobaczenia, jak to dzia³a

1

0

9,1

0,0

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze
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Czy kiedyœ korzysta³eœ/³aœ (lub korzysta³a
znana Ci firma) z umarzalnego kredytu? TAK

11

19

100,0

100,0

Czy kiedyœ korzysta³eœ/³aœ (lub korzysta³a
znana Ci firma) z umarzalnego kredytu? NIE

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój ma prawo oczekiwaæ
dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy,
która go otrzymuje? TAK

8

14

72,7

73,7

Czy uwa¿asz, ¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój ma prawo oczekiwaæ
dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy,
która go otrzymuje? NIE

3

5

27,3

26,3

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Tabela 4. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z kredytów
w ró¿nych warunkach ramowych. Analiza w grupie jednostek, które nie posiadaj¹ doœwiadczenia w korzystaniu z umarzalnych kredytów
Liczba respondentów

Procent respondentów

A

B

A

B

n=94

n=86

na 100%

na 100%

TAK – decyzja pozytywna – zawarcie umowy
na warunkach proponowanych przez bank

34

57

36,2

66,3

NIE – decyzja negatywna – rezygnacja
z zawierania umowy

15

0

16,0

0,0

Odsuniêcie decyzji w czasie o 3 miesi¹ce,
bo potrzeba trochê dodatkowych informacji

28

19

29,8

22,1

Odsuniêcie decyzji w czasie o pó³ roku,
bo potrzeba du¿o dodatkowych informacji

8

6

8,5

7,0

Odsuniêcie decyzji w czasie o rok, chêæ
zobaczenia, jak to dzia³a

9

4

9,6

4,7

Czy kiedyœ korzysta³eœ/³aœ (lub korzysta³a
znana Ci firma) z umarzalnego kredytu? TAK

0

0

0,0

0,0

Czy kiedyœ korzysta³eœ/³aœ (lub korzysta³a
znana Ci firma) z umarzalnego kredytu? NIE

94

86

100,0

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój ma prawo oczekiwaæ
dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy,
która go otrzymuje? TAK

64

58

68,1

67,4

Czy uwa¿asz, ¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój ma prawo oczekiwaæ
dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy,
która go otrzymuje? NIE

30

27

31,9

31,4

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Z danych zaprezentowanych w tabeli 3 wynika, ¿e fakt korzystania z umarzalnych kredytów wp³ywa w obu grupach respondentów na zwiêkszenie sk³onnoœci
do podejmowania decyzji pozytywnej na TAK (o 8,4 p.p. w wariancie A i o 1,7 p.p.
w wariancie B). Po drugie, w wariancie ze zwyk³ym kredytem inwestycyjnym
z umorzeniem sp³aty 50% wiêcej respondentów (ni¿ w wariancie z podatkowym
kredytem rozwojowym) jest sk³onnych podj¹æ decyzjê pozytywn¹ na TAK. Po
trzecie, w przypadku obydwu wariantów chêæ odsuniêcia decyzji w czasie o 3 miesi¹ce w celu otrzymania dodatkowych informacji jest o kilka punktów procentowych wy¿sza ni¿ u respondentów ogó³em.
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 4 mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek,
¿e odsetek respondentów, którzy zadeklarowali podjêcie pozytywnej decyzji na
TAK, podjêcie decyzji negatywnej na NIE i odsuniêcie decyzji w czasie, nie ró¿ni
siê istotnie od wyników uzyskanych dla zbiorowoœci respondentów ogó³em. Ró¿nica wynosi poni¿ej 1 p.p. w przypadku wariantów A i B.
Analizie poddano odpowiedzi udzielone przez respondentów, którzy
uwa¿aj¹, ¿e udzielaj¹cy preferencyjnego kredytu ma prawo oczekiwaæ dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy. Uzyskane wyniki badañ zaprezentowano
w tabeli 5.
Tabela 5. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z kredytów w ró¿nych warunkach ramowych. Analiza w grupie jednostek, które zadeklarowa³y,
¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój ma prawo oczekiwaæ dodatkowego
wysi³ku rozwojowego od firmy
Liczba respondentów
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Procent respondentów

A

B

A

B

n=72

n=72

na 100%

na 100%

TAK – decyzja pozytywna – zawarcie umowy
na warunkach proponowanych przez bank

27

52

37,5

72,2

NIE – decyzja negatywna – rezygnacja
z zawierania umowy

11

0

15,3

0,0

Odsuniêcie decyzji w czasie o 3 miesi¹ce,
bo potrzeba trochê dodatkowych informacji

21

16

29,2

22,2

Odsuniêcie decyzji w czasie o pó³ roku,
bo potrzeba du¿o dodatkowych informacji

7

3

9,7

4,2

Odsuniêcie decyzji w czasie o rok, chêæ
zobaczenia, jak to dzia³a

6

1

8,3

1,4

Czy kiedyœ korzysta³eœ/³aœ (lub korzysta³a
znana Ci firma) z umarzalnego kredytu? TAK

8

14

11,1

19,4

Czy kiedyœ korzysta³eœ/³aœ (lub korzysta³a
znana Ci firma) z umarzalnego kredytu? NIE

64

58

88,9

80,6
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Czy uwa¿asz, ¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój ma prawo oczekiwaæ
dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy,
która go otrzymuje? TAK

72

72

100,0

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój ma prawo oczekiwaæ
dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy,
która go otrzymuje? NIE

0

0

0,0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Z danych zawartych w tabeli 5 wynika, ¿e wiêcej decyzji pozytywnych na
TAK jest podejmowanych przez respondentów rozpatruj¹cych wariant B. Po drugie, w przypadku wariantu A odsetek respondentów podejmuj¹cych decyzjê negatywn¹ na NIE wynosi 15% – jak dla ogó³u respondentów w przypadku analizy
podstawowej. Po trzecie, w przypadku wariantu A (w porównaniu do wariantu
B) wiêcej respondentów nie podejmuje od razu decyzji dotycz¹cej zawarcia umowy. Wœród respondentów deklaruj¹cych odsuniêcie decyzji w czasie, w porównaniu do ogó³u badanych, najwiêksze ró¿nice (jednak¿e nieprzekraczaj¹ce 2,5 p. p.)
wyst¹pi³y w przypadku odsuniêcia decyzji o pó³ roku.
W tabeli 6 przedstawiono preferencje respondentów deklaruj¹cych, ¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój nie ma prawa oczekiwaæ dodatkowego wysi³ku rozwojowego od kredytobiorcy.
Tabela 6. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z kredytów w ró¿nych warunkach ramowych. Analiza w grupie jednostek, które zadeklarowa³y,
¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój nie ma prawa oczekiwaæ dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy
Liczba respondentów

Procent respondentów

A

B

A

B

n=33

n=32

na 100%

na 100%

12

18

36,4

56,3

5

0

15,2

0,0

Odsuniêcie decyzji w czasie o 3 miesi¹ce,
bo potrzeba trochê dodatkowych informacji

11

8

33,3

25,0

Odsuniêcie decyzji w czasie o pó³ roku,
bo potrzeba du¿o dodatkowych informacji

1

4

3,0

12,5

Odsuniêcie decyzji w czasie o rok, chêæ
zobaczenia, jak to dzia³a

4

2

12,1

6,3

Czy kiedyœ korzysta³eœ/³aœ (lub korzysta³a
znana Ci firma) z umarzalnego kredytu? TAK

3

5

9,1

15,6

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze
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z zawierania umowy
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Czy kiedyœ korzysta³eœ/³aœ (lub korzysta³a
znana Ci firma) z umarzalnego kredytu? NIE

30

27

90,9

84,4

Czy uwa¿asz, ¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój ma prawo oczekiwaæ
dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy,
która go otrzymuje? TAK

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój ma prawo oczekiwaæ
dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy,
która go otrzymuje? NIE

33

32

100,0

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Z danych zawartych w tabeli 6 wynika, ¿e w przypadku wariantów A i B
mniejszy odsetek respondentów (ni¿ w przypadku analizy podstawowej) zawiera
umowê na warunkach proponowanych przez bank. W przypadku wariantu B
ró¿nica wynios³a ponad 10 p.p., podczas gdy w przypadku wariantu A nieca³y
1 p.p. Po drugie, taki sam odsetek respondentów, jak w przypadku ogó³u
badanych, rezygnuje z zawierania umowy. Po trzecie, w przypadku wariantów A
i B roœnie odsetek respondentów, którzy chcieliby odsun¹æ decyzjê o zawarciu
umowy o 3 miesi¹ce i o rok.

4.4. Wnioski
Przeprowadzone na grupie 210 jednostek badanie daje podstawy do wyci¹gniêcia kilku podstawowych wniosków.
1. Zobowi¹zanie do osi¹gania dodatkowej efektywnoœci ekonomicznej i podatkowej przez przedsiêbiorców zmniejsza sk³onnoœæ do zaci¹gania kredytu. Potwierdzono zatem hipotezê H3 „Awersja do ryzyka w adaptacji do nowych instrumentów finansowych wœród MSP nie jest uzale¿niona od rozmiaru oferowanych
korzyœci. Oznacza to, ¿e podnoszenie rozmiaru korzyœci oferowanych w instrumentach polityki nie jest w stanie silnie zachêciæ do ich stosowania, je¿eli wstêpny
poziom awersji do ryzyka jest wysoki”. W grupie o zmiennej stopie wsparcia awersja do ryzyka by³a bardzo du¿a i nawet mo¿liwoœæ osi¹gniêcia umorzenia 100%
wartoœci kredytu nie by³a w stanie przekonaæ do zmiennej stopy wsparcia.
2. Podmioty maj¹ce doœwiadczenie w korzystaniu z umarzalnych kredytów
s¹ bardziej sk³onne do podejmowania pozytywnej decyzji dotycz¹cej zawarcia
umowy kredytowej. Niemniej jednak oddzia³ywanie behawioralne polegaj¹ce na
zaoferowaniu sta³ej stopy wsparcia silniej dzia³a³o na niedoœwiadczonych przedsiêbiorców (wzrost o 30,1 punktów procentowych) ni¿ na doœwiadczonych
(wzrost o 22,9 punktów procentowych). Hipoteza H2 zosta³a potwierdzona, a hipoteza H1 poœrednio.
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3. Sk³onnoœæ do zaci¹gania kredytu w przypadku jednostek deklaruj¹cych
zrozumienie, ¿e kredytodawca preferencyjnego kredytu na rozwój ma prawo
oczekiwaæ dodatkowego wysi³ku rozwojowego od firmy jest nie mniejsza ni¿
w przypadku wszystkich badanych jednostek.
4. Wa¿n¹ konkluzj¹ z tego eksperymentu jest koniecznoœæ stosowania prostych rozwi¹zañ i bardzo przejrzystych warunków sp³aty. Badanie potwierdzi³o
hipotezê H8.
Powy¿sze wnioski pokazuj¹, ¿e tworz¹c mechanizmy w³¹czaj¹ce banki
komercyjne do procesu wspierania inwestycji MSP, koniecznym warunkiem jest
zadbanie o maksymalny stopieñ prostoty i przejrzystoœci, nawet gdyby poziom
oferowanych korzyœci nie by³ bardzo du¿y.
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5. Awersja do strat przy korzystaniu z linii kredytowych
Marek Szczepaniec*

5.1. Wprowadzenie
Neoklasyczna teoria ekonomii zak³ada, ¿e przedsiêbiorcy s¹ w pe³ni racjonalni,
podejmuj¹ decyzje na bazie wszelkich dostêpnych informacji, licz¹ prawdopodobieñstwo ró¿nych zdarzeñ, nie ulegaj¹ emocjom, traktuj¹ pieni¹dz w identyczny sposób (bez wzglêdu na jego pochodzenie), a tak¿e w ka¿dych okolicznoœciach staraj¹ siê maksymalizowaæ u¿ytecznoœæ / zyski.
Odmienne podejœcie prezentuje ekonomia behawioralna, która zak³ada tylko
ograniczon¹ racjonalnoœæ zachowañ, dzia³anie na bazie niekompletnych informacji, stosowanie ró¿nych heurystyk (uproszczonych metod wnioskowania) oraz
mentalnego ksiêgowania, dzia³anie pod wp³ywem emocji, a nawet mo¿liwoœæ
pope³niania b³êdów w wyniku nadmiernej pewnoœci siebie.
Badania empiryczne Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Gdañskiego
(przeprowadzone w 2014 r. na próbie 1100 ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw)
sugeruj¹, ¿e bli¿sze rzeczywistoœci gospodarczej s¹ za³o¿enia ekonomii behawioralnej. Ju¿ w momencie zak³adania firmy szczególn¹ rolê odgrywaj¹ czynniki
psychologiczne, a nie wy³¹cznie kalkulacja mo¿liwych korzyœci i kosztów.
W Polsce w 2014 r. o utworzeniu w³asnej firmy decydowa³y najczêœciej dwa motywy: potrzeba niezale¿noœci (38,1%) oraz chêæ urzeczywistnienia w³asnych idei /
pomys³u na biznes (22,9%). Na trzecim miejscu znalaz³ siê brak pracy lub ryzyko
jej utraty (15,8% wskazañ), a dopiero na czwartym – mo¿liwoœæ zarobienia wiêkszych pieniêdzy ni¿ na etacie (15,0%).
Po rozpoczêciu dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorcy musz¹ podejmowaæ
decyzje co do kierunków rozwoju. Wprowadzanie na rynek nowych produktów,
korzystanie z nowych technologii, wchodzenie na nowe rynki geograficzne –
wszystko to wymaga podjêcia ryzyka. Wbrew obiegowym opiniom przedsiêbiorcy wcale nie s¹ sk³onni do podejmowania nadmiernego ryzyka. Wed³ug badañ
Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Gdañskiego – 44,5% przedsiêbiorców ocenia swoj¹ sk³onnoœæ do podejmowania ryzyka w sprawach biznesowych (rozwój,
wprowadzanie nowych produktów, wchodzenie na nowe rynki itp.) jako „prze* Dr hab., Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny, Uniwersytet Gdañski, profesor UG, inforest@post.pl
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ciêtn¹”. W próbie znalaz³o siê wiêcej osób maj¹cych konserwatywne podejœcie do
ryzyka (34,2%), ni¿ osób deklaruj¹cych „raczej wysok¹” lub „wyj¹tkowo wysok¹
sk³onnoœæ do podejmowania ryzyka” w sprawach biznesowych (w sumie 21,3%).
Prêdzej czy póŸniej przedsiêbiorcy musz¹ podj¹æ decyzje co do Ÿróde³ finansowania projektów rozwojowych. Zgodnie z teori¹ neoklasyczn¹ przedsiêbiorcy powinni analizowaæ wszystkie dostêpne na rynku oferty kredytowe.
Tymczasem z badañ Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Gdañskiego wynika,
¿e w 2014 r. tylko 5,1% ma³ych i œrednich firm sprawdza³o ofertê kredytów innego
banku ni¿ bank podstawowy. Œrednia liczba analizowanych ofert wynios³a 2,74,
a mediana 2. Zastanawiaj¹ce s¹ te¿ relatywnie niskie wskaŸniki wykorzystania
kredytów przez polskie ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa. W ostatnich 3 latach
z kredytów bankowych (uruchamiaj¹c nowy kredyt lub sp³acaj¹c wczeœniej
zaci¹gniête kredyty) skorzysta³o tylko 17,8% MSP.
Przyczyn takiego stanu rzeczy mo¿na upatrywaæ w nadmiernej awersji do
ryzyka oraz w awersji do strat. W³aœnie problematykê awersji do strat podejmuje
niniejsza publikacja. Jej celem jest przedstawienie wyników eksperymentu behawioralnego przeprowadzonego na dwóch próbach MSP, licz¹cych po 105 podmiotów gospodarczych. Przedsiêbiorcy, poszukuj¹cy kapita³u obrotowego, stykaj¹ siê z ró¿nymi typami ofert kredytowych. W niektórych z nich pojawiaj¹ siê
niewielkie op³aty, pobierane od niewykorzystanych œrodków. Mog¹ byæ one traktowane jako nieuzasadnione kary i w wyniku awersji do strat odrzucane przez
w³aœcicieli przedsiêbiorstw.

5.2. Awersja do strat
Zgodnie z klasyczn¹ koncepcj¹ homo oeconomicus ludzie dzia³aj¹ we w³asnym interesie, porównuj¹c przy podejmowaniu decyzji potencjalne korzyœci i koszty. Zdolnoœæ do dokonywania racjonalnych wyborów nie jest jednak doskona³a. Badania
prowadzone przez przedstawicieli ekonomii behawioralnej [zob. Kahneman
i Tversky (1979, 1984), Kahneman, Knetsch i Thaler (1991), Tversky i Kahneman
(1991, 1992), Thaler i Benartzi (1995), Thaler, Tversky, Kahneman, Schwartz (1997),
Odean (1998), Barberis i Huang (2001), Schmidt i Traub (2002), Abdellaoui, Bleichrodt i Paraschiv (2007)], wykaza³y m.in., ¿e przykre doznania zwi¹zane ze strat¹
np. 100 USD s¹ silniejsze ni¿ radoœæ z niespodziewanego zysku o identycznej wartoœci. Tak powsta³a teoria awersji do strat, zak³adaj¹ca, ¿e podmioty rynkowe
bêd¹ szczególnie boleœnie odczuwaæ wszelkiego rodzaju straty. Zjawisko unikania strat badano dotychczas g³ównie na rynku kapita³owym w kontekœcie zachowañ inwestycyjnych. Okaza³o siê m.in., ¿e inwestorzy gie³dowi za wszelk¹ cenê
unikaj¹ zamkniêcia pozycji na minusie, chocia¿ mo¿e to doprowadziæ do jeszcze
wiêkszych strat w przypadku przed³u¿aj¹cej siê bessy.

5. Awersja do strat przy korzystaniu z linii kredytowych

83

Zjawisko unikania za wszelk¹ cenê strat potwierdzono równie¿ w innych badaniach empirycznych w ró¿nym kontekœcie decyzyjnym [zob. np. Brink i Rankin
(2013) oraz Guillemette i Nanigian (2014)].

5.3. Sytuacja decyzyjna
Problem badawczy mo¿na scharakteryzowaæ w nastêpuj¹cy sposób: jak przedsiêbiorcy, maj¹cy do dyspozycji atrakcyjnie oprocentowane kredyty, zareaguj¹ nawet na niewielk¹ stratê (maksymalnie 0,9%), która mo¿e pojawiæ siê w czasie, kiedy nie wszystkie œrodki z linii kredytowej bêd¹ wykorzystywane.
Na opisan¹ sytuacjê decyzyjn¹ mo¿na spojrzeæ te¿ z innego punktu widzenia
– mamy tu te¿ do czynienia z problemem wymiennoœci (trade off) czasu i pieni¹dza
– w ramach badania weryfikowano preferencje: elastycznoœæ / krótki czas procedur (przy wy¿szym koszcie) vs. tradycyjne (d³u¿sze) procedury (ale za to generuj¹ce ni¿sze koszty).
Hipoteza badawcza zak³ada³a, ¿e: pojawienie siê w ofercie nawet niewielkich
mo¿liwych strat, zmniejsza sk³onnoœæ do zaci¹gania kredytu, pomimo jego ogólnej atrakcyjnoœci cenowej oraz przyjaznych procedur.
Ponadto weryfikowano nastêpuj¹c¹ hipotezê pomocnicz¹: doœwiadczenie
w korzystaniu z danego instrumentu finansowego przez MSP zwiêksza sk³onnoœæ do jego wykorzystania w przysz³oœci.
Uczestnicz¹cym w badaniu 210 respondentom (podzielonym na dwie równe
grupy) przedstawiono problem decyzyjny, dotycz¹cy rozwoju przedsiêbiorstwa
(prowadz¹cego handel produktami ogrodniczymi) w oparciu o kredyt bankowy
o wartoœci 300 tys. PLN. Problem decyzyjny zosta³ szczegó³owo opisany w tabeli 1,
w której pokazano sytuacjê przedsiêbiorstwa, a tak¿e dwie ró¿ne oferty kredytowe (ka¿da z nich by³a prezentowana innej grupie respondentów). Oferty kredytu
zosta³y przygotowane w dwóch odmianach: (A) „ze strat¹” – gdzie pojawia³a siê
op³ata od niewykorzystanych œrodków (0,9% w skali roku), chocia¿ sam kredyt,
nawet uwzglêdniaj¹c t¹ dodatkow¹ op³atê, by³ atrakcyjnie oprocentowany, a procedury jego zawarcia i przed³u¿enia nie by³y skomplikowane oraz (B) typowej –
opartej na obecnie funkcjonuj¹cych w bankach procedurach. Przy konstruowaniu „typowej” oferty kredytowej uwzglêdniono m.in. fakt, ¿e przedsiêbiorcy
bêd¹ musieli uzupe³niaæ dane finansowe, co bêdzie wymaga³o pracy s³u¿b finansowo-ksiêgowych, koniecznej do sporz¹dzenia dokumentacji. Nie ma te¿ pewnoœci, ¿e bank pozytywnie rozpatrzy wniosek o zmianê kwoty kredytu (na co bêdzie
mia³ 14 dni).
Realia gospodarcze. Zgodnie z danymi NBP, w okresie prowadzenia badania
(czerwiec 2014 r.) oprocentowanie nowych kredytów dla przedsiêbiorstw by³o na-
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stêpuj¹ce: dla przedsiêbiorców indywidualnych 6,7%, a dla pozosta³ych przedsiêbiorstw przy kredytach do 1 mln PLN 4,5%. WIBOR 1M wynosi³ w czerwcu 2014 r.
od 2,60% do 2,62%. Oznacza to, ¿e maksymalne oprocentowanie kredytów oferowanych respondentom (zarówno w wersji A, jak i B) mog³o wynieœæ 4,12%. Na tle
wskaŸników rynkowych, oferty A i B nale¿y wiêc uznaæ za atrakcyjne.
W wariancie A („ze strat¹”) w hipotetycznej sytuacji, gdyby firma w ogóle nie
korzysta³a z udostêpnionych œrodków (300 tys. PLN), to w ci¹gu roku musia³aby
za to zap³aciæ 2,7 tys. PLN. W skali miesi¹ca koszt wyniós³by 225 PLN.
Przy bardziej realistycznych za³o¿eniach, ¿e œrednie wykorzystanie œrodków
wynosi³oby 50%, miesiêczny koszt utrzymania linii kredytowej wynosi³by tylko
112,50 PLN.
Z badañ Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Gdañskiego, przeprowadzonych w 2014 r. na próbie 1100 MSP, wynika, ¿e opisywane produkty kredytowe
nale¿a³y do najpopularniejszych na rynku – jednak z kredytów w rachunku
bie¿¹cym / linii kredytowych korzysta³o w ci¹gu ostatnich 3 lat (zaci¹gaj¹c nowy
kredyt lub sp³acaj¹c stary) tylko 7,5% badanych podmiotów. Jeszcze rzadziej badane firmy korzysta³y z kredytów obrotowych (5,8%).
Tabela 1. Opis sytuacji decyzyjnej – elastyczna linia kredytowa oraz kredyt obrotowy
Nazwa instrumentu: ELASTYCZNA LINIA KREDYTOWA i KREDYT OBROTOWY
Elementy wspólne sytuacji decyzyjnej:
Twoje przedsiêbiorstwo prowadzi handel produktami ogrodniczymi i charakteryzuje siê du¿¹
sezonowoœci¹ dzia³ania. Prowadzi to do du¿ych wahañ zapotrzebowania na œrodki obrotowe. Do
tej pory przedsiêbiorstwo korzysta³o z w³asnych œrodków, jednak aby szybciej siê rozwijaæ bêdzie
potrzebowa³o dodatkowo 300 tys. PLN kredytu bankowego. Z³o¿yliœcie wnioski o przedstawienie
oferty do 3 banków. Odpowiedzia³ jeden bank.
Elementy ró¿ni¹ce siê:
A. Wariant „ze strat¹”:

B. Wariant tradycyjny:

Bank zaoferowa³ Ci elastyczn¹ liniê kredytow¹
o zmiennej wysokoœci, minimalnie jednak 300 tys.
PLN. P³acisz WIBOR +1,5% za wykorzystane
œrodki oraz 0,9% za gotowoœæ od niewykorzystanej kwoty do 300 tys. PLN.

Bank zaoferowa³ Ci kredyt obrotowy na rok
(automatycznie odnawialny co rok) w wysokoœci 300 tys. PLN przy oprocentowaniu WIBOR
+1,5%. O ka¿dorazow¹ zmianê kwoty kredytu
musisz wnioskowaæ ponownie, a bank ma czas
na odpowiedŸ 14 dni.

Alternatywy decyzyjne – masz do wyboru nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
a) zawrzeæ umowê na warunkach proponowanych przez bank
b) zrezygnowaæ z zawierania umowy
c) odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
d) odsunàã w czasie decyzjæ o pó³ roku
e) odsun¹æ w czasie decyzjê o rok
ród³o: Opracowanie w³asne.
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5.4. Uzyskane wyniki
Jak ju¿ wspomniano, badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych, licz¹cych po 105 respondentów [opis metodologii badawczej zastosowanej
dla wszystkich analizowanych instrumentów finansowych znajduje siê w rozdz.
1 opracowania]. Obie oferty zawiera³y atrakcyjne warunki cenowe kredytu, z tym
¿e grupie A przedstawiono ofertê „ze strat¹” (op³at¹ 0,9% od niewykorzystanych
œrodków), natomiast grupie B zaprezentowano typow¹ ofertê kredytu obrotowego (bez op³aty za niewykorzystane œrodki, ale wymagaj¹c¹ uzupe³niania dokumentacji i pozostawiaj¹c¹ element niepewnoœci, co do przed³u¿enia kredytu na
kolejny okres). W tabeli 2 przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne w zakresie korzystania z oferty kredytowej „ze strat¹” oraz z typowej oferty kredytu
obrotowego.
Tabela 2. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z elastycznych linii kredytowych oraz kredytów obrotowych
Podjêta decyzja

Liczba respondentów

Procent respondentów

„ze strat¹” A

typowy B

„ze strat¹” A

typowy B

TAK – Decyzja pozytywna „zawieram
umowê na warunkach proponowanych
przez bank”

40

60

38,1

57,1

NIE – Decyzja negatywna „rezygnujê
z zawierania umowy”

31

19

29,5

18,1

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

22

16

20,9

15,2

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

10

6

9,5

5,7

2

4

1,9

3,8

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Wyniki badañ (zob. tab. 2.) pokazuj¹, ¿e oferta kredytowa „ze strat¹” (próbka
A) wyraŸnie rzadziej prowadzi do zaci¹gniêcia kredytu. Ró¿nice s¹ znacz¹ce, bo
w próbce A tylko 38,1% zaznaczy³o odpowiedŸ: „TAK – zawieram umowê na warunkach proponowanych przez bank”, natomiast w próbce B (wariant tradycyjny) takich odpowiedzi by³o 57,1% (o 18 p.p. wiêcej).
Umieszczenie w ofercie kredytowej op³aty za niewykorzystane œrodki czêœciej
prowadzi³o do negatywnej decyzji w sprawie skorzystania z kredytu (29,5% :
18,1%; ró¿nica wynios³a 11,4 p.p.), ewentualnie do odsuniêcia decyzji w czasie
o 3 miesi¹ce (20,9% : 15,2%; ró¿nica 5,7 p.p.) lub o pó³ roku (9,5% : 5,7%; ró¿nica 3,8 p.p.).
Wyniki potwierdzaj¹ wiêc hipotezê badawcz¹, zak³adaj¹c¹, ¿e: „pojawienie
siê w ofercie nawet niewielkich mo¿liwych strat, zmniejsza sk³onnoœæ do zaci¹gania kredytu, pomimo jego ogólnej atrakcyjnoœci cenowej”.

86

Marek Szczepaniec

Zachowanie respondentów (unikanie za wszelk¹ cenê strat) mo¿na te¿ t³umaczyæ przez pryzmat mentalnego ksiêgowania (mental accounting). Polega ono na
nieracjonalnym segregowaniu ró¿nych przep³ywów finansowych i odmiennym
ich traktowaniu (zob. Thaler 1985, 1999, 2008; Barberis i Huang 2001). Zapis na
koncie mentalnym danej pozycji jako „strata”, zamiast liczenia ca³kowitych kosztów kredytu, mo¿e prowadziæ do odrzucenia nawet atrakcyjnej oferty. Prawdopodobnie niektórzy przedsiêbiorcy w³aœnie tak siê zachowuj¹ - nie licz¹ ca³kowitych kosztów kredytu i nie bior¹ po uwagê elastycznoœci procedur (co pomog³oby
im zaoszczêdziæ du¿o czasu), tylko skupiaj¹ siê na jednym koncie mentalnym oznaczonym nazw¹ „straty”.
Najwy¿szy odsetek osób, deklaruj¹cych chêæ skorzystania z kredytu inwestycyjnego w wariancie „ze strat¹” (A), odnotowano w nastêpuj¹cych grupach respondentów (zob. tab. 3) – wœród: mê¿czyzn (47,8%), osób w wieku powy¿ej 30 lat
(58,3%) oraz osób o sta¿u pracy 4–6 lat (44,4%).
Tabela 3. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z elastycznej linii kredytowej – analiza segmentacyjna dla wariantu „ze strat¹” (wg charakterystyk
respondentów)
% deklaracji dotycz¹cych skorzystania z linii kredytowej
Grupa respondentów

TAK

NIE

decyzja za decyzja za
3 miesi¹ce pó³ roku

decyzja
za rok

razem

P³eæ
kobieta (n=59)

30,5

30,5

23,7

11,9

3,4%

100,0

mê¿czyzna (n=46)

47,8

28,3

17,4

6,5

0,0%

100,0

OGÓ£EM (n=105)

38,1

29,5

21,0

9,5

1,9%

100,0

Wiek
do 24 lat (n=55)

34,5

30,9

21,8

9,1

3,6

100,0

25–30 (n=37)

35,1

27,0

24,3

13,5

0,0

100,0

pow. 30 (n=12)

58,3

33,3

8,3

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

38,1

29,5

21,0

9,5

1,9

100,0

do 3 lat (n=46)

32,6

34,8

15,2

13,0

4,3

100,0

4–6 lat (n=36)

44,4

16,7

30,6

8,3

0,0

100,0

7 i wiêcej lat (n=22)

40,9

36,4

18,2

4,5

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

38,1

29,5

21,0

9,5

1,9

100,0

Sta¿ pracy

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Wy¿sza sk³onnoœæ do korzystania z kredytu z potencjaln¹ „strat¹” wœród mê¿czyzn mo¿e wynikaæ z nadmiernej pewnoœci siebie i przekonania, ¿e kredyt bêdzie w ca³oœci lub w zdecydowanej wiêkszoœci wykorzystany (a wiêc op³aty od
niewykorzystanych œrodków w ogóle nie wyst¹pi¹ lub bêd¹ symboliczne). Zjawisko nadmiernej pewnoœci siebie wœród mê¿czyzn przy inwestowaniu na rynku
kapita³owym wykryto m.in. w badaniach Barber i Odean (2000).
W przypadku poszczególnych segmentów przedsiêbiorstw, najwy¿szy odsetek podmiotów sk³onnych do skorzystania z kredytu w wariancie „ze strat¹” (A)
odnotowano wœród firm: o zatrudnieniu 50-249 osób (45,8%), reprezentuj¹cych
us³ugi oraz produkcjê (odpowiednio 40,9% i 40,0%), w fazie pocz¹tkowej oraz
schy³kowej (po 50,0%, ale trzeba zaznaczyæ, ¿e próbki tych firm by³y bardzo ma³e
– odpowiednio 8 i 6 podmiotów) oraz korzystaj¹cych wczeœniej z podobnych
kredytów (41,5%) (zob. tab. 4).
Tabela 4. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z elastycz- nej
linii kredytowej – analiza segmentacyjna dla wariantu „ze strat¹” (wg charakterystyk firm)
% deklaracji dotycz¹cych skorzystania z linii kredytowej
Grupa firm

TAK

NIE

decyzja za decyzja za
3 miesi¹ce pó³ roku

decyzja
za rok

razem

Wielkoœæ zatrudnienia
do 9 (n=21)

38,1

23,8

28,6

4,8

4,8

100,0

10–49 (n=36)

27,8

38,9

22,2

8,3

2,8

100,0

50–249 (n=48)

45,8

25,0

16,7

12,5

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

38,1

29,5

21,0

9,5

1,9

100,0

Rodzaj dzia³alnoœci
produkcja (n=15)

40,0

33,3

20,0

6,7

0,0

100,0

us³ugi (n=44)

40,9

25,0

22,7

9,1

2,3

100,0

handel (n=12)

33,3

58,3

8,3

0,0

0,0

100,0

budownictwo (n=7)

28,6

57,1

14,3

0,0

0,0

100,0

inne (n=25)

32,0

20,0

28,0

20,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

38,1

29,5

21,0

9,5

1,9

100,0

pocz¹tkowa faza (n=8)

50,0

12,5

12,5

25,0

0,0

100,0

szybki rozwój (n=32)

25,0

34,4

28,1

9,4

3,1

100,0

stopniowy rozwój (n=21)

38,1

28,6

23,8

4,8

4,8

100,0

dojrza³oœæ (n=38)

42,1

26,3

21,1

10,5

0,0

100,0

schy³ek (n=6)

50,0

33,3

16,7

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

38,1

29,5

21,0

9,5

1,9

100,0

Faza cyklu ¿ycia firmy
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Korzystanie z linii kredytowej
tak (n=41)

41,5

24,4

24,4

9,8

0,0

100,0

nie (n=64)

35,9

32,8

18,8

9,4

3,1

100,0

OGÓ£EM (n=105)

38,1

29,5

21,0

9,5

1,9

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Najwy¿szy odsetek osób, deklaruj¹cych chêæ skorzystania z kredytu inwestycyjnego w wariancie „typowym” (B), odnotowano w nastêpuj¹cych grupach respondentów (zob. tab. 5): kobiet (58,3%), w wieku powy¿ej 30 lat (66,7%), o sta¿u
pracy 7 i wiêcej lat (61,3%).
Tabela 5. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z kredytów
obrotowych – analiza segmentacyjna dla wariantu „typowego” (wg charakterystyk respondentów)
% deklaracji dotycz¹cych skorzystania z kredytu obrotowego
Grupa respondentów

TAK

NIE

decyzja za decyzja za
3 miesi¹ce pó³ roku

decyzja
za rok

razem

P³eæ
kobieta (n=60)

58,3

15,0

15,0

6,7

5,0

100,0

mê¿czyzna (n=45)

55,6

22,2

15,6

4,4

2,2

100,0

OGÓ£EM (n=105)

57,1

18,1

15,2

5,7

3,8

100,0

Wiek
do 24 lat (n=53)

54,7

20,8

13,2

7,5

3,8

100,0

25-30 (n=36)

55,6

19,4

16,7

5,6

2,8

100,0

pow. 30 (n=15)

66,7

6,7

20,0

0,0

6,7

100,0

OGÓ£EM (n=105)

57,1

18,1

15,2

5,7

3,8

100,0

do 3 lat (n=58)

58,6

17,2

13,8

8,6

1,7

100,0

4-6 lat (n=16)

43,8

25,0

12,5

6,3

12,5

100,0

7 i wiêcej lat (n=31)

61,3

16,1

19,4

0,0

3,2

100,0

OGÓ£EM (n=105)

57,1

18,1

15,2

5,7

3,8

100,0

Sta¿ pracy

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Z kolei najwy¿szy odsetek firm, sk³onnych do skorzystania z kredytu obrotowego w wariancie „typowym” (B), odnotowano (zob. tab. 6) w nastêpuj¹cych grupach przedsiêbiorstw: o zatrudnieniu do 9 osób (72,7%), zajmuj¹cych siê produkcj¹ (71,4%), w fazie stopniowego rozwoju (63,6%) oraz korzystaj¹cych
wczeœniej z kredytów obrotowych (77,3%).
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Interesuj¹ce ró¿nice wyst¹pi³y w przypadku podmiotów korzystaj¹cych oraz
niekorzystaj¹cych z kredytów w próbkach A i B (zob. tab. 4 i 6).
Tabela 6. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z kredytów
obrotowych – analiza segmentacyjna dla wariantu „typowego” (wg charakterystyk firm)
% deklaracji dotycz¹cych skorzystania z kredytu obrotowego
Grupa firm

TAK

NIE

decyzja za decyzja za
3 miesi¹ce pó³ roku

decyzja
za rok

razem

Wielkoœæ zatrudnienia
do 9 (n=22)

72,7

13,6

9,1

0,0

4,5

100,0

10–49 (n=37)

45,9

18,9

18,9

13,5

2,7

100,0

50–249 (n=46)

58,7

19,6

15,2

2,2

4,3

100,0

OGÓ£EM (n=105)

57,1

18,1

15,2

5,7

3,8

100,0

produkcja (n=14)

71,4

28,6

0,0

0,0

0,0

100,0

us³ugi (n=43)

53,5

14,0

20,9

7,0

4,7

100,0

handel (n=16)

50,0

31,3

6,3

12,5

0,0

100,0

budownictwo (n=5)

40,0

40,0

0,0

0,0

20,0

100,0

inne (n=26)

61,5

7,7

23,1

3,8

3,8

100,0

OGÓ£EM (n=105)

57,1

18,1

15,2

5,7

3,8

100,0

Rodzaj dzia³alnoœci

Faza cyklu ¿ycia firmy
pocz¹tkowa faza (n=10)

60,0

20,0

10,0

0,0

10,0

100,0

szybki rozwój (n=20)

50,0

25,0

15,0

5,0

5,0

100,0

stopniowy rozwój (n=22)

63,6

13,6

9,1

9,1

4,5

100,0

dojrza³oœæ (n=37)

59,5

8,1

21,6

5,4

5,4

100,0

schy³ek (n=9)

44,4

55,6

0,0

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

57,1

18,1

15,2

5,7

3,8

100,0

Korzystanie z kredytu obrotowego
tak (n=44)

77,3

15,9

4,5

0,0

2,3

100,0

nie (n=61)

42,6

19,7

23,0

9,8

4,9

100,0

OGÓ£EM (n=105)

57,1

18,1

15,2

5,7

3,8

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

W próbce A (wariant „ze strat¹”) odsetek respondentów, deklaruj¹cych chêæ
skorzystania z oferty linii kredytowej, by³ wy¿szy w grupie podmiotów, posiadaj¹cych ju¿ doœwiadczenia z tego typu kredytami (41,5% : 35,9%), ale ró¿nice
okaza³y siê niewielkie (5,6 p.p.). W próbce B (wariant typowy) odsetek osób, de-
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klaruj¹cych chêæ skorzystania z oferty kredytu obrotowego, by³ wyraŸnie wy¿szy
w grupie podmiotów, maj¹cych ju¿ doœwiadczenia z tego typu kredytami (77,3% :
42,6%); w tym przypadku ró¿nice okaza³y siê bardzo du¿e (24,7 p.p.).
Uzyskane wyniki badañ (szczególnie w próbce B) potwierdzaj¹ hipotezê
pomocnicz¹, zak³adaj¹c¹, ¿e: doœwiadczenie w korzystaniu z danego instrumentu finansowego przez MSP zwiêksza sk³onnoœæ do jego wykorzystania w przysz³oœci.

5.5. Wnioski i implikacje dla praktyki gospodarczej
Przeprowadzony na próbie 210 ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw eksperyment
behawioralny daje podstawy do sformu³owania nastêpuj¹cych wniosków:
1) przedsiêbiorcy wykazuj¹ mniejsz¹ sk³onnoœæ do korzystania z kredytów, zawieraj¹cych op³aty za niewykorzystanie czêœci udostêpnionych œrodków (wariant A „ze strat¹”); dzieje siê tak nawet wtedy, gdy oprocentowanie kredytu
jest atrakcyjne na tle stawek rynkowych, a op³aty za niewykorzystane œrodki
nie s¹ wysokie;
2) wczeœniejsze doœwiadczenia w zakresie korzystania z kredytów pozytywnie
wp³ywaj¹ na kolejn¹ decyzjê w sprawie zaci¹gniêcia kolejnego kredytu.
Ni¿sz¹ sk³onnoœæ do korzystania z atrakcyjnych cenowo kredytów, ale zawieraj¹cych w szczegó³owych warunkach op³atê od niewykorzystanych œrodków,
nale¿y traktowaæ jako przypadek awersji do strat. Na gruncie ekonomii behawioralnej zaistnia³¹ sytuacjê mo¿na wyt³umaczyæ przez pryzmat mentalnego ksiêgowania, czyli zapisywania wspomnianych op³at na koncie „straty”. Konto to
w przypadku niektórych przedsiêbiorców mo¿e odgrywaæ wiêksz¹ rolê (przyci¹gaæ
wiêksz¹ uwagê) ni¿ konto syntetyczne, pokazuj¹ce ca³kowite koszty kredytu.
Obie hipotezy badawcze (g³ówna i pomocnicza) zosta³y potwierdzone, ale ze
wzglêdu na eksploracyjny charakter badañ oraz przyjêt¹ metodologiê (eksperymenty) wyniki nale¿y traktowaæ jako przybli¿one i wymagaj¹ce potwierdzenia
w badaniach iloœciowych na próbach losowych.

Implikacje dla praktyki gospodarczej
Prezentowane wyniki badañ mog¹ znaleŸæ zastosowanie m.in. w praktyce bankowej, szczególnie przy konstruowaniu produktów kredytowych. Nawet niewielkie op³aty, pobierane od niewykorzystanych œrodków, postrzegane s¹ przez MSP
jako rodzaj nieuzasadnionej kary. Relacje z bankami mog¹ ulec pogorszeniu, gdy
przedsiêbiorcy bêd¹ kojarzyæ je z ponoszonymi stratami, a nie z korzyœciami
p³yn¹cymi z udostêpnionych kredytów.

5. Awersja do strat przy korzystaniu z linii kredytowych
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W innych rodzajach dzia³alnoœci gospodarczej (poza rynkiem finansowym)
równie¿ nale¿y braæ pod uwagê wystêpuj¹c¹ wœród przedsiêbiorców awersjê do
strat i unikaæ w ofertach zapisów, które mog¹ kojarzyæ siê z karami / stratami.
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6. Aukcja na wk³ad w³asny przy dotacjach
na projekty rozwojowe MSP
Jacek Zaucha*, Ewelina Chraniuk**

6.1. Aukcja jako instrument proefektywnoœciowy
Polska polityka rozwoju stoi obecnie przed istotnym wyzwaniem jej reorientacji
z zasilania w du¿ej mierze œrodkami z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
UE na finansowanie ze Ÿróde³ wewnêtrznych. Rok 2020 stanie siê istotn¹ cezur¹,
gdy polskie podmioty, oprócz tych z tzw. œciany wschodniej, utrac¹ mo¿liwoœæ
korzystania z du¿ej czêœci dotacji UE ze wzglêdu na osi¹gniêcie poziomu zamo¿noœci polskich województw powy¿ej 75% PKB na mieszkañca w skali UE. Oznacza to potrzebê testowania w okresie 2014–2020 nowych rozwi¹zañ finansowania
rozwoju oraz koniecznoœæ wzrostu nacisku na efektywnoœæ wykorzystania wci¹¿
dostêpnych instrumentów bezzwrotnych z UE. St¹d „w latach 2014–2020 zak³ada
siê zwiêkszenie roli instrumentów zwrotnych (kredytowych) oraz finansowych
(ró¿ne techniki in¿ynierii finansowej, w tym partnerstwa)” (Szlachta, Zaucha
2014b, 279). „Celem tych zmian jest podniesienie efektywnoœci inwestowanych
œrodków – znaczna czêœæ œrodków bêdzie mog³a po ich sp³aceniu zostaæ ponownie wykorzystana przez kolejne firmy” (Geodecki i in. 2012, 56). W tej perspektywie (podniesienia efektywnoœci wykorzystania œrodków publicznych) nale¿y
tak¿e rozumieæ instrument aukcji. Tu wprawdzie potencjalni beneficjenci uzyskuj¹ priorytet dostêpu do œrodków pomocy bezzwrotnej, ale ujawniaj¹ si³ê swoich preferencji w tym zakresie skal¹ œrodków w³asnych jakie s¹ sk³onni na dany
projekt przeznaczyæ, a to podnosiæ bêdzie stosunek efektu do nak³adu i tzw.
wspó³czynnik lewarowania.
Aukcja na wk³ad w³asny ³¹czy wiêc zalety instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Z jednej strony bowiem przedsiêbiorstwa otrzymuj¹ wsparcie projektów wysokiego ryzyka, które mo¿e przekraczaæ poziom dopuszczalny przez
przedsiêbiorstwa prywatne. Jak wykazuj¹ dostêpne badania „dziêki wsparciu podejmowane s¹ badania, które nie zosta³yby podjête ze wzglêdu na wysokie koszty
i stopieñ ryzyka” (Fabrowska i in. 2010, 67). Dotyczy to w szczególnoœci MŒP. Dofi* Dr hab. Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, Profesor UG,
jacek.zaucha@gmail.com
** Doktorantka, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego
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nansowanie jest wa¿ne szczególnie na etapie wdra¿ania innowacji (Fabrowska
i in. 2010, 67). Z drugiej strony nadmierna obfitoœæ zewnêtrznych dotacji bezzwrotnych prowadzi do realizacji wielu nietrafionych projektów i nie poprawia poziomu innowacyjnoœci polskiej gospodarki (Geodecki i in. 2012, 64–67). Spora grupa
badaczy, np. Leszek Balcerowicz, wprost wskazuje na potrzebê ograniczenia wielkosci pomocy publicznej celem poprawy warunków gospodarowania (cyt. za
Sadkowska-Bien, Chmielewski 2007).
St¹d w szeregu dokumentów pojawia siê postulat szerszego wykorzystywania systemów mieszanych ³¹cz¹cych zalety finansowania bezzwrotnego z rygorami mechanizmów proefektywnoœciowych (Penczar i in. 2012, 12), tak jak ma to
miejsce w przypadku aukcji na wk³ad w³asny. Wed³ug wyników dostêpnych badañ aukcja przywraca efektywnoœæ zachowañ podmiotów gospodarczych w sytuacji asymetrycznych preferencji i wysokiego stopnia niepewnoœci pod warunkiem, ¿e dotyczy dóbr identycznych i powtarzalnych (Swinkels 2001). Instrument
ten mo¿e jednak przybieraæ ró¿ne formy i niesie ze sob¹ ryzyko wyników
suboptymalnych (Krawczyk 2012).

6.2. Ograniczenia zwi¹zane z wykorzystaniem aukcji
jako instrumentu proefektywnoœciowego – przyk³ad
rynku energetycznego
Aukcje s¹ instrumentem zachêcaj¹cym do wykorzystania pozycji strategicznej
i sk³aniaj¹cym przedsiêbiorstwa do zachowañ strategicznych zgodnie z teori¹
gier. Przyk³adem mog¹ byæ aukcje na zielone certyfikaty maj¹ce s³u¿yæ wsparciu
produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych (OZE). System wsparcia producentów
energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych oparty na zbywalnych œwiadectwach pochodzenia, tzw. zielonych certyfikatach, ukszta³towa³ siê w Polsce w latach 2005–2007. Zgodnie z przyjêtym prawodawstwem przedsiêbiorstwa energetyczne sprzedaj¹ce energiê zobowi¹zane s¹ do zakupu zielonej energii
elektrycznej (na gie³dzie lub na podstawie umowy dwustronnej) lub wytworzenia jej we w³asnych Ÿród³ach odnawialnych przy³¹czonych do sieci, celem
osi¹gniêcia wymaganego dyrektyw¹ UE udzia³u energii z OZE w koñcowym zu¿yciu energii elektrycznej1.
Alternatywnym, lecz dro¿szym rozwi¹zaniem jest uiszczenie op³aty zastêpczej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod1

Poziom obowi¹zkowego udzia³u energii odnawialnej w sprzeda¿y energii do odbiorców koñcowych zwiêkszaæ siê ma stopniowo z 3,1% w roku 2005 do 20% w roku 2021. (Rozporz¹dzenie z dnia
18 paŸdziernika 2012 r. w sprawie szczegó³owego zakresu obowi¹zków uzyskania i przedstawienia
do umorzenia œwiadectw pochodzenia, Dz. U. 2012, poz. 1229, § 3, pkt. 1–10).
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nej. Potwierdzeniem wytworzenia energii w instalacjach wykorzystuj¹cych
Ÿród³a odnawialne s¹ zbywalne œwiadectwa pochodzenia wystawiane przez prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (URE). Ich sprzeda¿ stanowi dodatkowe Ÿród³o
przychodu producentów energii w OZE i pokrycia wy¿szych kosztów operacyjnych, zatem decyduje o rentownoœci inwestycji. Odnawialne Ÿród³a energii charakteryzuj¹ siê bowiem wysokimi kosztami wejœcia na rynek, ni¿sz¹ efektywnoœci¹ ni¿ tradycyjne Ÿród³a, trudnoœciami w odbiorze wyprodukowanej energii
przez sieæ elektroenergetyczn¹. Popyt na œwiadectwa pochodzenia, ze wzglêdu
na zobowi¹zania iloœciowe na³o¿one na sprzedawców energii uzale¿niony jest od
zapotrzebowania brutto na energiê elektryczn¹ w gospodarce.
W 2012 r. pojawi³a siê nadwy¿ka poda¿y œwiadectw pochodzenia nad popytem. Przyczyn upatruje siê w szybko rosn¹cej produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych przy utrzymaniu w latach 2010–2012 obowi¹zku na niezmiennym poziomie 10,4%, znaczna iloœæ zielonych certyfikatów pochodzi³a z wielkoskalowej
energetyki biomasowej i wodnej. Ponadto wiele podmiotów zobowi¹zanych zdecydowa³o siê wywi¹zaæ z obowi¹zku poprzez uiszczenie op³aty zastêpczej, bowiem relatywnie wysokie ceny zielonych certyfikatów nie stanowi³y zachêty ekonomicznej do ich umorzenia. Niestety spadek cen certyfikatów nie zwiêkszy³
popytu na nie. Dominuj¹cy udzia³ wspó³spalania biomasy i wêgla zablokowa³
konkurencjê technologiczn¹.
Mniejsze instalacje OZE z regu³y finansowane s¹ w znacznej mierze ze œrodków w³asnych inwestora, wspartych czêsto preferencyjnym finansowaniem
z funduszy ekologicznych lub dotacjami z UE. Brak popytu na œwiadectwa pochodzenia i spadek przychodów z eksploatacji instalacji OZE, grozi utrat¹ p³ynnoœci
finansowej tych podmiotów, a nawet ich bankructwem. W szczególnoœci w przypadku przedsiêwziêæ korzystaj¹cych z dotacji UE istnieje koniecznoœæ zapewnienia trwa³oœci inwestycji (3–5 lat), zaœ niedotrzymanie tego wymogu mo¿e
poci¹gn¹æ za sob¹ natychmiastowy zwrot dotacji czy preferencyjnej po¿yczki. Inwestycje OZE obci¹¿one s¹ koniecznoœci¹ sp³aty kredytów zaci¹gniêtych w bankach komercyjnych przy za³o¿eniu przychodów z dwóch Ÿróde³ – sprzeda¿y
energii oraz œwiadectw pochodzenia. Zachwianie rynku OZE rodzi zagro¿enie
bankructw w sektorze i powiêkszenia siê tym samym kwot nieœci¹galnych kredytów. Utrata wiarygodnoœci odnawialnej energetyki u inwestorów kapita³owych
oraz wy¿sza ocena stopnia ryzyka przez banki skutkuje niedoborem kapita³u niezbêdnego do realizacji inwestycji w OZE. W ten oto sposób nie zrealizowano
w Polsce celu jakim by³ wzrost udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych przy zachowaniu efektywnoœciowego mechanizmu wspierania rozwoju tej produkcji za
pomoc¹ aukcji. Przyk³ad ten pokazuje, ¿e nie zawsze zastosowanie instrumentu
proefektywnoœciowego przynosi pozytywny skutek koñcowy.

96

Jacek Zaucha, Ewelina Chraniuk

6.3. Eksperyment behawioralny
Celem niniejszego rozdzia³u jest stwierdzenie, czy sposób zaoferowania instrumentu aukcji na wk³ad w³asny na bardziej przyjazny i zgodny z oczekiwaniami
MSP bêdzie wp³ywa³ na sk³onnoœæ tych przedsiêbiorstw do czêstszego korzystania z tego instrumentu w zale¿noœci od doœwiadczeñ MSP w tym zakresie. Analiza
zosta³a sporz¹dzona przy wykorzystaniu nastêpuj¹cych pytañ pomocniczych:
1. Czy rodzaj doœwiadczenia odnoœnie korzystania z aukcji wp³ywa na reakcjê
MSP na zmiany warunków zaoferowania tego instrumentów finansowych,
tzw. warunków ramowych?
2. Czy ustalenie maksymalnego pu³apu wk³adu w³asnego do 50% sk³oni MSP
do bardziej aktywnego korzystania z instrumentu akcji? Ma tutaj miejsce zmniejzenie pola decyzyjnego przedsiêbiorcy z oferowanego wk³adu z 1–99% do
1–50% kredytu oraz ewidentne zmniejszenie ryzyka poprzez eliminacjê najmniej korzystnych opcji 51–99% udzia³u wk³adu w³asnego).
Uczestnicz¹cym w badaniu 210 respondentom (podzielonym na dwie równe
grupy) przedstawiono problem decyzyjny, dotycz¹cy mo¿liwoœci wziêcia udzia³u
w aukcji. Problem decyzyjny zosta³ szczegó³owo opisany w tabeli 1, w której zobrazowano sytuacjê przedsiêbiorstwa, potencjalne korzyœci i ryzyka zwi¹zane
z aukcj¹, a tak¿e dwa ró¿ne sformu³owania odnoœnie braku lub odgórnie ustalonego limitu wk³adu w³asnego (ka¿da z nich by³a prezentowana innej grupie respondentów). Oferta aukcji zosta³a przygotowana w dwóch odmianach: (A) bazowej, tj. bez limitu wk³adu w³asnego oraz (B) „przyjaznej” – zmniejszaj¹cej
ryzyko nie otrzymania dotacji dziêki wprowadzeniu maksymalnego pu³apu
wk³adu w³asnego na poziomie 50%.
W ramach eksperymentu zastosowano framing (ró¿ny opis zaoferowanego
instrumentu) – zob. Tversky, Kahneman (1986, s. 257). Wyjaœniono jednak szczegó³owo zasadnoœæ wprowadzenia aukcji jako chêæ zmniejszenia stopnia uznaniowoœci przyznawania dotacji. W obu wariantach wskazano, i¿ dotychczasowe
podejœcie oparte na punktach przyznawanych przez ekspertów by³o wysoce nieobiektywne. Istot¹ aukcji jest wiêc jego zast¹pienie obiektywnym mechanizmem
preferowania MSP o wy¿szej sk³onnoœæ do wspó³finansowania projektu.
Powo³ano siê tak¿e na doœwiadczenie w tym zakresie w innych sferach wspierania dzia³alnoœci gospodarczej.
Zadano tak¿e dwa dodatkowe pytania o odpowiedziach tak lub nie:
– Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana ci firma) z podobnego instrumentu?
– Czy uwa¿asz, ¿e wk³ad w³asny stanowi znacz¹c¹ barierê przy ubieganiu siê
o œrodki pomocowe?
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Tabela 1. Opis sytuacji decyzyjnej – korzystanie z aukcji na wk³ad w³asny
Nazwa instrumentu: Aukcja na wk³ad w³asny
Elementy wspólne sytuacji decyzyjnej:
Do tej pory przyznawano dotacje na inwestycje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw technologicznych
w zale¿noœci od liczby punktów, które zdoby³o przedsiêbiorstwo. Dostawa³o je tylko oko³o 20%
aplikantów. Rozwa¿ana jest zmiana tego systemu jako ma³o obiektywnego na inny. PARP chcia³by
aby przynajmniej 30% wk³adu gotówkowego do przedsiêwziêcia pochodzi³o od przedsiêbiorstwa.
Wtedy przepuœci wniosek. Jeœli jednak deklaracje bêd¹ ni¿sze to przejd¹ wnioski z najwy¿szymi
deklaracjami. Przyjmijmy, ¿e mo¿na dostaæ dotacjê na projekt wartoœci 1 miliona z³otych. Wartoœæ
œrodków na ten program nie zwiêkszy siê w relacji do poprzedniego okresu.
Elementy ró¿ni¹ce siê:
Wariant A – bazowy:

Wariant B – przyjazny:

Wprowadzono aukcjê na wysokoœæ wk³adu
w³asnego. Aukcje wygrywaj¹ ci przedsiêbiorcy,
który po 4 rundach zaproponuj¹ najwiêkszy
udzia³ w³asny. Wszystkie aukcje odbywaj¹ siê
tego samego dnia. Program jest powtarzany
co 3 miesi¹ce.

Wprowadzono aukcjê na wysokoœæ wk³adu w³asnego (nie mo¿e byæ jednak wiêkszy ni¿ 50%).
Aukcje wygrywaj¹ ci przedsiêbiorcy, który po
4 rundach zaproponuj¹ najwiêkszy udzia³
w³asny. Wszystkie aukcje odbywaj¹ siê tego
samego dnia. Program jest powtarzany co
3 miesi¹ce.

Alternatywy decyzyjne – masz do wyboru nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
a) nie z³o¿ysz wniosku
b) z³o¿ysz wniosek
c) odsuniesz decyzjê o uczestnictwie o 3 miesi¹ce
d) odsuniesz w czasie decyzjê o pó³ roku
e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
Wyjaœnienie: w ramach opisu sytuacji decyzyjnej poproszono o wskazanie proponowanego przez respondenta wskaŸnika wk³adu w³asnego, ale w pierwszej rundzie badañ uzyskano dane niepe³ne i nie
poddawano ich analizie. Problem ten rozwi¹zano w drugiej turze badañ i dokonano wówczas analizy
proponowanych wskaŸników wk³adu w³asnego. Jest to omawiane w dalszej czêœci pracy.
ród³o: Opracowanie w³asne.

6.4. Uzyskane wyniki badawcze
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych licz¹cych po 105
respondentów (szczegó³owy opis metodologii badawczej zastosowanej dla wszystkich analizowanych bodŸców / instrumentów finansowych znajduje siê w rozdz. 1
pierwszej czêœci opracowania). W tabeli 2 przedstawiono uzyskane preferencje
decyzyjne w zakresie korzystania z bazowej i „przyjaznej” oferty uzyskania dotacji.
Przedstawione w tabeli 2 wyniki badañ dwóch porównywalnych grup respondentów wskazuj¹, ¿e obie oferty tak samo zosta³y przyjête przez potencjalnych beneficjentów. W obu wariantach (tj. w wariancie zarówno A jak i B) a¿ 59%
respondentów by³o sk³onnych skorzystaæ z aukcji na wk³ad w³asny. Na podstawie ankiety nie da siê powiedzieæ, czy by³o to efektem jasnego wyjaœnienia inten-
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cji le¿¹cych u podstaw wprowadzenia aukcji jako nowego instrumentu uzyskania
dostêpu do bezzwrotnego finansowego, czy te¿ wynika³o to z ogólnej potrzeby
MSP uzyskiwania dotacji tego typu. Nie uda³o siê wiêc zweryfikowaæ hipotezy, i¿
przedsiêbiorcy maj¹ sk³onnoœæ do deklarowania wiêkszego wk³adu w³asnego
w aukcji kiedy nie okreœlono maksymalnej wysokoœci wk³adu. Tak¿e okreœlenie
pu³apu nie pozwoli³o na weryfikacjê hipotezy o istnieniu tzw. efektu zakotwiczenia (Tversky, Kahneman 1974). Zwracaæ te¿ musi uwagê niewielka liczba respondentów niezdecydowanych chc¹cych odsun¹æ decyzje o pó³ roku lub o rok. Byæ
mo¿e wynika to z jasnego przedstawienia motywów wprowadzenia nowego instrumentu finansowego.
Tabela 2. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z aukcji –
analiza podstawowa
Podjêta decyzja

Liczba respondentów

Procent respondentów

przyjazny B

bazowy A

przyjazny B

bazowy A

NIE – nie sk³adam wniosku

23

23

21,9

21,9

TAK – sk³adam wniosek

62

62

59,0

59,0

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

17

18

16,2

17,1

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

2

1

1,9

1,0

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

1

1

1,0

1,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Wy¿szy odsetek osób deklaruj¹cych chêæ skorzystania z aukcji w wariancie
„przyjaznym” (B) w stosunku do ca³oœci badanych (59%) odnotowano w nastêpuj¹cych grupach respondentów (zob. tab. 3): kobiety (70,0%), respondenci z MSP
produkcyjnych (71,4%), z MSP us³ugowych (67,4%) z wykszta³ceniem œrednim
(60,0%) z MSP w fazie pocz¹tkowej (80%) lub szybkiego rozwoju (60%) oraz respondenci, którzy nie uwa¿ali wk³adu w³asnego jako bariery (60,7%).
Wydaje siê jednak, ¿e ani wykszta³cenie, ani opinia dotycz¹ca wk³adu w³asnego nie ró¿nicuj¹ odpowiedzi ankietowanych. Natomiast determinant¹ preferencji
dotycz¹cych wziêcia udzia³u w aukcji jest rodzaj reprezentowanego przedsiêbiorstwa (niska sk³onnoœæ budownictwa i handlu), faza jego rozwoju (wiêkszy odsetek przedsiêbiorstw w pocz¹tkowej fazie deklaruje chêæ wziêcia udzia³u w aukcji)
oraz p³eæ (mê¿czyŸni czêœciej odmawiaj¹ lub siê wahaj¹). Równie¿ d³u¿szy sta¿
pracy w finansach mo¿e mieæ znaczenie dla podejmowania decyzji pozytywnej.
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Tabela 3. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z aukcji –
analiza segmentacyjna dla wariantu „przyjaznego” (wg charakterystyk respondentów)
% deklaracji dotycz¹cych skorzystania z aukcji
Grupa respondentów

NIE

decyzja za decyzja za
3 miesi¹ce pó³ roku

TAK

decyzja
za rok

razem lub
œrednia

P³eæ
kobieta (n=60)

13,3

70,0

13,3

3,3

0,0

100,0

mê¿czyzna (n=45)

33,3

44,4

20,0

0,0

2,2

100,0

OGÓ£EM (n=105)

21,9

59,0

16,2

1,9

1,0

100,0

Wiek

26,1

25,4

28,1

24,0

21,0

25,9

5,5

5,1

7,2

3,5

2,0

5,4

Sta¿ pracy

0,6

1,4

0,6

2,5

1,0

1,1

œrednie (n=30)

20,0

60,0

16,7

0,0

3,3

100,0

wy¿sze (n=75)

22,7

58,7

16,0

2,7

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

21,9

59,0

16,2

1,9

1,0

100,0

Wielkoœæ zatrudnienia

80,3

65,4

52,8

140,0

20

67,6

Sta¿ pracy w finansach

Rodzaj dzia³alnoœci
produkcja (n=14)

7,1

71,4

21,4

0,0

0,0

100,0

us³ugi (n=43)

20,9

67,4

7,0

4,7

0,0

100,0

handel (n=16)

43,8

37,5

12,5

0,0

6,3

100,0

budownictwo (n=5)

40,0

20,0

40,0

0,0

0,0

100,0

inne (n=26)

15,4

57,7

26,9

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

21,9

59,0

16,2

1,9

1,0

124,2

Faza cyklu ¿ycia MSP
pocz¹tkowa faza (n=10)

20,0

80,0

0,0

0,0

0,0

100,0

szybki rozwój (n=20)

15,0

60,0

20,0

5,0

0,0

100,0

stopniowy rozwój (n=22)

22,7

54,5

18,2

4,5

0,0

100,0

dojrza³oœæ (n=37)

29,7

56,8

13,5

0,0

0,0

100,0

0,0

55,6

44,4

0,0

0,0

100,0

21,9

59,0

16,2

1,9

1,0

100,0

schy³ek (n=9)
OGÓ£EM (n=105)

Wk³ad w³asny jako bariera
tak (n=77)

23,4

58,4

15,6

1,3

1,3

100,0

nie (n=28)

17,9

60,7

17,9

3,6

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

21,9

59,0

16,2

1,9

1,0

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Tabela 4. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z aukcji –
analiza segmentacyjna dla wariantu „bazowego” (wg charakterystyk respondentów)
% deklaracji dotycz¹cych skorzystania z aukcji
Grupa respondentów

NIE

TAK

decyzja za decyzja za
3 miesi¹ce pó³ roku

decyzja
za rok

razem lub
œrednia

P³eæ
kobieta (n=59)

20,3

62,7

13,6

1,7

1,7

100,0

mê¿czyzna (n=46)

23,9

54,3

21,7

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

21,9

59,0

17,1

1,0

1,0

100,0

Wiek

23,9

25,5

28,4

24,0

25,0

25,6

4,4

5,2

6,1

5,0

6,0

5,2

Sta¿ pracy

0,6

0,9

1,3

0,0

0,0

0,9

œrednie (n=28)

20,%

62,7

13,6

1,7

1,7

100,0

wy¿sze (n=77)

23,9

54,3

21,7

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

21,9

59,0

17,1

1,0

1,0

100,0

Wielkoœæ zatrudnienia

70,9

62,7

70,7

249,0

30,0

67,3

Sta¿ pracy w finansach

Rodzaj dzia³alnoœci
produkcja (n=15)

26,7

53,3

13,3

6,7

0,0

100,0

us³ugi (n=44)

25,0

59,1

13,6

0,0

2,3

100,0

handel (n=12)

16,7

66,7

16,7

0,0

0,0

100,0

budownictwo (n=7)

28,6

28,6

42,9

0,0

0,0

100,0

inne (n=25)

12,0

68,0

20,0

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

21,9

59,0

17,1

1,0

1,0

100,0

Faza cyklu ¿ycia MSP
pocz¹tkowa faza (n=8)

25,0

62,5

12,5

0,0

0,0

100,0

szybki rozwój (n=32)

21,9

62,5

15,6

0,0

0,0

100,0

stopniowy rozwój (n=21)

28,6

57,1

9,5

0,0

4,8

100,0

dojrza³oœæ (n=38)

15,8

55,3

26,3

2,6

0,0

100,0

schy³ek (n=6)

16,7

66,7

16,7

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

21,9

59,0

17,1

1,0

1,0

100,0

20,5

1,3

0,0

100,0

Wk³ad w³asny jako bariera
tak (n=78)

23,1

55,1

nie (n=27)

18,5

70,4

7,4

0,0

3,7

100,0

OGÓ£EM (n=105)

21,9

59,0

17,1

1,0

1,0

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Wy¿szy odsetek osób deklaruj¹cych chêæ skorzystania z aukcji w wariancie
„bazowym” (A) w stosunku do ca³oœci badanych (59%) odnotowano w nastêpuj¹cych grupach respondentów (zob. tab.4): wœród kobiet (62,7%), z wykszta³ceniem œrednim (62,7%) z MSP wielobran¿owych (68,0%) i z MSP handlowych
(66,7%) oraz z MSP schy³kowych (66,7%) i bêd¹cych w fazach pocz¹tkowej (62,5%)
i szybkiego rozwoju (62,5%). Schemat jest podobny do tego w wariancie „przyjaznym” za wyj¹tkiem rodzaju MSP. Zdziwienie budziæ tak¿e mo¿e wy¿szy odsetek
sk³onnych do wziêcia udzia³u w aukcji MSP schy³kowych, ale mo¿e to wynikaæ
z ich niewielkiej liczby w ca³oœci badanych przedsiêbiorstw w tym wariancie.
Porównuj¹c obydwa warianty (A i B) mo¿na zauwa¿yæ brak istotnych ró¿nic
w preferencjach respondentów odnoœnie wziêcia udzia³u w aukcji. Wprowadzenie pu³apu maksymalnego udzia³u w³asnego nie wp³ynê³o wiêc na zmianê postrzeganie aukcji jako instrumentu pozyskania dotacji przez badane MSP. Istotna
ró¿nica daje siê zauwa¿yæ jedynie w zakresie postrzegania wk³adu w³asnego jako
bariery. W wariancie bazowym uznanie wk³adu za barierê zmniejsza odsetek
przedsiêbiorstw sk³onnych do wziêcia udzia³u w aukcji podczas gdy w wariancie
przyjaznym nie ma to takiego znaczenia.
Ró¿nica podejœæ w tym zakresie wydaje siê logiczn¹ konsekwencj¹ sytuacji
badanych MSP. Oznacza to, i¿ wprowadzenie pu³apu mo¿e sk³oniæ do wziêcia
udzia³u w aukcji przedsiêbiorstwa o s³abszej kondycji finansowej i mniejszych
mo¿liwoœciach pozyskania kwot potrzebnych na rozwój ze Ÿróde³ wewnêtrznych
lub te¿ Ÿróde³ zewnêtrznych o charakterze komercyjnym2. W podobny sposób
mo¿na interpretowaæ wiêksz¹ sk³onnoœæ do wziêcia udzia³u w aukcji w wariancie
przyjaznym, przedsiêbiorstw w pocz¹tkowej i w szybkiej fazie rozwoju. W tych
fazach z regu³y pojawiaj¹ siê k³opoty z pozyskaniem funduszy na rozwój ze Ÿróde³ wewnêtrznych i z systemu bankowego. Trudna natomiast jest do wyjaœnienia
zmiana preferencji przedsiêbiorstw handlowych. W wariancie bazowym s¹ one
bardziej sk³onne do wziêcia udzia³u w aukcji ni¿eli w wariancie przyjaznym. Wynikaæ to mo¿e albo z ró¿nic w ich liczebnoœci w obu wariantach albo, z ich dobrej
kondycji finansowej i ³atwoœci zapewnienia sobie wk³adu w³asnego (byæ mo¿e
chodzi o mniejsz¹ skalê grantów o jakie siê te przedsiêbiorstwa z regu³y ubiegaj¹,
czyli dla nich wk³ad w³asny stanowi mniejsz¹ barierê). Na przyk³ad w wariancie
bazowym a¿ 1/3 przedsiêbiorstw handlowych (i 30% przedsiêbiorstw us³ugowych) nie postrzega³o wk³adu w³asnego za barierê finansow¹ podczas gdy w ten
sam sposób myœla³o jednie 14% przedsiêbiorstw budowlanych i 16% przedsiêbiorstw wielobran¿owych.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wczeœniejsze doœwiadczenia zwi¹zane z aukcj¹
mog³y mieæ pozytywny wp³yw na deklaracje respondentów, dotycz¹ce ponow2

Trudno jednak wyjaœniæ dlaczego wœród MSP niepostrzegaj¹cych wk³adu w³asnego jako bariery
wiêkszy odsetek chce skorzystaæ z aukcji w wariancie bazowym ni¿ przyjaznym (ró¿nica ponad
9 p.p.).
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nego skorzystania z tego instrumentu finansowego [prawdopodobnie du¿¹ rolê
odgrywa³y tu takie czynniki, jak: zdobyte doœwiadczenia, znajomoœæ procedur,
fakt uzyskania dotacji w przesz³oœci itp.], odrêbn¹ analizê przeprowadzono dla
przedsiêbiorstw wczeœniej korzystaj¹cych z aukcji (n=64) (zob. tab. 5) oraz dla
tych przedsiêbiorstw, które takich doœwiadczeñ nie mia³y (n=146) (zob. tab. 6).
Tabela 5. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z aukcji –
analiza w grupie jednostek, które zadeklarowa³y wczeœniejsze korzystanie z aukcji
Liczba respondentów
Podjêta decyzja

Procent respondentów

przyjazny B
(n=29)

bazowy A
(n=35)

przyjazny B

bazowy A

5

7

17,2

20,0

19

21

65,5

60,0

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

5

6

17,2

17,1

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

0

1

0,0

2,9

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

0

0

0,0

0,0

NIE – decyzja negatywna „rezygnujê
z aukcji”
TAK – decyzja pozytywna „wziêcia
udzia³u w aukcji”

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Analizuj¹c dane zawarte w tabelach 5 i 6, mo¿na stwierdziæ, i¿ fakt wczeœniejszego korzystania z danego instrumentu w pewnym stopniu wp³ywa³, w obu grupach, na zwiêkszenie sk³onnoœci do ponownego skorzystania z instrumentu aukcji
– w grupie A (wariant bazowy) zanotowano wzrost odsetka MSP deklaruj¹cych
chêæ skorzystania z aukcji o 1,4 punktów procentowych (z 58,6% do 60,0%),
a w grupie B (wariant „przyjazny”) wzrost o 8,9 p.p. (z 56,6% do 65,5%). Informacjê zawarte w tabelach 5 i 6 wskazuj¹ na wiêksz¹ skutecznoœæ framingu odnoœnie
do MSP doœwiadczonych w zakresie korzystania z aukcji.
Interesuj¹ce jest to, ¿e w grupie przedsiêbiorstw nie maj¹cych wczeœniejszego
doœwiadczenia w korzystaniu z aukcji wiêcej respondentów deklarowa³o decyzje
na TAK w wariancie bazowym, ni¿ w wariancie „przyjaznym” (ró¿nica 2,0 punktów procentowych). Prawdopodobnie kluczowe znaczenie mia³ tu brak doœwiadczenia i trudnoœci w wyobra¿eniu sobie konsekwencji braku pu³apu wk³adu w³asnego. Wprowadzenie tego pu³apu doprowadzi³o do wzrostu odsetka doœwiadczony w zakresie aukcji MSP chêtnych do wziêcia udzia³u w tym sposobie
przyznawania dotacji. Mo¿e to wskazywaæ na potrzebê nie tylko t³umaczenia
ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom sensu nowego instrumentu i potrzeby jego
wprowadzenia, ale równie¿ istoty jego funkcjonowania i zwi¹zanych z tym zagro¿eñ dobrze opisanych w literaturze przedmiotu (Krawczyk 2012).
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Ze wzglêdu na ma³e populacje badawcze oraz ró¿nice w ich strukturze, wyniki uzyskane dla MSP wczeœniej korzystaj¹cych z instrumentu aukcji nale¿y
traktowaæ z du¿¹ ostro¿noœci¹.
Tabela 6. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z aukcji –
analiza w grupie jednostek, które nie zadeklarowa³y wczeœniejszego korzystania z aukcji
Liczba respondentów
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Procent respondentów

przyjazny B
(n=76)

bazowy A
(n=70)

przyjazny B

bazowy A

NIE – decyzja negatywna „rezygnujê
z aukcji ”

18

16

23,7

22,9

TAK – decyzja pozytywna „wziêcia
udzia³u w aukcji”

43

41

56,6

58,6

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

12

12

15,8

17,1

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

2

0

2,6

0,0

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

1

1

1,3

1,4

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

6.5. Wnioski z badañ
1. Badani respondenci nie zauwa¿yli, ¿e zmiana warunków ramowych obni¿aj¹cych ekspozycjê na ryzyko mo¿e byæ korzystniejsza dla nich. Z drugiej strony
maksymalny 50% wk³ad w³asny to i tak du¿o i jak wykaza³y dalej prowadzone badania w uk³adzie segmentacyjnym wynikowe wartoœci obliczeniowe nigdy œrednia deklaracji w obu wariantach nie przekracza³a tego wskaŸnika. Byæ mo¿e wiêc
framing by³ zbyt ma³y przyjazny.
2. Uzyskany materia³ badawczy wskazuje, i¿ g³ównym czynnikiem ró¿nicuj¹cym sk³onnoœæ MSP do przyst¹pienia do aukcji jest doœwiadczenie w zakresie
korzystania z tego typu instrumentów, potrzeby po¿yczkowe MSP (wiêksze na
etapie szybkiego i pocz¹tkowego rozwoju).
3. Oddzia³ywania behawioralne mog¹ mieæ pewien wp³yw na podejmowanie
decyzji przez MSP odnoœnie przyst¹pienia do aukcji po spe³nieniu warunków
wstêpnych w postaci zbudowania masy krytycznej doœwiadczenia MSP w tym
zakresie. Dotyczyæ to mo¿e szczególnie MSP w pocz¹tkowej fazie rozwoju.
Mo¿na sformu³owaæ zalecenie w zakresie realizacji dalszych badañ tego zagadnienia: aby uzyskaæ od badanych respondentów kompletne deklaracje w zakresie oferowanego przez nich wskaŸnika wk³adu w³asnego. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e proponowany framing, chocia¿ nie zmienia proporcji respondentów
pragn¹cych skorzystaæ z instrumentu to np. przyczynia siê do obni¿ki wartoœci
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deklarowanego wk³adu w³asnego co jest jednoznacznie korzystne dla przedsiêbiorców. Tego typu postêpowanie powinno byæ przeprowadzone w toku 2 rundy
badañ. Warto tak¿e zbadaæ w przysz³oœci terytorialne zró¿nicowania w zakresie
zachowania MSP odnoœnie korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowania. Ma to sens zwa¿ywszy na potrzebê terytorializacji polityki rozwoju w naszym
kraju i potrzebê terytorialnego ró¿nicowania interwencji (Szlachta, Zaucha 2012,
2014a).
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7. D³ugoterminowe obligacje rozwojowe dla MSP
(surogat kredytu inwestycyjnego)
Adam Szczêch*

7.1. Rola obligacji w finansowaniu MSP
D³ugoterminowe finansowanie przedsiêbiorstw ma najczêœciej zwi¹zek z realizowaniem przez nie planów inwestycyjnych s³u¿¹cych powiêkszeniu maj¹tku. Czasem wykorzystuje siê ten typ finansowania w celu zmiany struktury kapita³u, nie
wp³ywaj¹c na wielkoœæ maj¹tku przedsiêbiorstwa (Fedorowicz 1996, 103). Zwiêkszenie wielkoœci d³ugoterminowego finansowania mo¿e zostaæ osi¹gniête przez
wzrost kapita³ów w³asnych i zaci¹ganie d³ugoterminowych zobowi¹zañ. Zwiêkszenie kapita³ów w³asnych nie powoduje wyst¹pienia kosztów obs³ugi d³ugu, co
ma miejsce w przypadku zaci¹gania zobowi¹zañ.
Emisja obligacji przez przedsiêbiorstwa jest jedn¹ z metod pozyskania d³ugoterminowego finansowania. Z prawnego punktu widzenia obligacja jest papierem wartoœciowym, w którym emitent stwierdza, ¿e jest d³u¿nikiem w³aœciciela
obligacji i zobowi¹zuje siê wobec obligatariusza do spe³nienia okreœlonego œwiadczenia. Obligacje s¹ emitowane w serii, czyli reprezentuj¹ prawa maj¹tkowe podzielone na okreœlon¹ liczbê równych jednostek (Ustawa art. 4). Zobowi¹zania
ci¹¿¹ce na emitencie mog¹ dotyczyæ nie tylko koniecznoœci wykupu obligacji
i wyp³aty ewentualnych odsetek w okreœlonych terminach, ale udzia³u obligatariusza w przysz³ych zyskach emitenta. Obligatariuszom mo¿e byæ przyznane prawo zamiany obligacji na akcje lub prawo pierwszeñstwa nabycia emitowanych
w przysz³oœci akcji emitenta obligacji (Œliwa 1998, 201).
Istnieje wiele kryteriów klasyfikacji obligacji. Podzia³u tych papierów wartoœciowych mo¿na dokonaæ ze wzglêdu na emitenta, nabywców, przeznaczenie
zgromadzonych œrodków, okres wykupu, oprocentowanie, sposób wykupu.
Obligacje mog¹ byæ emitowane przez Skarb Pañstwa, w³adze samorz¹dowe,
przedsiêbiorstwa niefinansowe, banki i inne instytucje finansowe czy fundacje.
Nabywcami obligacji mog¹ byæ osoby prywatne, osoby prawne (inwestorzy instytucjonalni) – krajowe i zagraniczne. Œrodki pieniê¿ne pochodz¹ce z emisji obligacji mog¹ mieæ ogólne przeznaczenie albo mog¹ byæ przeznaczone na œciœle okre* Dr, Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego
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œlone cele. Obligacje mog¹ mieæ okreœlony termin wykupu albo mog¹ nigdy nie
podlegaæ wykupowi (tzw. obligacje wieczyste, w przypadku których nabywca
otrzymuje tylko odsetki). Ewentualne odsetki s¹ wyp³acane w ró¿nych odstêpach
czasu, np. co kwarta³, co pó³ roku. Ponadto wyró¿niæ mo¿na obligacje o sta³ym
oprocentowaniu, o zmiennym oprocentowaniu (obligacje indeksowane) i obligacje zerowe (zerokuponowe), w przypadku których nie wyp³aca siê odsetek. Obligacje mog¹ podlegaæ wykupowi (umorzeniu), mog¹ byæ konwersyjne b¹dŸ opcyjne (Owsiak 2002, 306–307).
Specyficznym rodzajem obligacji s¹ obligacje zabezpieczone (zwane czasem
hipotecznymi). W tym przypadku roszczenia obligatariuszy s¹ zabezpieczone
pewnymi aktywami, wpisami hipotecznymi na konkretne nieruchomoœci lub prawem zastawu na maj¹tku ruchomym. Oprócz obligacji zabezpieczonych wystêpuj¹ obligacje niezabezpieczone, nieasekurowane okreœlonymi aktywami. Zabezpieczeniem wyp³aty œrodków wynikaj¹cych z obligacji niezabezpieczonych s¹
przysz³e strumienie œrodków pieniê¿nych. Jednak¿e nale¿y podkreœliæ, ¿e pozycja posiadaczy obligacji niezabezpieczonych i zabezpieczonych mo¿e w praktyce
ró¿niæ siê nieznacznie, co mo¿e wynikaæ z niskiej p³ynnoœci aktywów bêd¹cych
zabezpieczeniem obligacji (Czekaj, Dresler 2001, 185).
Przyczyn¹ problemów z zaci¹gniêciem zobowi¹zania mo¿e byæ asymetria informacji, która skutkuje wy¿szym kosztem pozyskania pieni¹dza. Podmioty potencjalnie zainteresowane u¿yczeniem swych œrodków pieniê¿nych s¹ s³abiej
poinformowane na temat wartoœci maj¹tku przedsiêbiorstwa i jego prawdziwych
zamierzeniach inwestycyjnych ni¿ jego pracownicy. Ze wzglêdu na to, ¿e faktyczne prawdopodobieñstwo zaprzestania sp³aty d³ugów lub mo¿liwoœæ bankructwa
mog¹ byæ zatajone przez osoby reprezentuj¹ce przedsiêbiorstwo, kredytodawcy
i obligatariusze bêd¹ ¿¹daæ dodatkowej premii za ryzyko. W takiej sytuacji nawet
przedsiêbiorstwa z dobrymi planami inwestycyjnymi maj¹ problemy z pozyskaniem zewnêtrznego finansowania (chocia¿by przez emisjê obligacji). Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest niemo¿noœæ zrealizowania celów przedsiêbiorstwa, w tym rozwoju (Goczek 2012, 62).
Pokusa nadu¿ycia mo¿e doprowadziæ do sytuacji, kiedy zabezpieczone obligacje maj¹ wy¿sze oprocentowanie ni¿ te niezabezpieczone. Mened¿erowie
w wiêkszym stopniu s¹ sk³onni wykorzystywaæ do prywatnych celów aktywa
spó³ek stanowi¹cych zabezpieczenie obligacji ni¿ pozosta³e aktywa (Paliñski 2013,
210).
Emisja obligacji ma tê zaletê, ¿e emitent nie jest poddawany kontroli przed
dostarczeniem kolejnych transz kapita³u. Jednak¿e istotn¹ wadê stanowi brak
pewnoœci, jaka bêdzie ostatecznie po¿yczona wartoœæ œrodków pieniê¿nych
(Antkiewicz 2006, 29).
Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e lokowanie œrodków pieniê¿nych w obligacje
wi¹¿e siê z pewnymi rodzajami ryzyka. Mo¿na mówiæ o ryzyku niedotrzymania
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warunków (jeœli emitent obligacji nie wyp³aca odsetek lub nie wykupuje obligacji
w terminie), ryzyku zmiany ceny (inaczej zwanym ryzykiem okresu posiadania,
które wystêpuje, gdy posiadacz obligacji ma zamiar j¹ zbyæ przed terminem wykupu) czy ryzyku reinwestowania œrodków pochodz¹cych z odsetek od obligacji
(Jajuga, Jajuga 2001, 68–69). Ryzyko mo¿na staraæ siê ograniczyæ, kupuj¹c obligacje zaliczane do wy¿szych kategorii ratingu.
Nabywca obligacji powinien otrzymaæ premiê za ryzyko w postaci wy¿szego
oprocentowania. Instrumenty finansowe obarczone wy¿szym ryzykiem znajd¹
nabywców, je¿eli oczekiwana stopa zwrotu bêdzie relatywnie wy¿sza (Czekaj,
Owsiak 1992, 45).
W literaturze przedmiotu wskazuje siê, ¿e emisja obligacji jest najbardziej stabilnym Ÿród³em pozyskiwania finansowania obcego. Ponadto zwraca siê uwagê
na to, ¿e koszty odsetek mog¹ nie byæ tak zmienne jak w przypadku innych form
po¿yczek czy kredytów. Jednak¿e koniecznoœæ wyp³aty odsetek mo¿e stanowiæ
problem dla emitenta w przypadku pogorszenia siê rentownoœci, co wynika z braku mo¿liwoœci renegocjacji (Bieñ 2002, 168).
Z badañ z zakresu struktury kapita³u przedsiêbiorstw wynika, ¿e bardziej rozwiniêty rynek obligacji, na którym bez wiêkszych problemów mo¿na emitowaæ te
papiery wartoœciowe, a nastêpnie nimi obracaæ, mo¿e spowodowaæ wzrost
zad³u¿enia przedsiêbiorstw. Rozwiniêty rynek akcji wp³ywa z kolei na ograniczenie zad³u¿enia (Cio³ek, Koralun-BereŸnicka 2014, 292).
Niska sk³onnoœæ przedsiêbiorstw do finansowania rozwoju kapita³em d³u¿nym spowodowa³a, ¿e w badaniu zaoferowano respondentom instrumenty
d³ugoterminowego finansowania. S¹ to konsorcjalne obligacje rozwojowe gwarantowane przez pañstwo.

7.2. Sytuacja decyzyjna
Jednym z wa¿niejszych problemów rozwoju MSP w Polsce jest utrudniony dostêp do d³ugoterminowego kapita³u. W wielu krajach problem ten jest rozwi¹zywany przez rozwój rynku obligacji d³u¿nych przedsiêbiorstw. Niestety rynek obligacji komercyjnych przedsiêbiorstw dotyczy najczêœciej przedsiêbiorstw
du¿ych, poniewa¿ ma³e firmy nie maj¹ zdolnoœci ubiegania siê o relatywnie du¿e
emisje obligacji. Jest to zwi¹zane z wymogami dotycz¹cymi minimalnych wielkoœci emisji. Rozwi¹zaniem tego problemu mo¿e byæ grupowanie popytu MSP i pakowanie ich zapotrzebowania na kapita³ d³ugoterminowy w pakiety, czyli dokonywanie emisji obligacji zbiorowych. Rozwi¹zanie to mo¿e funkcjonowaæ tylko
przy gwarantowaniu go przez pañstwo lub bank publiczny. Dla zwiêkszenia atrakcyjnoœci tego typu rozwi¹zania sensownym jest dotowanie oprocentowania
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kapita³u dla MSP. Pomimo tego – rozwi¹zanie to jest niezwykle oszczêdne dla
pañstwa i bardzo korzystne dla MSP.
W ramach badania sformu³owano problem decyzyjny dotycz¹cy uczestnictwa
w emisji d³ugoterminowych grupowych obligacji rozwojowych. Stwierdzono, ¿e
warto zró¿nicowaæ sytuacje decyzyjne o framing dla jednej z podgrup maj¹cy
wywo³aæ sztuczny popyt poprzez zamieszczenie informacji o tempie wyczerpywania œrodków. Tego typu rozwi¹zanie mo¿e generowaæ instynkt stadny, eliminowaæ awersjê do ryzyka w zakresie nowego instrumentu oraz zachêcaæ do szybkiego dzia³ania. Problem decyzyjny przedstawiono w dwóch wersjach.
W wariancie B (objêtym framingiem) umieszczono informacjê o tempie wyczerpywania œrodków dla zweryfikowania tezy, ¿e tego typu podgrzewanie atmosfery stymuluje popyt.
W ramach tego eksperymentu weryfikowano nastêpuj¹ce hipotezy:
H1. Doœwiadczenie w korzystaniu z danego instrumentu wœród MSP jest czynnikiem zmniejszaj¹cym skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych bez wzglêdu na
segment MSP.
H7. Poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ
behawioralnych i mo¿e mieæ du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych. Wp³yw ten mo¿e byæ zró¿nicowany w poszczególnych segmentach MSP.
Omawiany problem decyzyjny przedstawiono w tabeli 1, w której wskazano
na cechy wspólne, elementy ró¿ni¹ce siê, a tak¿e dostêpne mo¿liwoœci dzia³ania.
Tabela 1. Sytuacja decyzyjna – uczestnictwo w emisji d³ugoterminowych grupowych
obligacji rozwojowych
Wariant A

Wariant B
Elementy wspólne:

Przedsiêbiorcy z sektora MSP mog¹ ubiegaæ siê o uczestnictwo w emisji d³ugoterminowych grupowych (dla minimum 10 firm) obligacji rozwojowych oprocentowanych 3%; obligacje s¹ gwarantowane przez pañstwo i plasowane na rynku kredytowym, a ró¿nica pomiêdzy 3% a stawk¹ rynkow¹
obligacji (obecnie 4,86%) pokrywana jest przez w³adze publiczne. Œrodki z obligacji mog¹ byæ wykorzystane tylko na inwestycje MSP. Minimalna wartoœæ obligacji na 1 MSP to 1 mln, a maksymalna 4 mln PLN. Z³o¿ono twojemu przedsiêbiorstwu propozycjê przyst¹pienia do grupy uczestnicz¹cej w emisji obligacji.
Elementy ró¿ni¹ce siê:
Poinformowano jednoczeœnie, ¿e wartoœæ emisji
to 1200 mln PLN i program bêdzie dostêpny tylko w ci¹gu 12 miesiêcy. Gazeta poinformowa³a,
¿e tym programem zainteresowanych jest co
najmniej 5000 przedsiêbiorców w kraju.
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Alternatywy decyzyjne – masz do wyboru nastêpuj¹ce opcje:
[
[
[
[
[

] a) przyst¹pisz do grupy ubiegaj¹cej siê o obligacje
] b) nie przyst¹pisz do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji
] c) odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
] d) odsuniesz w czasie decyzjê o pó³ roku
] e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok

ród³o: Opracowanie w³asne.

Ponadto w formularzu eksperymentalnym zawarto dwa pytania:
– Czy kiedyœ kupowa³eœ/ ³aœ obligacje skarbowe?
– Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala obni¿aæ koszty zakupu dla
przedsiêbiorcy?
Przedstawiona w tabeli 1 sytuacja decyzyjna dotyczy przedsiêbiorców z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw zainteresowanych pozyskaniem œrodków na sfinansowanie inwestycji. Wartoœæ obligacji przypadaj¹ca na jedno przedsiêbiorstwo mieœci siê w przedziale od 1 do 4 mln z³. W przypadku wariantu B
podano dodatkowe informacje dotycz¹ce wartoœci emisji, liczby zainteresowanych podmiotów oraz przez jak d³ugi okres program bêdzie dostêpny.

7.3. Uzyskane wyniki badawcze
W badaniu uczestniczy³o 210 respondentów, których podzielono na dwie równe
grupy. Jednej z nich zaprezentowano wariant o ograniczonym zakresie informacji (wariant A). Grupie rozpatruj¹cej wariant B przedstawiono wiêcej informacji
na temat wyczerpywania siê œrodków oferowanego programu emisji obligacji.
W tabeli 2 przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne dotycz¹ce uczestnictwa w emisji d³ugoterminowych grupowych obligacji rozwojowych.
Przedstawione w tabeli 2 wyniki badañ przeprowadzone na dwóch grupach
respondentów wskazuj¹, ¿e blisko 60% osób podjê³o decyzjê pozytywn¹ o przyst¹pieniu do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji (wariant A – 59%, wariant B –
58,1%). Odsetek osób podejmuj¹cych decyzjê negatywn¹ na NIE jest w obydwu
wariantach tak¿e bardzo zbli¿ony. W przypadku wariantu A wiêcej osób ni¿
w przypadku wariantu B chcia³o odsun¹æ podjêcie decyzji o 3 miesi¹ce i pó³ roku,
a w przypadku wariantu B wiêkszy odsetek respondentów (6,7% w porównaniu
z 1,9% w przypadku wariantu A) chcia³by odsun¹æ podjêcie decyzji o rok. W przypadku obydwu wariantów oko³o 90% respondentów nigdy nie kupowa³o obligacji skarbowych. Ponadto odsetek respondentów bêd¹cych zdania, ¿e zbiorowe
dzia³anie pozwala obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy nie ró¿ni siê
znacz¹co w przypadku dwóch badanych grup (82,9% w przypadku wariantu A
i 83,8% w przypadku wariantu B).
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Tabela 2. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z emisji
d³ugoterminowych obligacji rozwojowych – analiza podstawowa
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Liczba respondentów Procent respondentów
A

B

A

B

TAK – decyzja pozytywna – przyst¹pienie
do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji

62

61

59,0

58,1

NIE – decyzja negatywna – rezygnacja z przyst¹pienia do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji

25

24

23,8

22,9

Odsuniêcie decyzji w czasie o 3 miesi¹ce

12

10

11,4

9,5

Odsuniêcie decyzji w czasie o pó³ roku

4

3

3,8

2,9

Odsuniêcie decyzji w czasie o rok

2

7

1,9

6,7

Czy kiedyœ kupowa³eœ/³aœ obligacje skarbowe? TAK

12

10

11,4

9,5

Czy kiedyœ kupowa³eœ/³aœ obligacje skarbowe? NIE

93

95

88,6

90,5

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? TAK

87

88

82,9

83,8

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? NIE

18

17

17,1

16,2

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Tabela 3. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z emisji
d³ugoterminowych obligacji rozwojowych w ró¿nych warunkach ramowych. Analiza
w grupie jednostek, które kupowa³y obligacje skarbowe
Liczba respondentów
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Procent respondentów

A

B

A

B

n=12

n=10

na 100%

na 100%

TAK – decyzja pozytywna – przyst¹pienie
do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji

9

10

75,0

100,0

NIE – decyzja negatywna – rezygnacja z przyst¹pienia do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji

1

0

8,3

0,0

Odsuniêcie decyzji w czasie o 3 miesi¹ce

1

0

8,3

0,0

Odsuniêcie decyzji w czasie o pó³ roku

0

0

0,0

0,0

Odsuniêcie decyzji w czasie o rok

1

0

8,3

0,0

Czy kiedyœ kupowa³eœ/³aœ obligacje skarbowe? TAK

12

10

100,0

100,0

Czy kiedyœ kupowa³eœ/³aœ obligacje skarbowe? NIE

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? TAK

8

7

66,7

70,0

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? NIE

4

3

33,3

30,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Œrednio rzecz bior¹c, informacje o puli œrodków i czasie jej dostêpnoœci nie
wywo³a³y w ¿adnym stopniu runu na œrodki. Badaniu poddano odpowiedzi
udzielone przez respondentów, którzy maj¹ doœwiadczenie w kupowaniu obligacji skarbowych (tabela 3) b¹dŸ nigdy nie kupowali obligacji skarbowych (tab. 4).
Z danych przedstawionych w tabeli 3 wynika, ¿e w przypadku wariantu B
wszyscy respondenci deklaruj¹cy, i¿ kiedyœ kupowali obligacje skarbowe podjêli
decyzjê o przyst¹pieniu do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê d³ugoterminowych obligacji rozwojowych. W przypadku wariantu A tak¹ decyzjê podjê³o 75% badanych, a po 8,3% respondentów zrezygnowa³o z przyst¹pienia do grupy, odsunê³o
decyzjê o 3 miesi¹ce i odsunê³o decyzjê o rok. Mankamentem tych wyników jest
jednak niska liczebnoœæ badanych grup. W przypadku obydwu wariantów ok.
70% badanych uwa¿a, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala obni¿yæ koszty zakupu dla
przedsiêbiorcy.
Tabela 4. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z emisji
d³ugoterminowych obligacji rozwojowych w ró¿nych warunkach ramowych. Analiza
w grupie jednostek, które nie kupowa³y obligacji skarbowych
Liczba respondentów Procent respondentów
A

B

A

B

n=93

n=95

na 100%

na 100%

TAK – decyzja pozytywna – przyst¹pienie
do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji

53

51

57,0

53,7

NIE – decyzja negatywna – rezygnacja z przyst¹pienia do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji

24

24

25,8

25,3

Odsuniêcie decyzji w czasie o 3 miesi¹ce

11

10

11,8

10,5

Odsuniêcie decyzji w czasie o pó³ roku

4

3

4,3

3,2

Odsuniêcie decyzji w czasie o rok

1

7

1,1

7,4

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Czy kiedyœ kupowa³eœ/³aœ obligacje skarbowe? TAK

0

0

0,0

0,0

Czy kiedyœ kupowa³eœ/³aœ obligacje skarbowe? NIE

93

95

100,0

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? TAK

79

81

84,9

85,3

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? NIE

14

14

15,1

14,7

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, ¿e odsetek osób podejmuj¹cych pozytywn¹ decyzjê o przyst¹pieniu do grupy ubiegaj¹cej siê o uczestnictwo w emisji
d³ugoterminowych obligacji rozwojowych jest wy¿szy w przypadku wariantu A
(57,0%) ni¿ w przypadku wariantu B (53,7%). Tyle samo osób w obydwu wariantach podjê³o decyzjê negatywn¹ o nieprzystêpowaniu do grupy. W przypadku
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wariantu A wiêkszy odsetek badanej grupy respondentów odsun¹³ podjêcie decyzji o 3 miesi¹ce i pó³ roku, a w przypadku wariantu B wiêkszy odsetek respondentów odsun¹³ decyzjê o rok – w porównaniu z drugim wariantem. Odsetek
osób uwa¿aj¹cych, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala obni¿aæ koszty zakupu dla
przedsiêbiorcy jest podobny w obydwu wariantach (84,9% w przypadku wariantu A i 85,3% w przypadku wariantu B). Paradoksalnie stymulacja zwiêkszonego
popytu wywo³a³a skutek przeciwny do zamierzonego.
Przeanalizowano odpowiedzi udzielone przez grupê jednostek, które
wyrazi³y pogl¹d, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala obni¿aæ koszty zakupu dla
przedsiêbiorcy, a tak¿e tych bêd¹cych przeciwnego zdania. Uzyskane wyniki
zaprezentowano w tabelach 5 i 6.
Tabela 5. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z emisji
d³ugoterminowych obligacji rozwojowych w ró¿nych warunkach ramowych. Analiza w
grupie jednostek, które uwa¿aj¹, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala obni¿aæ koszty zakupu
dla przedsiêbiorcy
Liczba respondentów Procent respondentów
A

B

A

B

n=87

n=88

na 100%

na 100%

TAK – decyzja pozytywna – przyst¹pienie
do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji

55

54

63,2

61,4

NIE – decyzja negatywna – rezygnacja z przyst¹pienia do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji

17

17

19,5

19,3

Odsuniêcie decyzji w czasie o 3 miesi¹ce

11

9

12,6

10,2

Odsuniêcie decyzji w czasie o pó³ roku

3

1

3,4

1,1

Odsuniêcie decyzji w czasie o rok

1

7

1,1

8,0

Czy kiedyœ kupowa³eœ/³aœ obligacje skarbowe? TAK

8

7

9,2

8,0

Czy kiedyœ kupowa³eœ/³aœ obligacje skarbowe? NIE

79

81

90,8

92,0

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? TAK

87

88

100,0

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? NIE

0

0

0,0

0,0

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Z danych umieszczonych w tabeli 5 wynika, ¿e nie ma istotnych ró¿nic
dotycz¹cych odsetka osób deklaruj¹cych przyst¹pienie do grupy ubiegaj¹cej siê
o emisjê d³ugoterminowych obligacji rozwojowych w dwóch wariantach. W przypadku wariantu A i wariantu B taka sama liczba osób podjê³a decyzjê negatywn¹
na NIE. W przypadku wariantu A wiêkszy odsetek osób odsun¹³ decyzjê o 3 miesi¹ce i pó³ roku (ró¿nica oko³o 2 p.p.), a w przypadku wariantu B wiêkszy odsetek
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badanych odsun¹³ podjêcie decyzji o rok (ró¿nica oko³o 7 p.p.) – w porównaniu
z drugim wariantem. Ponadto zbli¿ony odsetek respondentów nie ma doœwiadczenia w nabywaniu obligacji skarbowych (ponad 90% w przypadku obydwu wariantów). Jak widaæ, proponowany framing w ogóle nie zadzia³a³.
Tabela 6. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z emisji
d³ugoterminowych obligacji rozwojowych w ró¿nych warunkach ramowych. Analiza
w grupie jednostek, które uwa¿aj¹, ¿e zbiorowe dzia³anie nie pozwala obni¿aæ kosztów
zakupu dla przedsiêbiorcy
Liczba respondentów Procent respondentów
A

B

A

B

n=18

n=17

na 100%

na 100%

TAK – decyzja pozytywna – przyst¹pienie
do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji

7

7

38,9

41,2

NIE – decyzja negatywna – rezygnacja z przyst¹pienia do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji

8

7

44,4

41,2

Odsuniêcie decyzji w czasie o 3 miesi¹ce

1

1

5,6

5,9

Odsuniêcie decyzji w czasie o pó³ roku

1

2

5,6

11,8

Odsuniêcie decyzji w czasie o rok

1

0

5,6

0,0

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Czy kiedyœ kupowa³eœ/³aœ obligacje skarbowe? TAK

4

3

22,2

17,6

Czy kiedyœ kupowa³eœ/³aœ obligacje skarbowe? NIE

14

14

77,8

82,4

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? TAK

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? NIE

18

17

100,0

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Z danych zawartych w tabeli 6 wynika, ¿e w przypadku wariantu A 18 osób
uwa¿a, ¿e zbiorowe dzia³anie nie pozwala obni¿aæ kosztów zakupu dla przedsiêbiorcy, a w przypadku wariantu B tego samego zdania jest 17 osób. Taka sama
liczba osób w obydwu wariantach podjê³a decyzjê pozytywn¹ o przyst¹pieniu do
grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji. Liczba osób podejmuj¹cych decyzjê negatywn¹ (o rezygnacji z przyst¹pienia do grupy ubiegaj¹cej siê o emisjê obligacji),
odsuwaj¹cych podjêcie decyzji o 3 miesi¹ce, pó³ roku i o rok w przypadku wariantów A i B ró¿ni siê tylko o 1 osobê.
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7.4. Wnioski
Na podstawie wyników badania przeprowadzonego na grupie 210 jednostek
mo¿na wyci¹gn¹æ kilka zasadniczych wniosków:
1. Poinformowanie o terminie zakoñczenia oferowania instrumentu oraz
o wartoœci emisji nie wp³ywa w istotny sposób na podjêcie decyzji o przyst¹pieniu
do programu emisji obligacji. Próba wywo³ania awersji do ryzyka (wyczerpania
œrodków) i poszukiwania bezpieczeñstwa okaza³a siê nieudana. NajwyraŸniej
poddani eksperymentowi przedsiêbiorcy (respondenci) okazali siê odporni na
tego typu stymulacjê albo by³a ona za ma³a (hipoteza H7: Poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ behawioralnych i mo¿e
mieæ du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych. Wp³yw ten mo¿e byæ
zró¿nicowany w poszczególnych segmentach MSP – odrzucona).
2. Podmioty maj¹ce doœwiadczenie w nabywaniu obligacji skarbowych wykazuj¹ wiêksz¹ sk³onnoœæ do podejmowania decyzji o przyst¹pieniu do grupy
ubiegaj¹cej siê o uczestnictwo w emisji d³ugoterminowych grupowych obligacji
rozwojowych. Oddzia³ywanie behawioralne da³o pozytywny skutek wœród respondentów z doœwiadczeniem, a negatywny – wœród osób bez doœwiadczenia
(hipoteza H1: Doœwiadczenie w korzystaniu z danego instrumentu wœród MSP
jest czynnikiem zmniejszaj¹cym skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych bez
wzglêdu na segment MSP – odrzucona).
3. Odsetek jednostek podejmuj¹cych pozytywn¹ decyzjê o przyst¹pieniu do
grupy ubiegaj¹cej siê o uczestnictwo w emisji d³ugoterminowych grupowych obligacji rozwojowych jest wiêkszy w przypadku podmiotów uwa¿aj¹cych, ¿e
dzia³ania zbiorowe s¹ skuteczne w ograniczaniu kosztów – ni¿ w przypadku podmiotów, które s¹ przeciwnego zdania.
Wykonany eksperyment wskazuje, ¿e w³adze publiczne powinny byæ bardzo
ostro¿ne w mobilizowaniu awersji do ryzyka lub stymulowaniu poszukiwania
bezpiecznej przystani. S³aby i zrównowa¿ony instrument nie zadzia³a³, ale silny
i mocno wypromowany mo¿e wywo³aæ skutki odwrotne od zamierzonego.
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8. Badanie sk³onnoœci MSP do uczestnictwa
w kontraktowych systemach oszczêdzania (kasa
rozwojowo-budowlana ze wsparciem publicznym)
Jacek Zaucha*

8.1. Systematyczne oszczêdzanie
Polskie gospodarstwa domowe oszczêdzaj¹ relatywnie mniej ni¿ ich odpowiedniki w krajach UE. Jak wynika z raportu BGZ Optima (2014) w 2013 roku
aktywa finansowe przeciêtnego polskiego gospodarstwa domowego wynosi³y
8,7 tys. EUR, podczas gdy œrednia dla UE to 58 tys. EUR. Jest to jedna z najni¿szych
wielkoœci w UE. Wiêcej oszczêdnoœci na g³owê maj¹ nie tylko mieszkañcy UE-15
(np. Holendrzy i Duñczycy, tj. œrednio po 118 tys. EUR), ale te¿ Litwini, Czesi czy
Wêgrzy. Relacja ta jednak ulega poprawie, gdy¿ w 2003 roku stosunek ten
wynosi³ 1:12,5 (odpowiednio 3,5 i 44 tys. EUR), a obecnie ju¿ tylko 1:6,6. W Polsce
udzia³ aktywów finansowych w dochodach gospodarstw domowych w 2013 roku
wynosi³ 0,1%, a od 2011 r. by³ on ujemny. Np. w Niemczech i Belgii udzia³ ten od
wielu lat znajduje siê na poziomie ok. 10%, a w Czechach wynosi 9,4%. W roku
2013 Polacy wydawali na poziomie œredniej dla UE (np. 24% wiêcej na wo³owinê
i 16% wiêcej na piwo ni¿ œrednia dla UE), ale oszczêdzali tylko 15% w stosunku do
tej œredniej. Notujemy jednak jedno z najszybszych w krajach wspólnoty tempo
wzrostu aktywów finansowych (szybszy przyrost zanotowano jedynie na Litwie
i S³owacji). Jeœli przyj¹æ, i¿ w przysz³oœci to korzystne tempo siê utrzyma,
osi¹gniêcie œredniej UE zajmie nam jednak a¿ 27 lat.
Wed³ug wyników badañ BG¯ Optima (2014) 50% oszczêdnoœci nale¿a³o do
10% bogatszych Polaków. A¿ 45% oszczêdnoœci polskie gospodarstwa domowe
w 2013 roku trzyma³y w bankach na kontach osobistych, oszczêdnoœciowych i lokatach terminowych. W tej formie Anglicy czy Holendrzy przechowuj¹ znacznie
mniejsz¹ czêœæ oszczêdnoœci (rys. 1). Polacy inwestuj¹ coraz chêtniej w instrumenty d³u¿ne i gotówkowe, spada natomiast systematycznie od 2007 roku zainteresowanie akcjami i zwi¹zanymi z nimi instrumentami.

* Dr hab., Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, Profesor UG,
jacek.zaucha@gmail.com
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Przedsiêbiorstwa oszczêdzaj¹ wiêcej ni¿eli gospodarstwa domowe. W 2009
roku oszczêdnoœci przedsiêbiorstw wynosi³y 12,6% PKB, podczas gdy gospodarstw domowych 6,7% (Anio³a i Go³aœ 2012, 23). Od 2000 roku wspó³czynnik ten
dla przedsiêbiorstw przewy¿sza³ znacznie udzia³ oszczêdnoœci w PKB gospodarstw domowych (rys. 2). To wskazuje na relatywnie wysokie znaczenie przedsiêbiorstw dla zapewnienia poda¿y oszczêdnoœci w Polsce.
Generalnie stopa oszczêdnoœci brutto w Polsce jest mniejsza ni¿eli w UE, czy
w œwiecie, nie mówi¹c ju¿ o takich krajach, jak np. Niemcy (rys. 3). St¹d potrzeba
jej wzrostu, aby zapewniæ krajowe Ÿród³a finansowania wzrostu i rozwoju. Jak
twierdz¹ bowiem liczni badacze (np. Misztal 2011; Bebczuk 2000; Alguacil, Cuadros i Orts 2004; Singh 2010) „wyniki wielu badañ potwierdzaj¹ pozytywny
wp³yw oszczêdnoœci na wzrost gospodarczy” (Anio³a i Go³aœ 2012, 11).

Rysunek 1. Struktura oszczêdnoœci w wybranych krajach (w %)
ród³o: BG¯ Optima (2014).

Oszczêdzanie nie jest funkcj¹ celu ani gospodarstw domowych, ani MSP, które
w nomenklaturze bankowej zaliczaj¹ siê do sektora detalicznego. Dla tych pierwszych stanowi jednak istotn¹ fazê procesu zaspokajania potrzeb wymagaj¹cych
wysokich nak³adów finansowych przekraczaj¹cych poziom uzyskiwanych do-
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Rysunek 2. Relacja oszczêdnoœci do PKB (w %) w Polsce wed³ug sektorów instytucjonalnych w latach 1995–2009
ród³o: (Anio³a, Go³aœ 2012, 24).

Rysunek 3. Relacja oszczêdnoœci brutto do PKB (w %) w Polsce, w Niemczech, na œwiecie
i w strefie euro w latach 2005–2012
ród³o: Bank Œwiatowy, informacja pozyskana z portalu http://data.worldbank.org/indicator/NY.
GNS.ICTR.ZS/countries/1W-PL-XC-DE?display=default [dostêp: 5.12.2014].
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chodów oraz element bezpieczeñstwa. Dla MSP oszczêdnoœci oznaczaj¹ akumulacjê kapita³u i mog¹ stanowiæ element wstêpny w procesach inwestowania.
W stosunku do tradycyjnych po¿yczek, finansowanie rozwoju z oszczêdnoœci
zapewnia wiêksz¹ swobodê wyboru kierunków rozwoju, podnosi poziom bezpieczeñstwa finansowego (poziom p³ynnoœci), a zarazem u³atwia dostêp do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania i u³atwia in¿ynieriê finansow¹.

8.2. ród³a finansowania inwestycji ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw
Wed³ug PARP (2014) w roku 2012 nak³ady inwestycyjne sektora przedsiêbiorstw
wynios³y 154,8 mld PLN. Nak³ady du¿ych przedsiêbiorstw pozosta³y na poziomie
80,4 mld PLN, podczas gdy nak³ady sektora MSP spad³y do poziomu 74,5 mld
PLN. Wskazuje to na znaczenie inwestycji MSP dla ca³ej gospodarki oraz na
wzrost znaczenia MSP w tym zakresie – gdy¿ w latach 2003–2009 wartoœæ
nak³adów inwestycyjnych du¿ych przedsiêbiorstw by³a znacznie wy¿sza ni¿
przedsiêbiorstw ma³ych i œrednich, po czym w latach 2010 i 2011 proporcja ta ulega odwróceniu (inwestycje MSP przewy¿szy³y inwestycje du¿ych przedsiêbiorstw o 700 mln PLN i 407 mln PLN odpowiednio w roku 2010 i 2011), by siê znowu odwróciæ na niekorzyœæ MSP w roku 2012.
Wed³ug badañ PARP (2013) w roku 2011 (podobnie jak w poprzednich latach)
najwa¿niejszym Ÿród³em pozyskiwania funduszy na inwestycje polskich MSP
by³y (rys. 4) oszczêdnoœci ich samych i ich w³aœcicieli (63,4%). Znacznie mniejsz¹
rolê odgrywa³y instrumenty bankowe, tj. kredyty i po¿yczki (17,5%), a trzecim
wa¿nym Ÿród³em finansowania by³y œrodki pochodz¹ce z zagranicy (9%). Marginaln¹ rolê spe³nia³y pozosta³e Ÿród³a, jak np. œrodki bud¿etowe (3,6%), inne
Ÿród³a (5,3%) czy nak³ady niesfinansowane (1,2%) .
Im wiêksze przedsiêbiorstwo tym zaanga¿owanie œrodków w³asnych na finansowanie inwestycji by³o wiêksze (ma³e przedsiêbiorstwa – 59,44%, œrednie –
65,58%, a du¿e – 73,72%). Z drugiej strony wed³ug badañ PARP (2013) du¿e
przedsiêbiorstwa czêœciej korzystaj¹ z krajowych œrodków bud¿etowych (4,72%),
nastêpne w kolejce s¹ przedsiêbiorstwa œrednie (3,68%) i ma³e (3,34%). To wskazuje poœrednio na znaczenie oszczêdnoœci i kredytów dla tych ostatnich przedsiêbiorstw, które z ró¿nych przyczyn (np. brak know-how, w¹skie gard³a kadrowe)
maj¹ trudniejszy dostêp do œrodków z pomocy publicznej. Natomiast wed³ug badañ PARP (2013) ma³e przedsiêbiorstwa przoduj¹ w wykorzystaniu kredytów
i po¿yczek (ma³e – 19,26%, œrednie – 16,63%, du¿e – 5,99%).
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Rysunek 4. ród³a finansowania nak³adów inwestycyjnych w 2011 r. w sektorze MSP
(bez mikroprzedsiêbiorstw)
ród³o: PARP 2013.

Badania NBP (Jankiewicz i in. 2014, 30) wskazuj¹, i¿ MSP jednak znacznie bardziej powœci¹gliwie zaci¹gaj¹ kredyty ni¿ du¿e przedsiêbiorstwa, aczkolwiek
w sytuacji dekoniunktury wolniej te¿ od innych grup przedsiêbiorstw z nich siê
wycofuj¹ (rys. 5).

Rysunek 5. Zmiany roczne kredytów i po¿yczek w klasach przedsiêbiorstw wg wielkoœci
zatrudnienia
ród³o: (Jankiewicz i in. 2014, 30).
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8.3. Kasa rozwojowo-budowlana
Kasy tego typu to element kontraktowego systemy oszczêdzania. System ten zapewnia z jednej strony odsetki, z drugiej zaœ mo¿liwoœæ zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu na cele rozwojowe. Pierwowzorem tych kas s¹ funkcjonuj¹ce
w wielu krajach Europy kasy oszczêdnoœciowo-budowlane. Ich cz³onkowie zobowi¹zuj¹ siê do systematycznego oszczêdzania na cele mieszkaniowe (budowlane,
remontowe), a w zamian otrzymuj¹ dostêp do niskooprocentowanego kredytu
na preferencyjnych warunkach (czas sp³aty, stopa procentowa), zale¿nych od
przyjêtych na wstêpie warunków oszczêdzania i jego okresu. Kasy posiadaj¹ wiele zalet, a przede wszystkim (Ramotowski 2012):
a) zapewniaj¹ sta³y dop³yw œrodków pieniê¿nych na d³ugoterminowe po¿yczki
rozwojowe (nie musz¹ one byæ finansowane z krótkoterminowych depozytów, co stanowi zagro¿enie dla p³ynnoœci systemu bankowego);
b) stanowi¹ jeden z wa¿niejszych automatycznych stabilizatorów koniunktury
na rynku dóbr inwestycyjnych (wysokie stopy procentowe zachêcaj¹ do brania kredytów w kasie, czyli zmniejsza siê negatywny wp³yw na krajow¹ koniunkturê tych stóp, natomiast niskie stopy powoduj¹ spadek atrakcyjnoœci
kredytów z kas);
c) u³atwiaj¹ pozyskiwanie kredytów na warunkach komercyjnych (po¿yczki
uzyskane z kasy traktowane s¹ jako wk³ad w³asny).
Minusem tego rozwi¹zania jest partycypacja pañstwa i niezbêdnoœæ finansowego wk³adu publicznego pozwalaj¹cego na preferencyjn¹ (obni¿on¹ stopê procentow¹ od zaci¹gniêtego kredytu). To zmniejsza atrakcyjnoœæ kas w krajach o napiêtych finansach publicznych, np. w Polsce, która nie spe³nia np. kryterium
konwergencji odnoœnie relacji deficytu do PKB.
Atrakcyjnoœæ systemu dla potencjalnych uczestników zale¿y od jego architektury oraz od zewnêtrznych czynników makroekonomicznych. Badania dotycz¹ce
funkcjonowania kas oszczêdnoœciowo-budowlanych na S³owacji, Czechach i na
Wêgrzech (Furga 2013) wskazuj¹, i¿ decyduj¹ce znaczenie dla tempa rozwoju systemu docelowego oszczêdzania oraz dla osi¹ganego przez ten system poziomu
stabilnoœci ma – poza okresem karencji – procentowa wysokoœæ premii budowlanej. Premia ta powinna przewy¿szaæ stopê inflacji i zapewniaæ bardziej atrakcyjne
warunki ni¿ te dostêpne na rynku.

8.4. Eksperyment behawioralny
Celem niniejszego rozdzia³u jest stwierdzenie, czy zmiana framingu oferowania
po¿yczki z kasy budowlano- rozwojowej na bardziej przyjazny bêdzie wp³ywa³a
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na sk³onnoœæ MSP do czêstszego korzystania z tego instrumentu. Badanie zosta³o
przeprowadzone w kontekœcie posiadanego doœwiadczenia respondentów w korzystaniu z kas oszczêdnoœciowo-po¿yczkowych. W ramach analizy sformu³owano dwa pytania pomocnicze::
1. Czy rodzaj doœwiadczenia odnoœnie do korzystania z kasy wp³ywa na reakcjê
MSP na zmiany warunków zaoferowania tego instrumentów finansowych,
tzw. warunków ramowych?
2. Czy przekonanie, ¿e zbiorowe dzia³anie zwiêksza stopieñ bezpieczeñstwa finansowego, sk³oni MSP do bardziej aktywnego korzystania z instrumentu
kasy rozwojowo-budowlanej?
Uczestnicz¹cym w badaniu 210 respondentom (podzielonym na dwie równe
grupy) przedstawiono problem decyzyjny, dotycz¹cy mo¿liwoœci przyst¹pienia
do kasy rozwojowo-budowlanej. Problem decyzyjny zosta³ szczegó³owo opisany
w tabeli 1, w której zobrazowano sytuacjê przedsiêbiorstwa, potencjalne korzyœci
i ryzyka zwi¹zane z kas¹, a tak¿e dwa ró¿ne sformu³owania odnoœnie szczegó³ów
funkcjonowania kasy rozwojowo-budowlanej (ka¿de z nich by³a prezentowana
innej grupie respondentów). Oferta przyst¹pienia zosta³a przygotowana
w dwóch odmianach: (A) bazowej, tj. z mniejsz¹ iloœci¹ informacji oraz (B) „przyjaznej” – zmniejszaj¹cej ryzyko zwi¹zane z zapisaniem siê do kasy ze wzglêdu na
jej bran¿owy charakter.
Tabela 1. Opis sytuacji decyzyjnej – korzystanie z kasy rozwojowo-budowlanej
Nazwa instrumentu: Kasa rozwojowo- budowlana
Elementy wspólne:
Przedsiêbiorcy z sektora MSP mog¹ uczestniczyæ w bran¿owych kasach oszczêdnoœciowo-po¿yczkowych. Po trzech latach systematycznego gromadzenia wk³adu przedsiêbiorstwo mo¿e korzystaæ
z czterokrotnoœci zgromadzonego kapita³u wed³ug niskiej stopy procentowej równej 3%. W³adze
podjê³y decyzjê, ¿e bêd¹ wspieraæ oprocentowanie tego typu kas oszczêdnoœciowo-po¿yczkowych
poprzez dofinansowanie do oprocentowania na podstawie pomocy de minimis. W rezultacie
oprocentowanie mo¿e spaœæ jeszcze do 1%.
Elementy ró¿ni¹ce siê:
W³adze poinformowa³y, ¿e tego typu kasy mog¹ W³adze poinformowa³y, ¿e tego typu kasy mog¹
tworzyæ siê przy bankach.
tworzyæ dowolne grupy przedsiêbiorców, zorganizowanych bran¿owo, terytorialnie lub np.
w uk³adach kooperacyjnych, zorganizowane
w dobrowolne i nowo powo³ane spó³dzielnie.
Alternatywy decyzyjne – masz do wyboru nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
a) przyst¹pisz do kasy
b) nie przyst¹pisz do kasy
c) odsuniesz decyzjê o uczestnictwie o 3 miesi¹ce
d) odsuniesz w czasie decyzjæ o pó³ roku
e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Badanie s³u¿y³o zweryfikowaniu nastêpuj¹cych hipotez:
– Poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ
behawioralnych i mo¿e mieæ du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych. Wp³yw ten mo¿e byæ zró¿nicowany w poszczególnych segmentach
MSP.
– Bran¿owoœæ zwiêksza sk³onnoœæ do korzystania z kasy.
Zadano tak¿e dwa dodatkowe pytania o odpowiedziach TAK lub NIE:
– Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana ci firma) z podobnego instrumentu?
– Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie zwiêksza stopieñ bezpieczeñstwa
dzia³ania w tego typu sytuacjach?

8.5. Uzyskane wyniki badawcze
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych licz¹cych po 105
respondentów (szczegó³owy opis metodologii badawczej zastosowanej dla
wszystkich analizowanych bodŸców / instrumentów finansowych znajduje siê
w rozdz. 1 pierwszej czêœci opracowania). W tabeli 2. przedstawiono uzyskane
preferencje decyzyjne w zakresie korzystania z bazowej i „przyjaznej” oferty.
Tabela 2. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie przyst¹pienia kasy
rozwojowo-budowlanej- analiza podstawowa
Podjêta decyzja

Liczba respondentów

Procent respondentów

przyjazny B

bazowy A

przyjazny B

bazowy A

TAK – przystêpuje do kasy

59

59

56,2

56,2

NIE – nie przystêpuje do kasy

28

31

26,7

29,5

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

14

12

13,3

11,4

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

1

1

1,0

1,0

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

3

2

2,9

1,9

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Przedstawione w tabeli 2 wyniki badañ dwóch porównywalnych grup
respondentów wskazuj¹, ¿e obie oferty niemal tak samo pozytywnie zosta³y
przyjête przez potencjalnych beneficjentów. W obu wariantach (tj. w wariancie
zarówno A jak i B) a¿ 56,2% respondentów by³o sk³onnych skorzystaæ z oferty
kasy rozwojowo-budowlanej. Na podstawie ankiety nie da siê okreœliæ przyczyn
tego stanu rzeczy. Byæ mo¿e atrakcyjna jest sama oferta kasy niezale¿nie od jej
bran¿owego lub ogólnego charakteru (tj. sposobu funkcjonowania). Hipoteza
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o pozytywnym wp³ywie bran¿owoœci na sk³onnoœæ MSP do korzystania z kasy
rozwojowo-budowlanej nie znalaz³a wiêc potwierdzenia w wynikach ankiety.
Zwracaæ te¿ musi uwagê niewielka liczba respondentów niezdecydowanych
chc¹cych odsun¹æ decyzje o pó³ roku lub d³u¿ej. Œwiadczyæ to mo¿e o zrozumieniu przez respondentów i¿ de facto jest to decyzja negatywna.
Wy¿szy odsetek osób deklaruj¹cych chêæ skorzystania z kasy w wariancie
„przyjaznym” (B) w stosunku do ca³oœci badanych (56,2%) odnotowano w nastêpuj¹cych grupach respondentów (zob. tab. 3): mê¿czyŸni (62,2%), respondenci
z MSP produkcyjnych (57,1%), z MSP wielobran¿owych (96,2%) i budownictwa
(60,0) oraz z MSP produkcyjnych (57,1%), z wykszta³ceniem œrednim (56,7%), z MSP
w fazie pocz¹tkowej (70%), szybkiego rozwoju (70%) lub stopniowego rozwoju
(68,2) oraz respondenci, przekonani o skutecznoœci dzia³añ zbiorowych (68,5%).
Tabela 3. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie przyst¹pienia kasy
rozwojowo-budowlanej - analiza segmentacyjna dla wariantu „przyjaznego” (wg charakterystyk respondentów)
% deklaracji dotycz¹cych przyst¹pienia kasy
rozwojowo-budowlanej

Grupa respondentów

decyzja za decyzja za
3 miesi¹ce pó³ roku

decyzja
za rok

razem lub
œrednia

1,7

5,0

100,0

11,1

0,0

0,0

100,0

26,7

13,3

1,0

2,9

100,0

TAK

NIE

kobieta (n=60)

51,7

26,7

15,0

mê¿czyzna (n=45)

62,2

26,7

OGÓ£EM (n=105)

56,2

Wiek

P³eæ

26,4

25,7

23,1

33,0

28,7

25,9

Sta¿ pracy

5,9

4,7

4,0

12,0

7,5

5,4

Sta¿ pracy w finansach

1,0

0,9

1,4

1,0

4,0

1,1

œrednie (n=30)

56,7

23,3

20,0

0,0

0,0

100,0

wy¿sze (n=75)

56,0

28,0

10,7

1,3

4,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

56,2

26,7

13,3

1,0

2,9

100,0

Wielkoœæ zatrudnienia

58,7

74,5

94,3

92,0

52,0

67,6

Rodzaj dzia³alnoœci
produkcja (n=14)

57,1

42,9

0,0

0,0

0,0

100,0

us³ugi (n=43)

34,9

37,2

18,6

2,3

7,0

100,0

handel (n=16)

43,8

25,0

31,3

0,0

0,0

100,0

budownictwo (n=5)

60,0

20,0

20,0

0,0

0,0

100,0

inne (n=26)

96,2

3,8

0,0

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

56,2

26,7

13,3

1,0

2,9

100,0
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Faza cyklu ¿ycia MSP
pocz¹tkowa faza (n=10)

70,0

20,0

10,0

0,0

0,0

100,0

szybki rozwój (n=20)

70,0

15,0

15,0

0,0

0,0

100,0

stopniowy rozwój (n=22)

68,2

13,6

18,2

0,0

0,0

100,0

dojrza³oœæ (n=37)

48,6

32,4

10,8

2,7

5,4

100,0

schy³ek (n=9)

44,4

55,6

0,0

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

56,2

26,7

13,3

1,0

2,9

100,0

100,0

Przekonanie o skutecznoœci dzia³añ zbiorowych
tak (n=73)

68,5

12,3

nie (n=32)

28,1

OGÓ£EM (n=105)

56,2

15,1

1,4

2,7

59,4

9,4

0,0

3,1

100,0

26,7

13,3

1,0

2,9

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Wydaje siê jednak, ¿e wykszta³cenie nie ró¿nicuje preferencji ankietowanych.
Natomiast determinant¹ decyzji dotycz¹cych przyst¹pienia do kasy jest rodzaj
reprezentowanego przedsiêbiorstwa (wysoka sk³onnoœæ przedsiêbiorstw budowlanych i wielobran¿owych), faza jego rozwoju (wiêkszy odsetek przedsiêbiorstw
w fazie rozwoju deklaruje chêæ przyst¹pienia do kasy) oraz p³eæ (kobiety czêœciej
odmawiaj¹ lub siê wahaj¹). Równie¿ d³u¿szy sta¿ pracy mo¿e mieæ znaczenie dla
podejmowania decyzji pozytywnej.
Wy¿szy odsetek osób deklaruj¹cych chêæ przyst¹pienia do kasy w wariancie
„bazowym” (A) w stosunku do ca³oœci badanych (56,2%) odnotowano w nastêpuj¹cych grupach respondentów (zob. tab. 4): wœród kobiet (59,3%), z wykszta³ceniem œrednim (64,3%) z MSP wielobran¿owych (80,0%) i z MSP budowlanych
(57,1,7%) oraz z MSP schy³kowych (66,7%) i bêd¹cych w fazach pocz¹tkowej
(87,5%) i szybkiego rozwoju (62,5%) oraz respondenci przekonani o skutecznoœci
dzia³añ zbiorowych (65,1%).
Schemat jest podobny do tego w wariancie „przyjaznym”, za wyj¹tkiem p³ci.
Zdziwienie budziæ tak¿e mo¿e wy¿szy odsetek sk³onnych do przyst¹pienia do
kasy budowlano-rozwojowej MSP schy³kowych, ale mo¿e to wynikaæ z ich niewielkiej liczby w ca³oœci badanych przedsiêbiorstw w tym wariancie (podobny
syndrom zaobserwowano przy badaniu sk³onnoœci korzystania z aukcji). W obu
wariantach (A i B) zwraca uwagê przekonanie o skutecznoœci dzia³añ zbiorowych
jako wa¿ny czynnik determinuj¹cy przyst¹pienie do kasy. Respondenci niskim
przekonaniu w tym zakresie czêœciej podejmowali decyzje negatywn¹.
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Tabela 4. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie przyst¹pienia kasy
rozwojowo-budowlanej – analiza segmentacyjna dla wariantu „bazowego” (wg charakterystyk respondentów)
% deklaracji dotycz¹cych przyst¹pienia kasy rozwojowo-budowlanej
Grupa respondentów

TAK

NIE

decyzja za decyzja za
3 miesi¹ce pó³ roku

decyzja
za rok

razem lub
œrednia

P³eæ
kobieta (n=59)

59,3

23,7

11,9

1,7

3,4

100,0

mê¿czyzna (n=46)

52,2

37,0

10,9

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

56,2

29,5

11,4

1,0

1,9

100,0

Wiek

24,8

27,5

25,3

20,0

25,0

25,6

Sta¿ pracy

4,1

7,1

5,8

3,0

3,5

5,2

Sta¿ pracy w finansach

0,7

1,3

0,5

0,0

3,5

0,9

œrednie (n=28)

64,3

17,9

14,3

3,6

0,0

100,0

wy¿sze (n=77)

53,2

33,8

10,4

0,0

2,6

100,0

OGÓ£EM (n=105)

56,2

29,5

11,4

1,0

1,9

100,0

Wielkoœæ zatrudnienia

59,9

89,1

42,8

50,0

105,0

67,3

produkcja (n=15)

40,0

40,0

20,0

0,0

0,0

100,0

us³ugi (n=44)

54,5

29,5

11,4

0,0

4,5

100,0

handel (n=12)

41,7

25,0

25,0

8,3

0,0

100,0

budownictwo (n=7)

57,1

42,9

0,0

0,0

0,0

100,0

inne (n=25)

80,0

20,0

0,0

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

56,2

29,5

11,4

1,0

1,9

100,0

Rodzaj dzia³alnoœci

Faza cyklu ¿ycia MSP
pocz¹tkowa faza (n=8)

87,%

0,0

12,5

0,0

0,0

100,0

szybki rozwój (n=32)

62,5

21,9

9,4

3,1

3,1

100,0

stopniowy rozwój (n=21)

47,6

42,9

9,5

0,0

0,0

100,0

dojrza³oœæ (n=38)

47,4

39,5

10,5

0,0

2,6

100,0

schy³ek (n=6)

66,7

33,3

0,0

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM (n=105)

56,2

29,5

11,4

1,0

1,9

100,0

Przekonanie o skutecznoœci dzia³añ zbiorowych
tak (n=63)

65,1

19,0

nie (n=42)

42,9

OGÓ£EM (n=105)

56,2

14,3

1,6

0,0

100,0

45,2

7,1

0,0

4,8

100,0

29,5

11,4

1,0

1,9

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Porównuj¹c obydwa warianty (A i B) mo¿na zauwa¿yæ brak istotnych ró¿nic
w preferencjach respondentów odnoœnie przyst¹pienia do kasy rozwojowobudowlanej. Dodanie informacji o bran¿owym charakterze kas nie wp³ynê³o wiêc
na zmianê postrzeganie tego instrumentu przez badane MSP. Wariant przyjazny
zmniejszy³ jednak istotnie sk³onnoœæ MSP nie przekonanych o skutecznoœci
dzia³añ zbiorowych do podejmowania decyzji pozytywnej, a zwiêkszy³ odsetek
respondentów podejmuj¹cych w tej grupie decyzje negatywn¹. Z kolei wœród
MSP przekonanych o skutecznoœci dzia³añ zbiorowych mo¿na zaobserwowaæ
proces odwrotny zgodny z oczekiwaniami autorów eksperymentu. Wyt³umaczenie zachowania pierwszej grupy MSP jest niezwykle trudne, a zebrany materia³
nie daje ku temu podstaw. Byæ mo¿e wynika to z faktu, i¿ w wariancie B w grupie
MSP nie przekonanych do skutecznoœci dzia³añ zbiorowych by³o relatywnie niewiele MSP (9,4%) maj¹cych doœwiadczenie z wykorzystaniem kas lub instrumentów podobnych podczas gdy wœród respondentów wype³niaj¹cych kwestionariusz A odsetek ten (40,5%) by³ znacznie wy¿szy. Mo¿na jednak s¹dziæ, ¿e przy
wprowadzeniu nowego instrumentu jakim s¹ kasy rozwojowo-budowlane przed
przyst¹pieniem do cyzelowania warunków zaoferowania tego instrumentu nale¿y podj¹æ wysi³ek maj¹cy na celu wzmacnianie przekonania o potrzebie i skutecznoœci dzia³añ zbiorowych wœród polskich MSP.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wczeœniejsze doœwiadczenia zwi¹zane z korzystaniem z kasy rozwojowo-budowlanej lub podobnego instrumentu mog³y mieæ pozytywny wp³yw na deklaracje respondentów, dotycz¹ce ponownego skorzystania z tego instrumentu finansowego [prawdopodobnie du¿¹ rolê odgrywa³y tu
takie czynniki, jak: zdobyte doœwiadczenia, znajomoœæ procedur, fakt uzyskania
kredytu w przesz³oœci itp.], odrêbn¹ analizê przeprowadzono dla przedsiêbiorstw
wczeœniej korzystaj¹cych z kas budowlano-rozwojowych (n=65) (zob. tab. 5) oraz
dla tych przedsiêbiorstw, które takich doœwiadczeñ nie mia³y (n=145) (zob. tab. 6).
Tabela 5. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie przyst¹pienia kasy
rozwojowo-budowlanej – analiza w grupie jednostek, które zadeklarowa³y doœwiadczenie korzystania z kasy rozwojowo-budowlanej lub podobnego instrumentu
Liczba respondentów
Podjêta decyzja
TAK – przystêpuje do kasy

przyjazny B bazowy A
(n=26)
(n=39)

Procent respondentów
przyjazny B

bazowy A

22

26

84,6

66,7

NIE – nie przystêpuje do kasy

0

8

0,0

20,5

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

3

5

11,5

12,8

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

0

0

0,0

0,0

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

1

0

3,8

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Analizuj¹c dane zawarte w tabelach 5 i 6 mo¿na stwierdziæ, i¿ fakt wczeœniejszego korzystania z danego instrumentu w istotnym stopniu wp³ywa³, w obu
grupach, na zwiêkszenie sk³onnoœci do ponownego skorzystania z instrumentu
kasy rozwojowo-budowlanej – w grupie A (wariant bazowy) zanotowano wzrost
odsetka MSP deklaruj¹cych przyst¹pienie do kasy rozwojowo-budowlanej o 16,7
punktów procentowych (z 50,0% do 66,7%), a w grupie B (wariant „przyjazny”)
wzrost o 37,8 p.p. (z 46,8% do 84,6%).
Interesuj¹ce jest to, ¿e w grupie przedsiêbiorstw nie maj¹cych wczeœniejszego
doœwiadczenia w korzystaniu z kasy rozwojowo-budowlanej lub podobnych instrumentów wiêcej respondentów deklarowa³o decyzje na TAK w wariancie bazowym, ni¿ w wariancie „przyjaznym” (ró¿nica 3,2 p.p.). Prawdopodobnie kluczowe znaczenie mia³ tu brak doœwiadczenia i trudnoœci w wyobra¿eniu sobie
funkcjonowania tych kas. Uszczegó³owienie informacji na temat tego instrumentu (ubran¿owienie kas) doprowadzi³o do wzrostu odsetka MSP doœwiadczonych
w zakresie korzystania z kasy rozwojowo-budowlanej i podobnych instrumentów chêtnych do przyst¹pienia do tego sposobu systematycznego oszczêdzania
i pozyskiwania kredytu. To wszytko wskazuje na potrzebê jak najszerszego zapoznawania MSP z doœwiadczeniem kas rozwojowo-budowlanych we wspieraniu
rozwoju tego sektora (np. w innych krajach). Dopiero po spe³nieniu tego wymogu
nale¿a³oby siê zastanowiæ nad oddzia³ywaniami behawioralnymi np. w³aœciwym
framingiem, tj. formu³¹ funkcjonowania kas najbardziej przyjazn¹ dla MSP, co
sprawdza siê najlepiej w odniesieniu do MSP doœwiadczonych w korzystaniu
z tego typu instrumentów (spadek decyzji negatywnych z 20,5% do 0%).
Ze wzglêdu na ma³e populacje badawcze oraz ró¿nice w ich strukturze, wyniki uzyskane dla MSP wczeœniej korzystaj¹cych z instrumentu kas nale¿y traktowaæ jako w³aœciwe tym grupom.
Tabela 6. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie przyst¹pienia kasy
rozwojowo-budowlanej – analiza w grupie jednostek, które nie zadeklarowa³y doœwiadczenia wczeœniejszego korzystania z kasy rozwojowo-budowlanej lub podobnego instrumentu
Liczba respondentów
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Procent respondentów

przyjazny B
(n=79)

bazowy A
(n=66)

przyjazny B

bazowy A

TAK – przystêpuje do kasy

37

33

46,8

50,0

NIE – nie przystêpuje do kasy

28

23

35,4

34,8

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

11

7

13,9

10,6

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

1

1

1,3

1,5

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

2

2

2,5

3,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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8.6. Wnioski z badañ
1. Badanie wykaza³o, ¿e wprowadzenie framingu doprecyzowuj¹cego charakter
kas (np. bran¿owy) nie wp³ynê³o na wzrost sk³onnoœci badanych respondentów
do przyst¹pienia do nich. Tak wiêc framing dzia³a neutralnie jeœli chodzi o decyzje pozytywne.
2. Jednak framing dzia³a znacz¹co na decyzje negatywne. W wariancie
bazowym procent decyzji negatywnych by³ znacz¹co wy¿szy ni¿ w przyjaznym.
Oznacza to, ¿e doprecyzowanie informacji pozwala zwiêkszyæ proporcjê respondentów zwlekaj¹cych z decyzj¹ ni¿ w wariancie bazowym. Jednak trudno oceniæ
jak w wyniku tej interwencji zmieni³aby siê wartoœæ oczekiwana wszystkich decyzji, poniewa¿ nie s¹ znane prawdopodobieñstwa przysz³ych decyzji opartych na
zw³oce.
3. Uzyskany materia³ badawczy wskazuje, i¿ g³ównym czynnikiem ró¿nicuj¹cym sk³onnoœæ MSP do przyst¹pienia do kas rozwojowo-budowlanych jest
doœwiadczenie w zakresie korzystania z tego typu instrumentów, przekonanie
o skutecznoœci dzia³añ zbiorowych, potrzeby po¿yczkowe MSP (wiêksze na
etapie rozwoju) oraz struktura bran¿owa (wiêksze zapotrzebowanie na wsparcie
tego typu MSP wielobran¿owych i budowlanych).
4. Oddzia³ywania behawioralne mog¹ mieæ du¿y wp³yw na podejmowanie
decyzji przez MSP odnoœnie przyst¹pienia do kas po spe³nieniu warunków
wstêpnych w postaci zbudowania masy krytycznej doœwiadczenia MSP w tym
zakresie i solidnego przekonania wœród tych przedsiêbiorstw o skutecznoœci
dzia³añ zbiorowych. Warto tak¿e zbadaæ w przysz³oœci terytorialne zró¿nicowania w zakresie zachowania MSP odnoœnie do korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowania w tym z kas rozwojowo-budowlanych. Ma to sens zwa¿ywszy na potrzebê terytorializacji polityki rozwoju w naszym kraju i potrzebê
terytorialnego ró¿nicowania interwencji (Szlachta, Zaucha 2012;2014).
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Cost sharing przy wejœciu na nowe rynki zagraniczne
Dominik Aziewicz*

9.1. Znaczenie ekspansji na zagraniczne rynki
Wejœcie na rynki zagraniczne wi¹¿e siê z du¿ymi kosztami, a ponadto jest obarczone powa¿nym ryzykiem. Przez wiele lat polskie przedsiêbiorstwa wykazywa³y tendencjê do unikania tego ryzyka i koncentrowania swojej dzia³alnoœci na
rynku krajowym. Do pewnego momentu by³o to mo¿liwe z uwagi na du¿y rynek
wewnêtrzny w naszym kraju. Niestety przedsiêbiorstwa, które opar³y swoj¹ strategiê tylko na rynku krajowym musz¹ z czasem natrafiæ na powa¿n¹ barierê. Przede wszystkim nie bêd¹ w stanie wykorzystaæ efektu skali, który mogliby osi¹gn¹æ
rozszerzaj¹c swoja dzia³alnoœæ na obce rynki. Wœród przedsiêbiorców w mniejszych krajach np. ba³tyckich, zrozumienie potrzeby rozszerzenia swojej dzia³alnoœci poza granice pañstwa by³o du¿o powszechniejsze. Wynika³o to w³aœnie
z ma³ego rynku wewnêtrznego, który nie pozwala³ prowadziæ dzia³alnoœci
w op³acalnej skali (Radwañski 2014, 44).
Kolejn¹ korzyœci¹ dla przedsiêbiorstwa jest zdywersyfikowanie kierunków
sprzeda¿y. Im bardziej firma otworzy siê na rynki zagraniczne, tym mniej bêdzie
podatna na okresowe wahania jednego z odbiorców. Warto równie¿ zauwa¿yæ,
¿e konkurencja miêdzynarodowa mo¿e wymusiæ korzystne zmiany wewn¹trz firmy. Proces nazywany „learning by exporting” mo¿e zwiêkszyæ efektywnoœæ
podmiotów, np. zmusiæ do restrukturyzacji lub inwestowania w pracowników
(Halesiak 2014, 25).
Patrz¹c z perspektywy ca³ej gospodarki, sk³onnoœæ przedsiêbiorstw do niepodejmowania ryzyka zwi¹zanego z umiêdzynarodawianiem swojej dzia³alnoœci
mo¿e doprowadziæ do zahamowania wzrostu gospodarczego. Co za tym idzie,
w interesie instytucji publicznych jest wspieranie przedsiêbiorców w ekspansji na
rynki zagraniczne.
W opublikowanym w lutym 2016 roku Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju minister rozwoju przedstawi³ piêæ filarów rozwoju polskiej gospodarki (Ministerstwo Rozwoju 2016):
* Mgr, Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, dominik.aziewicz@gmail.com
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reindustrializacja,
rozwój innowacyjnych firm,
kapita³ dla rozwoju,
ekspansja zagraniczna,
rozwój spo³eczny i regionalny.
Tym samym uznano pog³êbianie ekspansji zagranicznej za jeden z priorytetów polityki ekonomicznej pañstwa. Minister Mateusz Morawiecki podkreœli³, ¿e ekspansja nie ma dotyczyæ jedynie rynków europejskich, ale te¿ rynków na
innych kontynentach.
Wymieni³ równie¿ piêæ pu³apek zagra¿aj¹cych polskiej gospodarce (ibidem):
– pu³apka œredniego dochodu,
– pu³apka braku równowagi,
– pu³apka przeciêtnego produktu,
– pu³apka demograficzna,
– pu³apka s³aboœci instytucji.
Ponownie w opisie przeciwdzia³ania czterem z piêciu przedstawionych pu³apek
mo¿na odnaleŸæ zapowiedŸ wsparcia ekspansji zagranicznej polskich przedsiêbiorstw.
Przezwyciê¿enie pu³apki œredniego dochodu wymaga budowy globalnych
specjalizacji polskiej gospodarki, co niew¹tpliwie mo¿na uznaæ za dzia³anie
maj¹ce na celu zwiêkszenie konkurencyjnoœci polskich produktów na rynku miêdzynarodowym.
Pu³apka braku równowagi, definiowana jako potrzeba wiêkszego zaanga¿owania polskiego kapita³u w krajowej gospodarce, równie¿ wydaje siê mo¿liwa
do osi¹gniêcia jedynie przez znalezienie nowych rynków zbytu.
Opisuj¹c pu³apkê œredniego produktu podkreœlono koniecznoœæ zwiêkszenia
innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw i wykreowania krajowych czempionów.
Równie¿ s³aboœæ instytucji, a w szczególnoœci brak koordynacji jest czêsto
przywo³ywana jako jedna z barier ekspansji polskich przedsiêbiorstw.
Oczywiœcie ekspansja lub internacjonalizacja przedsiêbiorstw jest pojêciem
bardzo szerokim. Mieœci siê w nim wiele ró¿nych dzia³añ i strategii. Zgodnie z klasycznym ju¿ modelem uppsalskim wyró¿nia siê cztery fazy internacjonalizacji
przedsiêbiorstwa (Przybylska 2010, 135):
– eksport sporadyczny,
– eksport z wykorzystaniem poœredników,
– otwarcie filii handlowych w kraju docelowym,
– otwarcie filii produkcyjnych.
Charakterystyczn¹ cech¹ modelu uppsalskiego jest za³o¿enie, ¿e w celu dokonania ekspansji przedsiêbiorstwo musi przejœæ przez szereg nastêpuj¹cych po
sobie etapów – zaczynaj¹c od sporadycznego eksportu produkowanych dóbr,
–
–
–
–
–
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a skoñczywszy na przeniesieniu produkcji do innego kraju. Wspó³czeœnie jest to
za³o¿enie powszechnie krytykowane. Przyk³adem, który przeciwstawia siê
za³o¿eniom modelu uppsalskiego, s¹ przedsiêbiorstwa od pocz¹tku podejmuj¹ce
dzia³alnoœæ na skalê miêdzynarodow¹, a nawet globaln¹ tzw. „born global” (Seroka-Stolka 2013, 167). S¹ one dowodem, ¿e internacjonalizacja nie zawsze przebiega
zgodnie z sekwencjami za³o¿onymi w modelu uppsalskim, a co za tym idzie, istnieje wiêcej ni¿ jedna skuteczna strategia.
Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e tylko nieliczne przedsiêbiorstwa przechodz¹ do
etapu inwestycji bezpoœrednich w kraju docelowym. Wiele poprzestaje na eksporcie produkowanego dobra (Przybylska 2005, 88). W dalszej czêœci rozdzia³u skoncentrowano siê w³aœnie na dzia³alnoœci eksportowej.
Najogólniej mówi¹c eksport mo¿na podzieliæ na bezpoœredni i poœredni. Z kolei eksport bezpoœredni mo¿e mieæ nastêpuj¹ce formy (Informator Eksportera
COIE, 20):
– dystrybucja zagranicznemu odbiorcy,
– dystrybucja poprzez biuro sprzeda¿y,
Eksport bezpoœredni daje przedsiêbiorcy du¿¹ niezale¿noœæ. Posiada on
mo¿liwoœæ tworzenia relacji z odbiorcami dobra na rynku docelowym i pozyskiwania od nich cennych informacji, które mog¹ pozwoliæ na lepsze kszta³towanie przysz³ej oferty. Z drugiej strony taka dzia³alnoœæ jest powa¿nym wyzwaniem
organizacyjnym. Wymaga nak³adów kapita³owych oraz zatrudnienia dodatkowych pracowników. Przedsiêbiorca bierze na siebie ca³e ryzyko zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ na obcym rynku (ibidem, 20).
Eksport poœredni przybiera nastêpuj¹ce formy (ibidem, 20–21):
– dystrybucja poprzez niezale¿ne firmy handlowe,
– dystrybucja poprzez franczyzobiorcê,
– przekazanie licencji podmiotowi za granic¹,
– wspó³praca joint venture
– otwarcie filii za granic¹,
– alianse strategiczne.
Eksport poœredni daje przedsiêbiorcy mo¿liwoœæ przerzucenia ryzyka
zwi¹zanego ze znalezieniem odbiorców dla swojego produktu, na inny wyspecjalizowany podmiot. Takie podejœcie pozwala skoncentrowaæ siê na najwa¿niejszych obszarach dzia³alnoœci. Z drugiej strony przedsiêbiorca traci mo¿liwoœæ
pozyskiwania bezpoœrednich informacji z rynku docelowego. Musi równie¿ ponosiæ dodatkowe koszty, zwi¹zane np. z kontrol¹ poœrednika lub poœredników
(ibidem, 21).
Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ procesów zwi¹zanych z eksportem ich znaczenie
dla gospodarki oraz ryzyko, które siê z nimi wi¹¿e, pañstwo prowadzi dzia³ania
maj¹ce na celu wsparcie eksporterów w nawi¹zaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi. W tym celu wykorzystuje siê instrumenty finansowe, informacyjno-
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-promocyjne oraz szkoleniowe, czyli bezpoœrednie wsparcie eksportu (Lêcznar
2004, 327).
Mo¿na wyszczególniæ nastêpuj¹ce instrumenty finansowe (Stowarzyszenie
Eksporterów Polskich 2012, 17):
– ubezpieczenia i gwarancje eksportowe,
– porêczenia i gwarancje na realizacje kontraktów eksportowych,
– dop³aty do oprocentowania kredytów eksportowych,
– pomoc w ramach rz¹dowej pomocy dla krajów rozwijaj¹cych siê.
Podmiotem powo³anym w celu udzielania ubezpieczeñ eksportowych jest
Korporacja Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych S.A. Pe³ni swoj¹ misjê od 1991
roku. 63,31% akcji KUKE nale¿y do Skarbu Pañstwa, a pozosta³e 36,69% do Banku
Gospodarstwa Krajowego (kuke.com.pl). Porêczenia udziela Krajowy Fundusz
Porêczeñ Kredytowych. Z kolei dop³aty do oprocentowania kredytów eksportowych finansowane s¹ z programu DOKE. Eksporter mo¿e w ten sposób uzyskaæ
dofinansowanie do kredytów œrednio- i d³ugoterminowych, finansowane z bud¿etu pañstwa za poœrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (eksporterzy.org).
Do instrumentów promocyjnych zaliczamy (Stowarzyszenie Eksporterów
Polskich 2012, 18):
– dofinansowanie kosztów udzia³u w targach i wystawach za granic¹,
– dofinansowanie kosztów udzia³u w wyjazdowych misjach gospodarczych,
– program „Paszport dla eksportu”,
– dofinansowanie kosztów uzyskania miêdzynarodowego certyfikatu,
– dofinansowanie kosztów realizacji bran¿owych projektów promocyjnych,
– dzia³alnoœæ informacyjno- promocyjna polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i handlowych,
– dofinansowanie kosztów wydawnictw promocyjnych,
– dofinansowanie kosztów organizacji seminariów, konferencji, pokazów,
– Nagrody Ministra Gospodarki w konkursach kierowanych do eksporterów.
Opisane wy¿ej instrumenty maj¹ za zadanie pomóc przedsiêbiorcom w nawi¹zaniu miêdzynarodowych kontaktów, zwiêkszyæ œwiadomoœæ dotycz¹c¹ ich
dzia³alnoœci oraz zaprezentowaæ dobre praktyki w internacjonalizacji polskich
przedsiêbiorstw.
Poœrednie wsparcie eksportu (Departament Instrumentów Wsparcia 2009,
16–18) to:
– Portal Promocji Eksportu,
– Wydzia³y Promocji Handlu i Inwestycji,
– Centra Obs³ugi Inwestorów i Eksporterów,
– us³ugi doradcze na rzecz przedsiêbiorców.
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Portal Promocji Eksportu to strona internetowa Ministerstwa Rozwoju,
zawieraj¹ca informacje potrzebne przedsiêbiorcom rozwa¿aj¹cym dzia³alnoœæ na
ró¿nych rynkach. Wydzia³y Promocji Handlu i Inwestycji dzia³aj¹ przy ambasadach oraz konsulatach. Zajmuj¹ siê one promocj¹ polskich przedsiêwziêæ w kraju,
w którym dzia³aj¹ oraz udzielaj¹ przedsiêbiorcom potrzebnych informacji. Z kolei
Centra Obs³ugi Inwestorów i Eksporterów dzia³aj¹ w ró¿nych regionach naszego
kraju, zapewniaj¹c bezp³atne us³ugi informacyjne polskim przedsiêbiorcom, którzy
chc¹ inwestowaæ zagranic¹ oraz zagranicznym, które chc¹ inwestowaæ w Polsce.
Wachlarz stosowanych instrumentów jest szeroki, aczkolwiek ci¹gle niewielu
przedsiêbiorców korzysta ze stworzonych przez pañstwo mo¿liwoœci. W niniejszym badaniu zosta³o sprawdzone czy przedsiêbiorcy s¹ sk³onni dzieliæ siê kosztami przy wejœciu na rynki zagraniczne, oraz jakiego typu instrumenty najskuteczniej ich do tego wejœcia zachêc¹.

9.2. Sytuacja decyzyjna
W ramach badania przedstawiono sytuacjê decyzyjn¹ dotycz¹c¹ instrumentu
wspierania eksportu nazwanego cost sharingiem, czyli wspó³finansowaniem
kosztów wejœcia na rynek zagraniczny. Rozwi¹zania tego typu stosowane s¹
w praktyce miêdzynarodowej, ale nie s¹ popularne w Polsce. Jako g³ówny problem
uznano wysokie koszty wejœcia na rynki zagraniczne, które mog¹ uniemo¿liwiæ
ekspansjê przedsiêbiorcom z sektora MSP. Respondentom przedstawiono opis
propozycji podzia³u kosztów z instytucj¹ publiczn¹ przy wejœciu na rynek turecki.
Badani respondenci zostali poproszeni o podanie swoich decyzji w zakresie
problemu zwi¹zanego z wejœciem na nowy rynek. Pytania by³y przygotowane
w dwóch wersjach. Ka¿da wersja zawiera³a czêœæ wspóln¹ zawieraj¹c¹ opis
instrumentu proponowanego przez instytucjê rozwojow¹ oraz czêœæ charakterystyczn¹ dla danej wersji, w której poinformowano o obowi¹zku odbycia
szkolenia bêd¹cego czêœci¹ programu. Jedna grupa dosta³a lakoniczn¹ informacjê,
¿e w ramach udzia³u w projekcie trzeba odbyæ takie szkolenie, a druga szczegó³owy opis, zawieraj¹cy szereg korzyœci, jakie p³yn¹ z odbycia takiego kursu.
Celem by³o sprawdzenie czy framing polegaj¹cy na przedstawianiu wiêkszej iloœci informacji wp³ynie pozytywnie na decyzje respondentów.
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Tabela 1. Opis sytuacji decyzyjnej nr 8
Elementy wspólne sytuacji decyzyjnej:
Publiczna instytucja rozwojowa dzieli siê kosztami wejœcia na nowe rynki (otwarcie przedstawicielstw, wynajem biur i magazynów, otwarcie salonów firmowych itp.), w zmian za zwrot swojego
udzia³u w przysz³oœci (po 5 latach w ratach na kolejne 5 lat) z zyskiem równym 3% (reszta dop³acania w ramach pomocy publicznej). Wartoœæ wsparcia do 1 mln PLN. Udzia³ przedsiêbiorcy 50%.
Prowadzisz firmê w zakresie produkcji i masz doœwiadczenie na 2 s¹siednich rynkach. Obserwujesz, ¿e przedsiêbiorcy z Twojej bran¿y chêtnie wchodz¹ na rynek Turcji. Jak post¹pisz?
Elementy ró¿ni¹ce siê:
Wariant A

Wariant B

Musisz dodatkowo odbyæ 2-tygodniowe
szkolenie na temat rynku Turcji (bezp³atnie).

Musisz dodatkowo odbyæ 2-tygodniowe indywidualne szkolenie na temat danego rynku w Turcji. Dowiesz siê na nim: o wymogach certyfikacyjnych zwi¹zanych z twoim produktem, zasadach
obrotu, zasadach sanitarnych, sposobach postêpowania w³adz urzêdowych, zasadach opodatkowania biznesu, elementach kultury biznesu, g³ównych dystrybutorach i potencjalnych klientach.
(bezp³atne).

Warianty decyzyjne – masz do wyboru nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
a) skorzystasz z tego instrumentu
b) nie skorzystasz z tego instrumentu
c) odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
d) odsuniesz w czasie decyzjê o pó³ roku
e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok.
Dodatkowe pytania:
Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana ci firma) z dofinansowania do eksportu?
Tak/ Nie
Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy?
Tak/ Nie
ród³o: Opracowanie w³asne.

9.3. Uzyskane wyniki badawcze
Jak wykaza³y wyniki badania ca³oœciowe odpowiedzi uzyskane przez przedstawicieli dwóch grup porównawczych licz¹cych po 105 respondentów ró¿ni³y siê
w znikomym stopniu. Szczegó³owe wyniki przedstawia tabela 2. W obu przypadkach równo 55,2% respondentów opowiedzia³o siê za skorzystaniem z proponowanego instrumentu. Drug¹ najczêstsz¹ odpowiedzi¹ by³a wola odsuniêcia decyzji w czasie. W grupie A wybra³o j¹ ³¹cznie 24,8% badanych, w tym 19% o trzy
miesi¹ce. W grupie B wybra³o j¹ 21,9% respondentów, w tym 17,1% o trzy miesi¹ce. Pozostali zdecydowali siê nie skorzystaæ z instrumentu.
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Tabela 2. Preferencje dotycz¹ce korzystania z instrumentu
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

Skorzystasz z tego instrumentu

58

58

55,2

55,2

Nie skorzystasz z tego instrumentu

21

24

20,0

22,9

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

20

18

19,0

17,1

Odsuniêcie w czasie decyzji o pó³ roku

5

2

4,8

1,9

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

1

3

1,0

2,9

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana
ci firma) z dofinansowania do eksportu? Tak

9

7

8,6

6,7

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana
ci firma) z dofinansowania do eksportu? Nie

96

98

91,4

93,3

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy?
Tak

84

84

80,0

80,0

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy?
Nie

21

21

20,0

20,0

ród³o: Opracowanie w³asne.

Niestety ma³y odsetek respondentów korzysta³ wczeœniej z dofinansowania
do eksportu. W obu grupach, powy¿ej 90% badanych stwierdzi³o, ¿e brakuje im
doœwiadczenia w tym wzglêdzie. Zapytano równie¿ czy zdaniem respondentów,
zbiorowe dzia³anie pozwala obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy. Odsetek
osób, które zgodzi³y siê z tez¹ zawart¹ w pytaniu, w przypadku obu grup wynosi³
równo 80%.

9.3.1. Wyniki w zale¿noœci od doœwiadczenia respondentów
Jedynie 9 osób z grupy A i 7 osób z grupy B korzysta³o z dofinansowania eksportu
w przesz³oœci. Rozk³ad odpowiedzi w tej grupie prezentuje tabela 3. 66,7% badanych z grupy A by³o gotowych skorzystaæ z instrumentu i 28,6% z grupy B. Oznacza, to, ¿e framing zadzia³a³ negatywnie – dodatkowe informacje zniechêci³y
czeœæ doœwiadczonych respondentów. Ró¿nica jest znacz¹ca i wynosi 38,1 punktu
procentowego, jednak s³aboœci¹ wyniku jest ma³a liczebnoœæ porównywalnych
grup licz¹ca tylko 9 i 7 osób odpowiednio w grupie A i grupie B. Jedna osoba w ka¿dej grupie zrezygnowa³a z proponowanego instrumentu, reszta zdecydowa³a
siê na odsuniêcie decyzji w czasie.
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Tabela 3. Preferencje dotycz¹ce korzystania z instrumentu wœród respondentów deklaruj¹cych, ¿e kiedyœ korzystali z dofinansowania do eksportu
Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

Skorzystasz z tego instrumentu

6

2

66,7

28,6

Nie skorzystasz z tego instrumentu

1

1

11,1

14,3

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

2

3

22,2

42,9

Odsuniêcie w czasie decyzji o pó³ roku

0

1

0,0

14,3

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

0

0

0,0

0,0

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana
ci firma) z dofinansowania do eksportu? Tak

9

7

100,0

100,0

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana
ci firma) z dofinansowania do eksportu? Nie

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy?
Tak

7

6

77,8

85,7

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy?
Nie

2

1

22,2

14,3

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 4. Preferencje dotycz¹ce korzystania z instrumentu wœród respondentów
deklaruj¹cych, ¿e nigdy nie korzystali z dofinansowania do eksportu
Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

Skorzystasz z tego instrumentu

52

56

54,2

57,1

Nie skorzystasz z tego instrumentu

20

23

20,8

23,5

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

18

15

18,8

15,3

Odsuniêcie w czasie decyzji o pó³ roku

5

1

5,2

1,0

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

1

3

1,0

3,1

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana
ci firma) z dofinansowania do eksportu? Tak

0

0

0,0

0,0

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana
ci firma) z dofinansowania do eksportu? Nie

96

98

100,0

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? Tak

77

78

80,2

79,6

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? Nie

19

20

19,8

20,4

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Je¿eli chodzi o respondentów bez doœwiadczenia by³y to grupy liczne: 96 osób
w grupie A i 98 osób w grupie B. Wœród tych osób 54,2% cz³onków grupy A i 57,1%
cz³onków grupy B zdecydowa³o o skorzystaniu z proponowanego instrumentu.
Ró¿nica wynosi 2,9 punktu procentowego. Jest to ró¿nica niedu¿a, ale wskazuje,
¿e dodatkowe informacje mog¹ pozytywnie wp³ywaæ na zwiêkszenie zainteresowania korzystaniem z instrumentu niedoœwiadczonych respondentów. Odpowiednio 20,8% i 23,5% zrezygnowa³o z instrumentu. Ta ró¿nica jest znacz¹ca.
Oznacza ona, ¿e dok³adne informacje o instrumencie pozwalaj¹ podj¹æ bardziej
odpowiedzialn¹ decyzjê o rezygnacji ze stosowania instrumentu, ni¿ sytuacja
ma³o jasna. Pozostali odsunêli decyzje w czasie.

9.3.2. Wyniki w zale¿noœci od przekonañ dotycz¹cych skutecznoœci
dzia³añ zbiorowych w ograniczaniu kosztów
Dzia³ania zbiorowe przedsiêbiorców (np. wspó³praca w klastrach) napotykaj¹
w Polsce na znacz¹ce bariery mentalnoœciowe. Z regu³y przedsiêbiorcy preferuj¹
indywidualizm i nie chc¹ uczestniczyæ w dzia³aniach zbiorowych (np. we wspólnej promocji czy we wspólnych zakupach). Badanym zadano pytanie: „Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy”?
Tabela 5. Preferencje dotycz¹ce korzystania z instrumentu u osób uwa¿aj¹cych, ¿e wspólne dziania zmniejszaj¹ koszty zakupu
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze
Skorzystasz z tego instrumentu

Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

53

49

63,1

58,3

Nie skorzystasz z tego instrumentu

11

16

13,1

19,0

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

14

15

16,7

17,9

Odsuniêcie w czasie decyzji o pó³ roku

5

1

6,0

1,2

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

1

3

1,2

3,6

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana ci
firma) z dofinansowania do eksportu? Tak

7

6

8,3

7,1%

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana ci
firma) z dofinansowania do eksportu? Nie

77

78

91,7

92,9

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? Tak

84

84

100,0

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy? Nie

0

0

0,0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne.
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W obu grupach po 84 osoby odpowiedzia³y twierdz¹co na to pytanie. Te dwie
podgrupy stanowi³y 80% wszystkich badanych. Wœród osób, które uwa¿aj¹, ¿e
zbiorowe dzia³anie mo¿e obni¿yæ koszty, wiêkszoœæ by³a gotowa skorzystaæ z proponowanego instrumentu. W grupie A by³o to 63,1%, w grupie B (poddanej framingowi) 58,3%. Oznacza to, ¿e przedsiêbiorców przekonanych do skutecznoœci
dzia³añ zbiorowych nie nale¿y przekonywaæ dodatkow¹ informacj¹ do stosowania instrumentu, poniewa¿ mo¿e ich to zniechêcaæ. 23,9% respondentów z grupy
A i 22,7% z grupy B zdecydowa³o siê odsun¹æ decyzje. W obu przypadkach najczêœciej odk³adano decyzje o trzy miesi¹ce. Pozostali respondenci zadeklarowali,
¿e nie bêd¹ korzystaæ z tego rodzaju instrumentu.
Po 21 osób w obu grupach uzna³o, ¿e zbiorowe dzia³anie mo¿e obni¿yæ koszty. Wœród respondentów prezentuj¹cych taki pogl¹d zaobserwowano znacz¹ce
ró¿nice w wynikach. W grupie A jedynie 23,8% badanych zdecydowa³o siê na
skorzystanie z instrumentu, zaœ w grupie B a¿ 42,9%. Ró¿nica wynosi³a a¿ 19,1
punktu procentowego. Oznacza to, ¿e dodatkowe informacje pozytywnie zachêcaj¹ osoby o braku przekonania do dzia³añ zbiorowych do zastosowania instrumentu. Framing dzia³a w tej grupie doœæ mocno. W grupie A 47,6% respondentów
nie skorzysta³a z instrumentu, w grupie B 38,1%. Pozostali zdecydowali o odsuniêciu decyzji w czasie.
Tabela 6. Preferencje dotycz¹ce korzystania z instrumentu u osób uwa¿aj¹cych, ¿e wspólne dziania nie zmniejszaj¹ kosztów zakupu
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze
Skorzystasz z tego instrumentu
Nie skorzystasz z tego instrumentu

Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

5

9

23,8

42,9

10

8

47,6

38,1

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

6

3

28,6

14,3

Odsuniêcie w czasie decyzji o pó³ roku

0

1

0,0

4,8

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

0

0

0,0

0,0

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana
ci firma) z dofinansowania do eksportu? Tak

2

1

9,5

4,8

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana
ci firma) z dofinansowania do eksportu? Nie

19

20

90,5

95,2

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy?
Tak

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e zbiorowe dzia³anie pozwala
obni¿aæ koszty zakupu dla przedsiêbiorcy?
Nie

21

21

100,0

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne.
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9.4. Wnioski z badania
W ramach badania zaprojektowano zweryfikowanie hipotez H1, H2, H7, H8.
Analizuj¹c hipotezê H2 (o wp³ywie braku doœwiadczenia na zwiêkszenie skutecznoœci framingu) mo¿na by³o zauwa¿yæ lekki pozytywny wp³yw framingu na
decyzje osób bez doœwiadczenia – ogólnie i relatywnie du¿y pozytywny wp³yw
w relacji do osób z doœwiadczeniem, u których framing wp³ywa³ negatywnie. H2
zweryfikowano wiêc pozytywnie.
W zakresie analizy hipotezy H1 (mówi¹cej o tym, ¿e doœwiadczenie zmniejsza
skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych) mo¿na by³o stwierdziæ, ¿e badanie j¹
potwierdzi³o, ale problemem by³a niska liczebnoœæ porównywalnych grup.
W zakresie analizy hipotezy H7 (mówi¹cej o tym, ¿e „Poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ behawioralnych…”)
mo¿na by³o j¹ pozytywnie zweryfikowaæ w grupie osób o niskiej preferencji
dzia³añ zbiorowych przedsiêbiorców (w obawie o ryzyko z tym zwi¹zane). W tej
grupie framing zwiêksza³ sk³onnoœæ do korzystania z instrumentu.
Analizuj¹c hipotezê H8 (mówi¹c¹ o tym, ¿e „Przejrzystoœæ procedur i uczciwoœæ
kryteriów konkursowych s¹ wa¿nymi czynnikami, które mog¹ zwiêkszyæ zakres
korzystania z instrumentu rozwojowego”), równie¿ mo¿na j¹ by³o pozytywnie
zweryfikowaæ tylko wobec osób o niskiej preferencji dzia³añ zbiorowych (i odczuwaj¹cych z tego tytu³u poczucie braku bezpieczeñstwa). Dla tych osób dodatkowe
informacje zwiêksza³y przejrzystoœæ i pozwala³y podj¹æ pozytywne decyzje.
Generalnie jednak wyniki symulacji eksperymentalnej w zakresie tego pytania uwydatni³y, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ respondentów odbiera³a instrument
jako prosty i bez potrzeby budowania specjalnego framingu. Oznacza³o to, ¿e mo¿na by³o w relacji do wiêkszoœci analizowanych segmentów (przekrojów badawczych) potwierdziæ hipotezê H6 „Oddzia³ywania behawioralne zmierzaj¹ce do
podniesienia skutecznoœci danego instrumentu s¹ nieskuteczne, je¿eli charakter
instrumentu jest prosty, a jego zastosowanie oczywiste, czyli zastosowanie instrumentu nie wnosi znacz¹cego poczucia ryzyka”.
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10. Testowanie instrumentu holenderskiego
wspieraj¹cego dzia³alnoœæ B+R w sektorze
prywatnym (WSBO)
Przemys³aw Kulawczuk*

10.1. Stymulowanie nak³adów na dzia³alnoœæ B+R w sektorze
prywatnym
Jednym z istotnych problemów polskiej gospodarki jest zbyt niski poziom innowacyjnoœci. Wi¹¿e siê z tym stosunkowo ma³y zakres dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej (B+R). Dla podnoszenia innowacyjnoœci i stymulowania rozwoju
dzia³alnoœci B+R realizowanej przez przedsiêbiorstwa stosowane mog¹ byæ ró¿ne instrumenty. Jednym z nich jest holenderski mechanizm WSBO (Kulawczuk,
B¹kl, Szylar 2007). Mechanizm ten jest rodzajem ulgi podatkowej, bêd¹cej instrumentem wspomagania przedsiêbiorstw innowacyjnych i maj¹cej s³u¿yæ dofinansowaniu kosztów pracy w zakresie badañ i rozwoju (B+R). Realizowane jest to
przez mo¿liwoœæ odliczenia okreœlonej kwoty od podatku dochodowego oraz
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne nale¿nych od pracowników B+R. Mechanizm ten wprowadzony zosta³ w Niderlandach ustaw¹ o promocji badañ i rozwoju z 1994 r. (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk – WBSO) i by³ odpowiedzi¹ na potrzebê stymulacji dzia³alnoœci innowacyjnej tak¿e w sektorze
prywatnym i zwiêkszenie udzia³u sfery biznesu w ogólnych wydatkach badawczo-rozwojowych. Inicjatorem programu by³o ministerstwo gospodarki, a obecnie
wdra¿any jest on przez rz¹dow¹ agencjê NL Agency.
Program szybko zyska³ popularnoœæ, a jego pierwsze sukcesy zaowocowa³y
stopniowym rozwojem, w tym równie¿ zwiêkszaniem bud¿etu. W 2006 r. œrodki
przeznaczone na wsparcie przekroczy³y ju¿ 400 mln EUR (ponad 4-krotny wzrost
w porównaniu z pierwszym rokiem stosowania opisywanej ulgi). Nak³ady na instrument WSBO systematycznie ros³y i nawet okres kryzysu finansowego lat
2008–2010 nie spowodowa³ wycofywania siê rz¹du holenderskiego z jego stosowania (obni¿ono tylko stawki wsparcia). W roku 2012 bud¿et programu WSBO
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wynosi³ ju¿ 812 milionów EUR (http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/
opencms/information/country_pages/nl/supportmeasure/support_mig_0004).
Wsparciem w ramach instrumentu WSBO mog¹ byæ objête podmioty, które
prowadz¹ lub maj¹ zamiar prowadziæ dzia³alnoœæ w zakresie B+R – albo dla
realizacji w³asnych wewnêtrznych celów, albo te¿ na zlecenie. Definicja sfery
B+R przyjêta na potrzeby programu by³a modyfikowana i rozszerzana na
przestrzeni lat, a od 2006 r. obejmuje:
– badania w zakresie technologii ukierunkowane na usprawnienie procesu
produkcji lub u¿ywanego oprogramowania;
– analizy techniczne wykonalnoœci projektów rozwojowych planowanych do
realizacji;
– opracowanie nowych technicznie produktów lub procesów produkcyjnych
oprogramowania lub te¿ ich czêœci;
– badania naukowe maj¹ce na celu wyjaœnienie zjawisk w dziedzinach: fizyki,
chemii, biotechnologii, technologii produkcji oraz technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT).
Dalsze wymagania stawiane s¹ ze wzglêdu na charakter projektu zg³aszanego
do objêcia ulg¹ podatkow¹ w ramach WBSO. S¹ to przedsiêwziêcia badawczorozwojowe:
– organizowane bezpoœrednio przez wnioskodawcê,
– w których zak³adany rozwój technologiczny bêdzie nowy dla danego podmiotu,
– w przypadku których mog¹ wyst¹piæ problemy techniczne z wdro¿eniem,
– planowane do realizacji w przysz³oœci (schemat nie obejmuje refinansowania
ju¿ poniesionych wydatków) (Kulawczuk, B¹k, Szylar 2007, s. 33).
Wed³ug stanu na rok 2013 (WSBO – RDA Manual 2013) odliczeniu podlega³y
sk³adki w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 38% z pierwszych 200 tys. EUR kosztów
pracy z zakresu B+R oraz 14% kosztów pracy B+R przewy¿szaj¹cych t¹ kwotê.
W przypadku nowych przedsiêbiorstw pierwszy wspomniany wskaŸnik powiêkszony by³ do 50%. Osoby samozatrudnione mog³y uzyskaæ dofinansowanie
w sta³ej wysokoœci maksymalnie 12 310 EUR, a nowo zarejestrowane podmioty
tego rodzaju – dodatkowo 6157 EUR. Dodatkowo wprowadzono ograniczenie
maksymalnej kwoty dotacji przypadaj¹cej na 1 beneficjenta, która nie mo¿e
przekroczyæ 14 mln EUR, co ma zapobiegaæ nadmiernemu obci¹¿aniu bud¿etu
programu przez korporacje transnarodowe (ibidem). W dalszej czêœci rozdzia³u
omówiono zasady testowania oraz uzyskane wyniki badawcze. Warto jednak
zwróciæ uwagê na inne rozwi¹zania stosowane w tym zakresie zagranic¹.
W Kanadzie stosowany jest Program Podatkowej Stymulacji Badañ Naukowych
i Rozwoju Eksperymentalnego (SR & ED Tax Incentive Program). System dzia³a
podobnie do WBSO, z tym, ¿e kwalifikowalne do refundacji (w formie redukcji
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zobowi¹zañ z tytu³u podatku dochodowego lub dotacji pieniê¿nej) s¹ nie tylko
koszty personalne, ale wszelkie nak³ady na dzia³alnoœæ B+R. MSP mog¹ otrzymaæ
refundacjê do 35% kosztów poniesionych nak³adów na B+R (The Scientific Research 2011).
W Norwegii funkcjonuje instrument SkatteFUNN (http://www.skattefunn.no/
prognett-skattefunn/Home_page/1222340152176). Oparty jest na systemie ulg podatkowych, dziêki którym odliczeniu podlegaj¹ wydatki przedsiêbiorstw ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe. Do aplikowania o wsparcie w ramach
opisywanego schematu uprawnione s¹ wszystkie podmioty gospodarcze podlegaj¹ce opodatkowaniu w Norwegii. Ulgi w ramach SkatteFUNN przyznawane s¹
na poszczególne projekty badawczo-rozwojowe, które musz¹ byæ zaakceptowane przez administruj¹ce projektem: Norwesk¹ Radê Nauki (Forskningsrådet) oraz
przedsiêbiorstwo pañstwowe realizuj¹ce programy wspierania innowacyjnoœci –
Innovasjon Norge). W ramach tego instrumentu mo¿liwe jest odliczenie do 20%
poniesionych nak³adów na B+R do wysokoœci 15 mln koron. Mo¿na odliczyæ
nak³ady do maksimum 1850 godzin na jednego badacza przy stawce godzinowej
nieprzekraczaj¹cej 600 koron (ibidem).
Inne instrumenty wsparcia bezpoœredniego B+R s¹ przyk³adowo stosowane
w Irlandii (25% odliczenia wydatków na B+R od CIT) (Research & Development
2015), Australii (wliczanie w koszty MSP 175% nak³adów na B+R), Australii (wliczanie w koszty MSP 175% nak³adów na B+R) (Guide to the R&D Tax Concession
2010) Wielkiej Brytanii (wliczanie w koszty MSP do 225% nak³adów na B+R
w 2012 roku) (Kringelholt-Fowkes, Sousa, Duncan 2015).
Ponadto stosowane s¹ rozwi¹zania wspieraj¹ce innowacyjnoœæ, które poœrednio sprzyjaj¹ realizacji dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej. Przyk³adem tego typu
rozwi¹zañ poœrednich mo¿e byæ brytyjski Enterprise Investment Scheme pomyœlany
jako instrument zwiêkszaj¹cy poda¿ kapita³u wysokiego ryzyka do sektora
ma³ych, w zdecydowanej mierze innowacyjnych firm. Od samego pocz¹tku funkcjonowania schematu przyjêto, ¿e mog¹ z niego korzystaæ te ma³e spó³ki które nawet jeszcze nie prowadz¹ dzia³alnoœci nastawionej na zysk ale dopiero prowadz¹
prace B+R ukierunkowane jednak na komercjalizacjê (Boyns, Cox, Spires, Houghes 2003). Innym przyk³adem s¹ programy opcji na akcje pracownicze (ESOP),
który wspieraj¹ spó³ki technologiczne w ich rozwoju i obni¿aj¹ zapotrzebowanie
na fundusz p³ac (Blasi, Kruse, Sesil). Jedno z badañ amerykañskich wykaza³o, ¿e
przedsiêbiorstwa z planami opcji na akcje uzyskiwa³y w badanym okresie lepsze
wskaŸniki produktywnoœci oraz wy¿sze tempa wzrostu ni¿ porównywalne
przedsiêbiorstwa gie³dowe. W badaniach Weddena, Canberry’ego and Rodricka
(Wedden, Canberry, Rodrick 1998) z 1998 roku zbadano zasadnicze cele wprowadzania programów opcji na akcje w przedsiêbiorstwach je stosuj¹cych. Uzyskano
nastêpuj¹ce wyniki: 1) utrzymaæ kluczowych pracowników (97%), 2) uto¿samiæ
interesy pracowników z interesami udzia³owców (96%), 3) zbudowaæ kulturê
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w³asnoœci pracowniczej 88% oraz 4) wynagrodziæ wk³ad indywidualny pracowników – 60%. Badania brytyjskie (Tax-advataged employee… 2007) przeprowadzone przez administracjê skarbow¹ wskazuj¹, ¿e efekt wprowadzenia wspomaganych podatkowo schematów udzia³ów pracowniczych podnosi produktywnoœæ
przedsiêbiorstw o 2,5% powy¿ej poziomu pozosta³ych firm. Najsilniej efekt ten
wystêpuje w stosunku do firm notowanych na gie³dzie, które wykazuj¹ wzrost
produktywnoœci a¿ o 4,9% w stosunku do firm, które nie posiada³y schematów
opcji na akcje pracownicze.
Jak pokazuje powy¿szy przegl¹d, stosowanych rozwi¹zañ jest wiele i pomagaj¹ one zwiêkszyæ nak³ady na B+R w sektorze MSP. Nie mniej jednak rozwi¹zanie holenderskie wydaje siê byæ bardzo atrakcyjne dla polskich MSP, poniewa¿
mo¿e ono pomóc znacz¹co zmniejszyæ koszty pracy, na co zwykle narzekaj¹ polscy przedsiêbiorcy. Z tego te¿ wzglêdu postanowiono przetestowaæ potencjalne
zainteresowanie tym instrumentem w badanej grupie respondentów.

10.2. Eksperyment behawioralny: testowanie wp³ywu przyjaznego
framingu na podejmowanie decyzji o stosowaniu
instrumentu typu WSBO


Zasadniczym zamierzeniem testowania przyjaznego framingu by³o doprowadzenie do wzrostu zainteresowania tym instrumentem, co skutkowa³oby wiêksz¹
liczb¹ decyzji o jego stosowaniu. Poniewa¿ do tej pory w Polsce w odniesieniu do
MSP doœæ powszechnie stosowano instrumenty wspieraj¹ce zatrudnienie bezrobotnych (dofinansowuj¹c m.in. koszty pracy) spodziewano siê, ¿e propozycja
wywo³a du¿e zainteresowanie respondentów. Jako przyjazny framing wybrano
dzia³ania doradcze polegaj¹ce na sprawdzaniu kwalifikowalnoœci wydatków do
wykorzystania w ramach instrumentu oraz doradztwo finansowo-ksiêgowe
w tym zakresie. Wybór tego typu przyjaznego framingu wynika³ ze zbiurokratyzowanego podejœcia w³adz publicznych do beneficjentów, które nie chcia³y
udzielaæ indywidualnych, prostych porad w zakresie kwalifikowalnoœci konkretnych wydatków, zmuszaj¹c beneficjentów do sk³adania pisemnych zapytañ, które by³y rozpatrywane opieszale. W rezultacie beneficjenci nie wiedzieli na co konkretnie mog¹ wydaæ œrodki w ramach instrumentu i bardzo czêsto ich w ogóle nie
wydawali. Zagro¿enie zwrotem pomocy oraz karami z tego tytu³u powodowa³o,
¿e przedsiêbiorcy niechêtnie korzystali z wielu instrumentów pomocowych. Taka
sytuacja zosta³a uznana za typow¹. Zdaniem zespo³u badawczego zmiana
framingu na buduj¹cy minimum zaufania i pewnoœci dzia³ania mog³o sprzyjaæ
1

Pomijamy w tej czêœci omówienie literatury na temat framingu, poniewa¿ znajduje siê we wczeœniejszych czêœciach pracy.
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zwiêkszeniu zainteresowania tym nowym, w warunkach polskich, instrumentem.
Uczestnicz¹cym w badaniu 210 respondentom (podzielonym na dwie równe
grupy) przedstawiono problem decyzyjny, dotycz¹cy skorzystania z prostego instrumentu w postaci dofinansowania do zatrudnienia pracowników badawczorozwojowych (B+R). Instrument wspieraj¹cy mia³ pokrywaæ ca³oœæ kosztów ubezpieczeñ spo³ecznych. Oferta typowa odzwierciedla³a typowe podejœcie polskich
w³adz publicznych do wdra¿ania instrumentów rozwojowych, natomiast dodatkowy framing oparty zosta³ na udostêpnieniu doradztwa.
Badanie s³u¿y³o równie¿ zweryfikowaniu nastêpuj¹cych hipotez:
H2. Brak doœwiadczenia w korzystaniu z danego instrumentu przez MSP zwiêksza
skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych, przy czym poziom tej skutecznoœci
mo¿e byæ zró¿nicowany pomiêdzy segmentami MSP.
H6. Oddzia³ywania behawioralne zmierzaj¹ce do podniesienia skutecznoœci danego instrumentu s¹ nieskuteczne, je¿eli charakter instrumentu jest prosty, a jego
zastosowanie oczywiste, czyli zastosowanie instrumentu nie wnosi znacz¹cego
poczucia ryzyka.
H7. Poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ
behawioralnych i mo¿e mieæ du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych.
Wp³yw ten mo¿e byæ zró¿nicowany w poszczególnych segmentach MSP.
Poni¿ej przedstawiono sformu³owanie problemu decyzyjnego dla dwóch
grup respondentów.
Tabela 1. Problem decyzyjny
Nazwa instrumentu: instrument holenderski typu WSBO – typowy vs. przyjazny flaming
Elementy wspólne:
Prowadzisz firmê produkcyjn¹. Czy by³byœ zainteresowany uruchomieniem dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej lub projektowo-konstrukcyjnej nad nowymi produktami, gdyby sk³adki ZUS od
wynagrodzeñ Twoich pracowników op³aca³o Ministerstwo Gospodarki w wysokoœci do 400 tys.
PLN rocznie (daje to mo¿liwoœæ wyp³acenia wynagrodzeñ ok. 1 mln PLN). Rozwi¹zanie tego typu
(mechanizm holenderski) pozwala na tañsze zatrudnienie fachowców do dzia³ów projektowania
i konstrukcyjnego i inwestowanie w nowe produkty i konstrukcje.
Elementy ró¿ni¹ce siê:
A – typowy framing:

B – przyjazny framing:
Ponadto otrzymujesz bezp³atne doradztwo
finansowo-ksiêgowe w zakresie ewidencjonowania wydatków na badana i rozwój (B+R)
przez pierwsze dwa lata oraz wskazówki w zakresie prawid³owoœci wydatkowania funduszy
na te cele.
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Alternatywy decyzyjne – masz do wyboru nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
[ ] a) skorzystasz z tego instrumentu
[ ] b) nie skorzystasz z tego instrumentu
[ ] c) odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
[ ] d) odsuniesz w czasie decyzjê o pó³ roku
[ ] e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
Zaznacz X wybran¹ przez ciebie decyzjê.
ród³o: Opracowanie w³asne.

Zadano tak¿e dwa dodatkowe pytania o odpowiedziach TAK lub NIE:
– Czy kiedyœ korzysta³eœ/³aœ (lub korzysta³a znana Ci firma) ze wsparcia na
zatrudnienie?
– Czy uwa¿asz, ¿e w tego typu instrumentach wsparcia niezbêdne jest dodatkowe bezp³atne doradztwo w zakresie prawid³owego stosowania instrumentu?
W kolejnym punkcie przedstawiono uzyskane wyniki badawcze.

10.3. Uzyskane wyniki badawcze
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych licz¹cych po 105
respondentów (szczegó³owy opis metodologii badawczej zastosowanej dla wszystkich analizowanych bodŸców / instrumentów finansowych znajduje siê w rozdz. 1
pierwszej czêœci opracowania). W tabeli 2 przedstawiono uzyskane preferencje
decyzyjne w zakresie korzystania z bazowej i „przyjaznej” oferty.
Tabela 2. Wp³yw framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z instrumentu wspieraj¹cego zatrudnienie w sferze B+R MSP – analiza podstawowa
Podjêta decyzja

Liczba respondentów

Procent respondentów

typowy A

przyjazny B

typowy A

przyjazny B

76

83

72,4

79,0

7

13

6,7

12,4

14

5

13,3

4,8

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

6

1

5,7

1,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

2

3

1,9

2,9

TAK – skorzystam z instrumentu
NIE – nie skorzystam z instrumentu
Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Przedstawione w tabeli 2 wyniki badañ dwóch porównywalnych grup respondentów wskazuj¹, ¿e instrument wspieraj¹cy zatrudnienie w sferze B+R
poprzez pokrycie kosztów ubezpieczeñ spo³ecznych móg³by cieszyæ siê wœród ba-
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danych respondentów du¿ym zainteresowaniem. W obu grupach zainteresowanie przekracza³o 70% respondentów sk³onnych od razu podj¹æ decyzjê na TAK.
Œwiadczy to o tym, ¿e tego typu instrument jest ³atwy do zrozumienia i korzyœci
z jego zastosowania wydaj¹ siê byæ oczywiste. Nawet w tak mocno przekonanej
grupie s¹ respondenci, którzy charakteryzuj¹ siê wiêkszym poziome nieufnoœci
do polityki rz¹dowej. Jednak jak pokaza³o badanie, framing oparty na doradztwie
by³ w stanie podnieœæ ju¿ wysoki poziom zainteresowania o ponad 6%. Œwiadczy
to o tym, ¿e ogólnie rzecz bior¹c framing by³by skuteczny w badanej grupie. Interesuj¹c¹ obserwacj¹ jest fakt a¿ dwukrotnego wzrostu negatywnych odpowiedzi
w wariancie przyjaznym w relacji do wariantu typowego. 12,4% odpowiedzi na
NIE w wariancie przyjaznym i tylko 6,7% w wariancie typowym. Wyt³umaczeniem tego fenomenu mo¿e byæ hipoteza, ¿e je¿eli podamy wszystkie parametry
decyzji (poszerzone o pozytywny framing), to roœnie skala zdecydowania potencjalnych beneficjentów. W przypadku propozycji rozmytych wiêksza proporcja
respondentów bêdzie sk³onna odwlekaæ decyzje w czasie, ale wcale nie znaczy to,
¿e w koñcu podejmie decyzjê na TAK. Jak do tej pory nie jest znana wartoœæ oczekiwana odwlekania decyzji w czasie ale mo¿na za³o¿yæ, ¿e wraz z czasem maleje,
chocia¿ nie wiadomo jak w poszczególnych okresach (wed³ug jakiej charakterystyki).

10.4. Wp³yw posiadania doœwiadczenia na sk³onnoœæ
do akceptacji przyjaznego framingu w instrumencie
wspieraj¹cym zatrudnienie B+R
Wyniki badania mo¿na równie¿ przeœledziæ z punktu widzenia posiadania
doœwiadczenia w korzystaniu z tego lub podobnych instrumentów zwi¹zanych
z dofinansowaniem zatrudnienia pracowników. Poni¿ej przedstawiono wyniki
tych respondentów, którzy deklarowali, ¿e rodzaj tego instrumentu jest im
znany. Warto podkreœliæ, i¿ w wariancie typowym doœwiadczeniem w omawianym zakresie charakteryzowa³o siê 26,7% badanych, a w grupie objêtej przyjaznym
framingiem 22,9% badanych.
Jak wykaza³o badanie framing w ogóle nie wp³ywa na podejmowanie pozytywnych decyzji przez doœwiadczonych respondentów, co mog³oby wydawaæ siê
oczywiste. Oni nie potrzebuj¹ doradztwa, poniewa¿ znaj¹ ten typ instrumentu.
Warto jednak zwróciæ uwagê na obserwacjê, ¿e w wariancie przyjaznym wiêksza
proporcja respondentów by³a sk³onna podj¹æ decyzje na NIE i nie odsuwaæ jej
w czasie. Potwierdza³oby to tezê, ¿e im bardziej precyzyjny i pe³ny opis instrumentu, w tym wiêkszym stopniu daje siê uzyskiwaæ bardziej konkretny profil podejmowania decyzji w grupie i zmniejszyæ proporcjê respondentów odsuwaj¹cych decyzje w czasie.
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Tabela 3. Wp³yw framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z instrumentu wspieraj¹cego zatrudnienie w sferze B+R MSP – w grupie doœwiadczonych respondentów
Podjêta decyzja
TAK – skorzystam z instrumentu

Liczba respondentów

Procent respondentów

typowy A

przyjazny B

typowy A

przyjazny B

22

20

78,6

79,0

NIE – nie skorzystam z instrumentu

2

2

7,1

12,4

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

2

1

7,1

4,8

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

2

0

7,1

1,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

1

0,0

2,9

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

10.5. Wp³yw braku doœwiadczenia na sk³onnoœæ do akceptacji
przyjaznego framingu w instrumencie wspieraj¹cym
zatrudnienie B+R
Brak doœwiadczenia jest jednym z oczywistych czynników wp³ywaj¹cych na skutecznoœæ framingu. Jest kwesti¹ oczywist¹, ¿e gdyby Kahnemann i Tversky przeprowadzili swoje badania framingowe wœród zawodowych ratowników to nie
mogliby udowodniæ, ¿e framing istnieje. W istocie rzeczy mo¿na logicznie
zak³adaæ, i¿ brak doœwiadczenia w stosowaniu z okreœlonego instrumentu powinien wspieraæ si³ê oddzia³ywania framingowego. Oczywiœcie wiele zale¿y od sposobu oddzia³ywania (rodzaju framingu) oraz poziomu „braku doœwiadczenia”.
Pomimo negatywnej deklaracji respondenci mog¹ mieæ doœwiadczenia z zakresu
postêpowania w nietypowych sytuacjach lub podejmowania decyzji w niekonwencjonalnych problemach i mog¹ postêpowaæ na zasadzie analogii. Warto
podkreœliæ, i¿ w wariancie typowym brakuje doœwiadczenia (w zakresie stosowania podobnego instrumentu) deklarowa³o 73,3% badanych, a w grupie objêtej
przyjaznym framingiem 77,1% badanych. Poni¿ej przedstawiono wyniki badania
tej grupy.
Jak wykaza³o badanie framing wp³ywa na podejmowanie pozytywnych decyzji przez niedoœwiadczonych respondentów, co obrazuje o ponad 7% wy¿sza
proporcja odpowiedzi na TAK w wariancie przyjaznym w porównaniu do typowego. Oznacza to, ¿e w zakresie analizowanego instrumentu ca³y wp³yw framingu na podejmowanie decyzji dotyczy³ respondentów, którzy nie posiadali
doœwiadczenia i w ogóle nie dotyczy³ klientów, którzy znaj¹ ten lub podobny
instrument. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na wiêksz¹ polaryzacjê w grupie objêtej przyjaznym framingiem i mniejszy zakres odk³adania decyzji na przysz³oœæ.
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Tabela 4. Wp³yw framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z instrumentu wspieraj¹cego zatrudnienie w sferze B+R MSP – w grupie respondentów deklaruj¹cych brak
doœwiadczenia
Podjêta decyzja
TAK – skorzystam z instrumentu
NIE – nie skorzystam z instrumentu

Liczba respondentów

Procent respondentów

typowy A

przyjazny B

typowy A

przyjazny B

54

63

70,1

77,8

5

11

6,5

13,6

12

4

15,6

4,9

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

4

1

5,2

1,2

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

2

2

2,6

2,5

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

10.6. Jak podejmuj¹ decyzje kobiety a jak mê¿czyŸni wobec
framingu w instrumencie wspieraj¹cym zatrudnienie B+R
W dalszej czêœci rozwa¿añ warto przeœledziæ jak decyzjê podejmowa³y kobiety,
a jak mê¿czyŸni (bez ró¿nicowania doœwiadczenia). Warto zwróciæ uwagê, ¿e
w Polsce oko³o 33% MSP jest prowadzonych przez kobiety, co jest jednym
z najwy¿szych wskaŸników europejskich. Wœród respondentów badania kobiety
jednak by³y nadreprezentowane: stanowi³y one 56,2% respondentów w grupie
objêtej wariantem typowym i 57,1% w grupie objêtej wariantem przyjaznym.
Proporcje kobiet w obu grupach by³y wiêc podobne (ró¿nica 1 osoby).
Tabela 5. Wp³yw framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z instrumentu wspieraj¹cego zatrudnienie w sferze B+R MSP – w grupie respondentów deklaruj¹cych brak
doœwiadczenia
Podjêta decyzja

Liczba respondentów
typowy A

Procent respondentów

przyjazny B

typowy A

przyjazny B

39

47

66,1

78,3

NIE – nie skorzystam z instrumentu

5

10

8,5

16,7

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

9

2

15,3

3,3

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

4

0

6,8

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

2

1

3,4

1,7

Posiada doœwiadczenie TAK

17

17

28,8

28,3

Brak doœwiadczenia NIE

42

43

71,2

71,7

KOBIETY
TAK – skorzystam z instrumentu
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MEZCZYZNI
TAK – skorzystam z instrumentu

37

36

80,4

80,0

NIE – nie skorzystam z instrumentu

2

3

4,3

6,7

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

5

3

10,9

6,7

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

2

1

4,3

2,2

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

2

0,0

4,4

Posiada doœwiadczenie TAK

11

7

23,9

15,6

Brak doœwiadczenia NIE

35

38

76,1

84,4

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Jak wykaza³o badanie ca³y przyrost pozytywnych odpowiedzi na TAK
pochodzi³ od kobiet, które w obu grupach mia³y bardzo podobny profil doœwiadczenia. Co ciekawe, wyniki w wariacie przyjaznym i typowym nie ró¿ni³y
siê u mê¿czyzn, pomimo bardziej zró¿nicowanego profilu kompetencyjnego
pomiêdzy dwiema grupami mê¿czyzn. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e doœwiadczenie
w korzystaniu z danego instrumentu nie jest wa¿nym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji u mê¿czyzn. Warto jednak zwróciæ uwagê na fakt, i¿ generalnie oddzia³ywanie za pomoc¹ instrumentów in¿ynierii ekonomicznej na
mê¿czyzn jest trudniejsze ni¿ na kobiety. Nie zawsze generuje równie¿ dobre
rezultaty.

10.7. Preferencja w zakresie korzystania z doradztwa
a podejmowane decyzje
Intuicyjnie mog³oby siê wydawaæ, i¿ stosowanie framingu zwi¹zanego z poszerzonym doradztwem nie ma sensu wobec osób, które posiadaj¹ jednoznacznie
pozytywny lub negatywny pogl¹d na sensownoœæ doradztwa (pozytywny lub
negatywny). W przedstawionej poni¿ej tabeli zaprezentowano wyniki pokazuj¹ce zmiany decyzji pod wp³ywem poszerzenia zakresu doradztwa.
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e zmiana framingu na bardziej przyjazny zwiêksza liczbê osób sk³onnych skorzystaæ z badanego instrumentu, ale tylko wœród
osób z wysok¹ preferencj¹ s³usznoœci doradztwa (o 8,5 punktów procentowych).
Wœród osób o niskiej preferencji skorzystania z doradztwa nie zmienia siê proporcja osób sk³onnych z niego skorzystaæ, ale zmieniaj¹ siê proporcje decyzji negatywnych i wstrzymuj¹cych siê. Jeœli doprecyzuje siê, jakie dodatkowe formy doradztwa bêd¹ dostêpne w wariancie „przyjaznym”, zwiêksza siê liczba decyzji na
NIE (o ponad 10 punktów procentowych). Wynik ten mo¿na zinterpretowaæ
w ten sposób, ¿e wœród osób o niskiej preferencji doradztwa podanie szczegó³ów,
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czego ono dotyczy, zwiêksza poziom zdecydowania w zakresie udzielanych odpowiedzi i pozwol¹ osobom mniej zdecydowanym podj¹æ decyzjê negatywn¹.
Z punktu widzenia natychmiastowego rezultatu nic siê nie zmienia, ale prawdopodobnie spada wartoœæ oczekiwana decyzji na TAK z ca³ej grupy osób opóŸniaj¹cych decyzjê.
Tabela 6. Wp³yw preferencji w zakresie korzystania z doradztwa na sk³onnoœæ do
zmiany decyzji pod wp³ywem przyjaznego framingu – procent respondentów
Podjêta decyzja
TAK – skorzystam z instrumentu
NIE – nie skorzystam z instrumentu

Wysoka preferencja
doradztwa

Niska preferencja
doradztwa

typowy A

przyjazny B

typowy A

przyjazny B

74,0

82,5

68,8

68,0

5,5

10,0

9,4

20,0

13,7

3,8

12,5

8,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

5,5

1,3

6,3

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1,4

2,5

3,1

4,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

10.8. Faza rozwoju dzia³alnoœci a wp³yw framingu
na podejmowanie decyzji
Jednym z wa¿niejszych zagadnieñ polityki rozwoju jest dopasowanie instrumentu wspieraj¹cego do fazy dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Prowadzenie badañ i rozwoju w Polsce nie jest domen¹ pocz¹tkuj¹cych przedsiêbiorstw czy nawet przedsiêbiorstw znajduj¹cych siê w pocz¹tkowej fazie szybkiego rozwoju. Dzia³alnoœæ
innowacyjna z regu³y w polskich warunkach jest prowadzona w tych przedsiêbiorstwach, które przesz³y ju¿ do fazy œredniego lub póŸnego wzrostu, albo nawet
do fazy dojrza³oœci. Wynika to z faktu, i¿ opracowywanie i wdra¿anie nowych
produktów wymaga posiadania znacz¹cych œrodków w³asnych, a te w Polsce s¹
gromadzone stopniowo w zwi¹zku z dominuj¹cych modelem wzrostu organicznego (z regu³y ortodoksyjnego). Poni¿ej przedstawiono wyniki badañ respondentów w podziale na fazy cyklu ¿ycia firmy w wariancie typowym i przyjaznym.
Analizuj¹c wyniki decyzji respondentów w zale¿noœci od fazy rozwoju firmy
w poszczególnych grupach mo¿na zaobserwowaæ, i¿ pozytywny framing wspiera wyniki na TAK w fazie pocz¹tkowej i szybkiego wzrostu (ró¿nice w wariantach
typowym i przyjaznym s¹ du¿e), dojrza³oœci (ró¿nice s¹ mniejsze). Pozytywny
framing obni¿a sk³onnoœæ do skorzystania z instrumentu w firmach, które, jak deklaruj¹ respondenci, znajduj¹ siê w fazie schy³kowej (ale tutaj problemem s¹ ni-
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skie liczebnoœci tych grup) oraz w grupie stopniowego rozwoju (ale tutaj ró¿nica
pozytywnych odpowiedzi jest niska w relacji do bazy (85,7% TAK w typowym
wariancie, i 81,8% na TAK w przyjaznym).
Tabela 7. Preferencje respondentów z ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie wykorzystania instrumentu typu WSBO w zale¿noœci od fazy rozwoju firmy
% decyzji o skorzystaniu z instrumentu WSBO
Grupa respondentów

TAK

NIE

decyzja
za 3
miesi¹ce

decyzja
za pó³
roku

decyzja
za rok

razem lub
œrednia

WARIANT TYPOWY
Faza cyklu ¿ycia firmy

W procentach dla ka¿dej grupy

pocz¹tkowa faza (n=8)

75,0

0,0

12,5

12,5

0,0

100,0

szybki rozwój (n=32)

59,4

15,6

12,5

9,4

3,1

100,0

stopniowy rozwój (n=21)

85,7

0,0

14,3

0,0

0,0

100,0

dojrza³oœæ (n=38)

73,7

5,3

13,2

5,3

2,6

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

73,3

6,7

12,4

5,7

1,9

100,0

schy³ek (n=6)
OGÓ£EM (n=105)

WARIANT PRZYJAZNY
Faza cyklu ¿ycia firmy
pocz¹tkowa faza (n=10)

W procentach dla ka¿dej grupy
100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

szybki rozwój (n=20)

75,0

10,0

10,0

5,0

0,0

100,0

stopniowy rozwój (n=22)

81,8

13,6

4,5

0,0

0,0

100,0

dojrza³oœæ (n=37)

81,1

10,8

5,4

0,0

2,7

100,0

schy³ek (n=9)

66,7

22,2

0,0

0,0

11,1

100,0

OGÓ£EM (n=98)

80,6

11,2

5,1

1,0

2,0

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Analizuj¹c wyniki w tym podziale mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e ze wzglêdu
na wspomniane u³omnoœci tylko w fazie szybkiego wzrostu pozytywny framing
korzystnie wp³ywa na zwiêkszenie liczby decyzji na TAK. Pozosta³e obserwacje s¹
ma³o pewne. Z punktu widzenia wczeœniejszych wyników mo¿e istnieæ pewna
zale¿noœæ pomiêdzy posiadaniem doœwiadczenia a faz¹ dzia³alnoœci firmy. Mo¿na hipotetycznie za³o¿yæ, i¿ wczeœniejsze fazy dzia³alnoœci mog¹ byæ bardziej
uto¿samiane z brakiem doœwiadczenia – st¹d framing pozytywnie wp³ywa na
zwiêkszenie decyzji na TAK. Takiej zale¿noœci nie mo¿na jednak zaobserwowaæ
w kolejnych fazach w sposób jednoznaczny. Reasumuj¹c wydaje siê, ¿e framing
pozytywnie wp³ywa na firmy we wczeœniejszych fazach dzia³alnoœci, natomiast
w kolejnych fazach trudno zaobserwowaæ jednoznaczne zale¿noœci.
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10.11. Wnioski w zakresie skutecznoœci framingu przy stosowaniu
instrumentu typu WSBO. Sugestie dalszych badañ
Wyniki badania umo¿liwiaj¹ sformu³owanie wielu wa¿nych spostrze¿eñ. Dotycz¹
one ogólnej popularnoœci proponowanego instrumentu wœród respondentów badanej grupy, wp³ywu framingu na liczbê pozytywnych deklaracji o skorzystaniu
z instrumentu pomocowego, wskazaniu wp³ywu posiadania doœwiadczenia korzystania z podobnych instrumentów na podejmowanie decyzji, wp³ywu p³ci na
sk³onnoœæ do korzystania z instrumentu, a tak¿e wp³ywu sk³onnoœci do doradztwa na skutecznoœæ flamingu, i analogicznie badanie pozwala na udzieleni odpowiedzi na ile faza dzia³alnoœci mo¿e mieæ wp³yw na podejmowanie decyzji o stosowaniu instrumentu. Wnioski nale¿y opatrzyæ zastrze¿eniem, ¿e dotycz¹ one
tylko badanej grupy, czyli nie przenosimy tych wniosków na ca³¹ populacjê
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w województwie pomorskim. Wnioski zosta³y
przedstawione w punktach.
1. Proponowany instrument, wzorowany na rozwi¹zaniach holenderskich,
wspieraj¹cy dokonywanie nak³adów na w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach,
cieszy³ siê doœæ du¿ym zainteresowaniem wœród badanych respondentów. Ponad
70% badanych w obu testowanych grupach by³o zainteresowanych skorzystaniem z niego.
2. W grupach licz¹cych po 105 respondentów da³o siê zauwa¿yæ wp³yw
framingu na decyzje dotycz¹ce sk³onnoœci do skorzystania z instrumentu.
W grupie objêtej przyjaznym framingiem o ponad 6 punktów procentowych
wzros³a proporcja osób, które chcia³y skorzystaæ z instrumentu.
3. Doœwiadczenie w stosowaniu podobnych instrumentów silnie wp³ywa na
podejmowanie decyzji, zw³aszcza na decyzje pozytywne. Brak doœwiadczenia
lub niskie doœwiadczenie sprzyja skutecznoœci framingu. Wœród respondentów
deklaruj¹cych brak doœwiadczenia sk³onnoœæ do skorzystania z framingu ros³a
o ponad 7 punktów procentowych, a w grupie osób doœwiadczonych sk³onnoœæ ta
by³a podobna niezale¿nie od stosowanego framingu. Jest charakterystycznym, ¿e
przyjazny framing pozwalaj¹cy na uzyskanie lepszego doradztwa sprzyja³ wzrostowi decyzji negatywnych. Po raz pierwszy zaczê³o siê okazywaæ, i¿ stosowanie
przyjaznego framingu sprzyja zwiêkszeniu pewnoœci siebie doœwiadczonych respondentów.
4. P³eæ posiada³a du¿e znaczenie przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu
instrumentu typu WSBO w zale¿noœci od stosowanego framingu. Generalnie
kobiety reagowa³y na framing, a mê¿czyŸni nie. Wœród badanych kobiet deklaracjê o skorzystaniu z tego instrumentu z³o¿y³o o ponad 12 punktów procentowych wiêcej kobiet w wariancie przyjaznym ni¿ w typowym. Ponadto obie
grupy mia³y bardzo podobn¹ strukturê doœwiadczenia kobiet. Wœród mê¿czyzn
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struktura doœwiadczenia by³a bardziej zró¿nicowana pomiêdzy grupami a wyniki
odpowiedzi na TAK w obu wariantach by³y zbli¿one. By³o to podstaw¹ do sformu³owania hipotezy, ¿e w badanych grupach respondentów doœwiadczenie mê¿czyzn nie wp³ywa³o istotnie na podejmowanie decyzji. Interesuj¹ce, ¿e niezale¿nie do wariantu framingu mê¿czyŸni byli bardziej zainteresowani skorzystaniem
z instrumentu ni¿ kobiety.
5. Badanie wykaza³o, ¿e osoby o niskiej preferencji doradztwa (które by³o
elementem pozytywnego framingu) na propozycjê dodatkowego doradztwa
reagowa³y zwiêkszeniem proporcji odpowiedzi negatywnych, ale kosztem decyzji o zw³oce w decyzji. Proporcje decyzji pozytywnych by³y podobne w obu
grupach. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e je¿eli doprecyzuje siê opis instrumentu wiêksza liczba respondentów jest w stanie podj¹æ pewne decyzje i nie zwleka z wyborem.
W tym kontekœcie wp³yw framingu jest równie¿ pozytywny.
6. Ma³o konkretne wyniki uzyskano analizuj¹c wp³yw fazy dzia³alnoœci na
podejmowanie decyzji o skorzystaniu z instrumentu. Tylko w fazie szybkiego
wzrostu pozytywny framing korzystnie wp³ywa na zwiêkszenie liczby decyzji na
TAK. Pozosta³e obserwacje s¹ ma³o pewne. Mo¿e istnieæ pewna zale¿noœæ pomiêdzy posiadaniem doœwiadczenia a faz¹ dzia³alnoœci firmy. Mo¿na hipotetycznie
za³o¿yæ, i¿ wczeœniejsze fazy dzia³alnoœci mog¹ byæ bardziej uto¿samiane z brakiem doœwiadczenia – st¹d framing pozytywnie wp³ywa na zwiêkszenie decyzji
na TAK.
Uzyskane wyniki sk³aniaj¹ do rozwa¿enia zastosowania nie tylko samego
instrumentu wspieraj¹cego nak³ady na B+R w sektorze MSP, ale tak¿e zachêcaj¹
do wykorzystania przyjaznego framingu. Ewentualne dalsze badania w tym zakresie mog¹ testowaæ inne rodzaje framingu, jak na przyk³ad szkolenia z prowadzenia dzia³alnoœci B+R, akcje informacyjne, popularyzacjê i promocjê dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej. Uzyskane wyniki pokazuj¹, ¿e badana grupa gdyby
planowa³a prowadzenie tego typu dzia³alnoœci w wiêkszoœci skorzysta³aby z tego
instrumentu, a przyjazny framing sk³onnoœæ t¹ znacz¹co by zwiêkszy³.
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11. Wsparcie us³ug wspólnych w klastrach
Paulina Szulc-Fischer*

11.1. Klastry gospodarcze
Rozwa¿ania na temat klastrów gospodarczych siêgaj¹ pocz¹tków XIX-wiecznej
koncepcji dystryktów przemys³owych (ang. industrial cluster). Prekursorem badañ w tej dziedzinie jest Alfred Marshall, który w dziele pt. Principles of Economy
analizowa³ zjawisko koncentracji wyspecjalizowanych rodzajów przemys³u (Skawiñska, Zalewski 2009). Marschall zwróci³ uwagê na wystêpowanie regionalnych
skupisk przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ w tej samej lub komplementarnej bran¿y. Wskaza³ on korzyœci wynikaj¹ce z funkcjonowania w ramach dystryktów przemys³owych, dla przedsiêbiorstwa, a tak¿e ca³ego regionu.. Wed³ug
autora dzia³o siê tak, poniewa¿ firmy skupione w jednej lokalizacji, dzia³aj¹ce
w pokrewnym sektorze gospodarki, maj¹ mo¿liwoœæ przede wszystkim wspó³pracy ze wzglêdu na szybk¹ wymianê wiedzy i doœwiadczeñ(Miko³ajczyk 2009).
Wspó³czeœnie rozumiane pojêcie klastra przemys³owego opiera siê na badaniach Michaela E. Portera (Klastry i polityka klastrowa w Polsce, 2012). Zgodnie
z definicj¹ M.E. Portera klastry definiowane s¹ jako: „geograficzne skupisko wzajemnie powi¹zanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek œwiadcz¹cych us³ugi, firm dzia³aj¹cych w pokrewnych sektorach i zwi¹zanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeñ bran¿owych)
w poszczególnych dziedzinach, konkuruj¹cych miêdzy sob¹, ale równie¿ wspó³pracuj¹cych” (Porter 2001). W ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat definicja klastra
ewoluowa³a i obecnie w literaturze przedmiotu istnieje wiele jej odmian. Jedn¹
z nich jest opisana przez Komisjê Europejsk¹ jako: „sposób organizacji systemu
produkcyjnego, powodowany przez geograficzn¹ koncentracjê podmiotów gospodarczych i innych organizacji wyspecjalizowanych w tych samych obszarach
dzia³alnoœci rozwijaj¹cych wzajemne relacje rynkowe i pozarynkowe, przyczyniaj¹cych sie wspólnie do rozwoju innowacji i konkurencyjnoœci uczestników klastra i ich obszaru dzia³ania” (European Commission, 2003).
W literaturze przedmiotu wyró¿niamy cztery g³ówne czynniki, które determinuj¹ powstawanie i rozwój klastrów: geograficzne, historyczne, gospodarcze
* Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, asystent, p.szulc@ug.edu.pl
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i polityczne. Poprzez uwarunkowania geograficzne rozumiemy po³o¿enie regionu,
czynniki naturalne (klimat, gleba, ukszta³towanie terenu), dostêp do zasobów naturalnych, a tak¿e dostêp do infrastruktury transportowej. Podstawowym za³o¿eniem uwarunkowañ historycznych jest tradycja prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na danym obszarze. Wœród uwarunkowañ gospodarczych wyró¿niamy
takie elementy, jak: potencja³ rynku zbytu, dostêpnoœæ do oœrodków naukowych,
koszty zwi¹zane z zasobem ludzkim, dostêp do specjalistycznej wiedzy, a tak¿e
zasady prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Uwarunkowania polityczne
odnosz¹ siê do rodzaju prowadzonej polityki, wspieranie i promowanie klastra
oraz ca³ego regionu (Miko³ajczyk 2009).
Podmioty, które odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w tworzeniu i funkcjonowaniu
klastrów, to: instytucje publiczne, instytucje finansowe, przemys³, media oraz
zaplecze edukacyjne (Sölvel 2009).Warto podkreœliæ, ¿e optymalne dzia³anie
klastra opiera siê na relacjach miêdzy trzema p³aszczyznami:
– biznesow¹,
– publiczn¹,
– organizacji pozarz¹dowych.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ wystêpuj¹ce wiêzi miêdzy klastrami a instytucjami nale¿¹cymi do sektora B+R (uczelniami, instytutami badawczymi, placówkami
edukacyjnymi) oraz infrastruktur¹ wsparcia biznesu (parkami naukowo-technologicznymi, instytucjami certyfikacyjnymi, firmami doradczymi oraz z administracj¹ publiczn¹ (Kierunki i za³o¿enia, 2012).

11.2. Korzyœci wynikaj¹ce z przynale¿noœci do klastra
Wœród korzyœci wynikaj¹cych z przynale¿noœci do klastra nale¿y wskazaæ zarówno makroekonomiczne, jak i mezoekonomiczne (Kowalski 2010). Do korzyœci
mezoekonomicznych zaliczamy wspó³pracê miêdzy podmiotami generuj¹c¹
nowe miejsca pracy, a tak¿e wp³ywaj¹c¹ na wzmo¿on¹ poda¿ na wyspecjalizowanych pracowników. Ponadto tworz¹ca siê „atmosfera przedsiêbiorczoœci” jest kolejnym czynnikiem przyci¹gaj¹cym inwestorów. Z perspektywy gospodarki narodowej klastry powoduj¹ wzrost PKB, poprawê koniunktury gospodarczej
danego kraju, a tak¿e s¹ stymulatorami innowacyjnoœci. Korzyœci z perspektywy
mikroekonomicznej (wynikaj¹ce bezpoœrednio dla przedsiêbiorstwa) to przede
wszystkim (Kowalski 2010):
– dostêp do wyspecjalizowanych us³ug,
– dostêp do wspólnej infrastruktury,
– rozwój kapita³u ludzkiego i mobilnoœci si³y roboczej,
– zmniejszenie niepewnoœci i ryzyka,
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– transfer wiedzy i nowych technologii,
– efekt synergii,
– wspólne dzia³ania marketingowe.
Warto zaznaczyæ, ¿e podzia³ na trzy poziomy: makro, mezzo i mikro mo¿e
dotyczyæ równie¿ poziomu analizy rozwoju klastra pod wzglêdem powi¹zañ
miêdzy partnerami czy te¿ oceny szans i zagro¿eñ rozwoju (Staszewska 2009).
Wspó³czeœnie badania na klastrami prowadzi³ m.in. Bertil Ohlin, który w swoich
pracach porusza³ zagadnienie korzyœci aglomeracji jako przyczyny formowania
siê klastrów Pierwszym wymienionym czynnikiem s¹ wewnêtrzne korzyœci skali,
powi¹zane z technik¹ produkcji lub funkcj¹ produkcji danej firmy. Kolejnym
czynnikiem s¹ walory lokalizacji, wynikaj¹ce z wp³ywu, jakie mia³a dana bran¿a
na pojedyncze przedsiêbiorstwa. Korzyœci urbanizacyjne oparte by³y na rozmiarze gospodarki w danym regionie. Jako ostatnie zosta³y wymienione powi¹zana
miêdzy bran¿ami, opieraj¹ce siê na handlu, niewielkie odleg³oœci miêdzy dostawcami i tym sam ni¿sze ceny (Gorynia, Jankowska 2008).

11.3. Eksperyment behawioralny
Jednym z wa¿nych zagadnieñ rozwoju MSP jest formowanie siê i dynamika rozwoju klastrów gospodarczych. W szczególnoœci istotnym problemem jest niedostateczna sk³onnoœæ polskich MSP do wstêpowania do klastrów przemys³owych.
Obecnie zostaje zaburzona podstawowa funkcja klastrów, do której nale¿y œwiadczenie przez nie us³ug dla swoich cz³onków, co generuje korzyœci przedsiêbiorcom
bêd¹cym uczestnikami klastra. W praktyce bardzo czêsto klastry nie wykorzystuj¹ swojego potencja³u, nie pomagaj¹ w rozwi¹zywaniu problemów przedsiêbiorców (nie zaspokajaj¹ potrzeb uczestników klastra). Pomoc udzielana przez
klastry ogranicza siê do prowadzenia szkoleñ i konferencji. Klastry wykorzystuj¹
œrodki pomocowe, ale koncentruj¹ siê na budowie wspó³pracy pomiêdzy uczestnikami klastra generuj¹cej bezpoœrednie korzyœci ekonomiczne. Istotne wydaje
siê zatem zbadanie czy dla przedsiêbiorcy wa¿niejszym czynnikiem uczestnictwa
w klastrze jest, aby korzystaæ z jego us³ug w celu maksymalizacji korzyœci czy te¿
pasywne wykorzystanie œrodków pomocowych. Badanie s³u¿y³o zweryfikowaniu nastêpuj¹cych hipotez:
H1. Doœwiadczenie w korzystaniu z danego instrumentu wœród MSP jest czynnikiem zmniejszaj¹cym skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych bez wzglêdu na
segment MSP.
H2. Brak doœwiadczenia w korzystaniu z danego instrumentu przez MSP zwiêksza
skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych, przy czym poziom tej skutecznoœci
mo¿e byæ zró¿nicowany pomiêdzy segmentami MSP.
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H4. Odsuwanie decyzji w czasie o zastosowaniu instrumentu przez MSP nie jest
uzale¿nione od niskiej oceny rozmiaru oferowanych korzyœci przez instrument.
Sformu³owano tak¿e dodatkow¹ hipotezê, mówi¹c¹ o tym, ¿e: „Dla przedsiêbiorców wa¿niejszym czynnikiem uczestnictwa w klastrze jest nie to aby wykorzystaæ jednorazowe fundusze rozwojowe, ale aby korzystaæ z us³ug, zwiêkszaj¹cych korzyœci firmy w d³ugim okresie”. Ponadto zadano respondentom dwa
pomocnicze pytania: „Czy kiedyœ by³eœ cz³onkiem dowolnej organizacji opartej
na sk³adkach?” oraz „Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz organizacji
klastrowej, która zapewnia potrzebne twojej firmie us³ugi?”.
W grupie A przedstawiono sytuacjê decyzyjn¹, w której cz³onkowie klastra
ponosz¹ op³aty na rzecz biura handlowego klastra (op³aty cz³onkowskiej), w zamian za wspieranie sprzeda¿y uczestników klastra na rynkach zagranicznych.
Dodatkowo podano informacjê, i¿ korzyœci dla uczestników klastra bêd¹
wynosi³y 3 mln PLN w ci¹gu 3 lat. W grupie B propozycja dotyczy³a przyst¹pienia
do klastra oraz informacji, ¿e klaster ma do wydania grant w wysokoœci 3 mln PLN
na dowolne cele. Problem decyzyjny zosta³ przedstawiony w tabeli 1, wraz z opisem czêœci wspólnej, czêœci ró¿ni¹cej siê oraz problemem decyzyjnym.
Tabela 1. Opis sytuacji decyzyjnej: uczestnictwo MSP w klastrze
Elementy wspólne sytuacji decyzyjnej:
Klastry (grupy blisko ze sob¹ wspó³pracuj¹cych przedsiêbiorstw z danej bran¿y ) jak do tej pory
nie ciesz¹ jest zbyt dobr¹ opini¹ wœród przedsiêbiorców jako organizacje, które ¿yj¹ z grantów
publicznych i poza funkcjami informacyjnymi i promocyjnymi nie pe³ni¹ istotniejszej roli. Jesteœ
przedsiêbiorc¹ meblowym. Czy przyst¹pi³byœ do klastra meblowego, który...
Elementy ró¿ni¹ce siê:
Wariant A
zorganizowany zosta³ wokó³ koncepcji wspierania sprzeda¿y uczestników klastra na rynkach
zagranicznych, pomaga cz³onkom w akcji sprzeda¿owej, a jego cz³onkowie ponosz¹ op³aty
w wysokoœci 1 promila od przyrostu przychodu
z tych rynków na rzecz biura handlowego klastra. Ocenia siê, ze korzyœci dla uczestników klastra wynios¹ ³¹cznie 3 mln PLN w ci¹gu 3 lat.

Wariant B
uzyska³ grant w wysokoœci 3 mln PLN, który
mo¿e przeznaczyæ na dowolne cele w ci¹gu
3 lat.

Alternatywy decyzyjne – masz do wyboru nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
a) przyst¹pisz do klastra
b) nie przyst¹pisz do klastra
c) odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
d) odsuniesz w czasie decyzjæ o pó³ roku
e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
Czy kiedyœ by³eœ cz³onkiem dowolnej organizacji opartej na sk³adkach?
Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz organizacji klastrowej, która zapewnia potrzebne
twojej firmie us³ugi?
ród³o: Opracowanie w³asne.
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11.4. Uzyskane wyniki badawcze
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych licz¹cych po 105
respondentów. Grupy ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ w niewielkim stopniu, co pozwala
przyj¹æ, ¿e stopieñ ich podobieñstwa uzasadnia badanie porównawcze. Grupie A
przedstawiono mo¿liwoœæ przy³¹czenia siê do klastra pod warunkiem uiszczenia
op³aty cz³onkowskiej, która mia³a byæ wykorzystana na finansowanie biura handlowego klastra pomagaj¹cego cz³onkom w sprzeda¿y na rynkach zagranicznych,
natomiast grupa B zosta³a zachêcona od uczestnictwa w klastrze, który otrzyma³
grant w wysokoœci 3 mln PLN. W wersji B sk³adki cz³onkowskie nie wystêpowa³y.
Przyjêto, ¿e interwencja behawioralna dotyczy pytania w wersji A poniewa¿ wersja B przedstawia sytuacjê typow¹ dla polskich warunków. W tabeli 2 przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne.
Tabela 2. Preferencje z zakresie przy³¹czenia siê do klastra – analiza podstawowa
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

przyst¹pisz do klastra

54

58

51,4

55,2

nie przyst¹pisz do klastra

28

28

26,7

26,7

odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

15

9

14,3

8,6

odsuniesz w czasie decyzjê o 6 miesiêcy

4

7

3,8

6,7

odsuniesz w czasie decyzjê o rok

4

3

3,8

2,9

Czy kiedyœ by³eœ cz³onkiem dowolnej organizacji opartej na sk³adkach Tak

23

25

21,9

23,8

Czy kiedyœ by³eœ cz³onkiem dowolnej organizacji opartej na sk³adkach Nie

82

80

78,1

76,2

Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz
organizacji klastrowej, która zapewnia potrzebne twojej firmie us³ugi Tak

64

65

61,0

61,9

Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz
organizacji klastrowej, która zapewnia potrzebne twojej firmie us³ugi Nie

41

40

39,0

38,1

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Wyniki badañ dwóch grup, przedstawione w tabeli 3 wskazuj¹, ¿e zmiana
warunków decyzyjnych, poprzez wprowadzenie wiêkszych wymagañ wobec
uczestników w wariancie A (sk³adki, aktywna sprzeda¿ oferty cz³onków przez
biuro klastra) wp³ynê³a na zmniejszenie zainteresowania uczestnictwem w klastrze. Ró¿nica nie by³a jednak du¿a: nieca³e 4% wiêcej badanych zdecydowa³o siê
przyst¹piæ do klastra w sytuacji, kiedy pozyskano grant dla uczestników klastra.
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Oznacza to, ¿e wariant B zosta³ oceniony jako korzystniejszy. Z mo¿liwoœci
przyst¹pienia do klastra zrezygnowa³o 26,7% badanych zarówno w pierwszej, jak
i drugiej grupie. Decyzjê o odsuniêciu wyboru o 3 miesi¹ce podjêli w g³ównej mierze badani w grupie pierwszej – 14,3%. Dla porównania w grupie B o odsuniêciu
decyzji w czasie zdecydowa³o 8,6% ankietowanych. Obserwacja, której mo¿na
dokonaæ, mówi o tym, ¿e jednostki, które oceniaj¹ dany wariant jako korzystniejszy, maj¹ ni¿sz¹ sk³onnoœæ do odk³adania decyzji w czasie, czyli ¿e zwlekanie
z decyzj¹ w tym przypadku by³o powi¹zane z rozmiarem ocenianych korzyœci.
Przeczy to hipotezie H4 w odniesieniu do tej sytuacji decyzyjnej.
Warto równie¿ zaznaczyæ, i¿ badane grupy nie ró¿ni³y siê znacz¹co pod
wzglêdem doœwiadczenia w byciu cz³onkiem organizacji opartej na sk³adkach
(78% osób wœród grupy pierwszej oraz 76% poœród grupy drugiej nie by³o cz³onkiem omawianej organizacji).
Na pytanie „Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz organizacji
klastrowej, która zapewnia potrzebne twojej firmie us³ugi” odpowiedzia³o twierdz¹co 61% respondentów w obu grupach.
Wœród 105 ankietowanych w grupie A jedynie 12 kobiet i 11 mê¿czyzn
zadeklarowa³o doœwiadczenie w przynale¿noœci do organizacji spo³ecznej. W grupie analizuj¹cej wariant B przynale¿noœæ zadeklarowa³o 11 kobiet i 14 mê¿czyzn.
Wyniki badania zosta³y zaprezentowane w tabeli 3.
Tabela 3. Preferencje z zakresie przy³¹czenia siê do klastra z punktu widzenia posiadania
doœwiadczenia w przynale¿noœci do organizacji spo³ecznej
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Liczbarespondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

12

18

52,2

72,0

nie przyst¹pisz do klastra

6

5

26,1

20,0

odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

2

1

8,7

4,0

odsuniesz w czasie decyzjê o 6 miesiêcy

2

1

8,7

4,0

odsuniesz w czasie decyzjê o rok

1

0

4,4

0,0

Czy kiedyœ by³eœ cz³onkiem dowolnej organizacji opartej na sk³adkach Tak

23

25

100,0

100,0

Czy kiedyœ by³eœ cz³onkiem dowolnej organizacji opartej na sk³adkach Nie

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz
organizacji klastrowej, która zapewnia potrzebne twojej firmie us³ugi Tak

14

19

60,87

76,0

Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz
organizacji klastrowej, która zapewnia potrzebne twojej firmie us³ugi Nie

9

6

39,13

24,0

przyst¹pisz do klastra

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Analiza wyników badania z punktu widzenia doœwiadczenia przynale¿noœci
do organizacji spo³ecznej wykaza³a, ¿e 52,2% osób w grupie pierwszej zdecydowa³a o przyst¹pieniu do klastra, natomiast za odsuniêciem decyzji w czasie
opowiedzia³o siê jedynie 21,8% badanych. Dla porównania w grupie, która rozpatrywa³a wariant B, a¿ 72% badanych by³o za przyst¹pieniem do klastra, a jedynie
8% respondentów od³o¿y³oby decyzjê w czasie. Jednoznacznie mo¿na powiedzieæ, ¿e sytuacja decyzyjna przedstawiona w wariancie B, w wiêkszym stopniu
zachêca³a do przyst¹pienia do klastra. Wprowadzenie bardziej ambitnego wzorca
klastra okaza³o siê ma³o atrakcyjne dla niemal po³owy badanych deklaruj¹cych
doœwiadczenie z uczestnictwa w organizacjach cz³onkowskich.
W grupie pierwszej 82 osoby zadeklarowa³y brak doœwiadczenia w przynale¿noœci do organizacji spo³ecznej, natomiast w grupie drugiej 80 osób. W przypadku tej grupy respondentów, chêæ przyst¹pienia do klastra kszta³towa³a siê na
poziomie ok. 50–51,2%. W grupie, która rozpatrywa³a wariant A, 26,8% ankietowanych zdecydowa³o, ¿e nie przyst¹pi do klastra, natomiast 22% odsunie decyzjê
w czasie (w tym a¿ 15,9% zadeklarowa³o odsuniêcie decyzji o 3 miesi¹ce).
Tabela 4. Preferencje z zakresie przy³¹czenia siê do klastra z punktu widzenia braku
doœwiadczenia w przynale¿noœci do organizacji spo³ecznej
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A wariant B wariant A

wariant B

przyst¹pisz do klastra

42

40

51,2

50,0

nie przyst¹pisz do klastra

22

23

26,8

28,8

odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

13

8

15,9

10,0

odsuniesz w czasie decyzjê 6 miesiêcy

2

6

2,4

7,5

odsuniesz w czasie decyzjê o rok

3

3

3,7

3,8

Czy kiedyœ by³eœ cz³onkiem dowolnej organizacji opartej na sk³adkach Tak

0

0

0,0

0,0

Czy kiedyœ by³eœ cz³onkiem dowolnej organizacji opartej na sk³adkach Nie

82

80

100,0

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz
organizacji klastrowej, która zapewnia potrzebne twojej firmie us³ugi Tak

50

46

61,0

57,5

Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz
organizacji klastrowej, która zapewnia potrzebne twojej firmie us³ugi Nie

32

34

39,0

42,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Analiza z punktu widzenia braku doœwiadczenia w przynale¿noœci do organizacji spo³ecznej wykaza³a, ¿e wœród osób analizuj¹cych wariant B, 28,75% wyra-
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zi³o brak chêci przyst¹pienia do klastra, a 21,25% badanych zdecydowa³o o odsuniêciu decyzji w czasie. Omawiane wyniki badania wœród osób deklaruj¹cych
brak doœwiadczenia w przynale¿noœci do organizacji spo³ecznych, zosta³ przedstawiony w tabeli 4.
Uzyskane wyniki pozwalaj¹ na potwierdzenie hipotezy H1 i H2. Brak doœwiadczenia nie powoduje co prawda, ¿e oddzia³ywanie behawioralne jest szczególnie
skuteczne (w zasadzie jest neutralne), ale to samo oddzia³ywanie jest kontrproduktywne w grupie doœwiadczonych przedsiêbiorców. Poœrednio roœnie ró¿nica miêdzy grupami i obie hipotezy mo¿na potwierdziæ.
W dwóch grupach porównawczych licz¹cych po 105 respondentów, 64 osoby
w grupie A oraz 65 osób w grupie B odpowiedzia³o, ¿e warto ponosiæ op³aty na
rzecz organizacji klastrowej, która zapewnia potrzebne firmie us³ugi. Wœród badanych, którzy rozpatrywali wariant A przedstawionej sytuacji decyzyjnej, a¿
75% zdecydowa³a o przyst¹pieniu do klastra, natomiast brak chêci przyst¹pienia
do klastra oraz odsuniêcie decyzji w czasie zadeklarowa³o tylu samo badanych –
12,5%. Dla porównania w grupie, która rozpatrywa³a wariant B a¿ 78,5% badanych
by³o za przyst¹pieniem do klastra a jedynie 12,3% respondentów od³o¿y³oby decyzjê w czasie (w tym 7,7% na okres 3 miesiêcy). W tabeli 5 przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne z uwzglêdnieniem wysokiej preferencji ponoszenia
op³at cz³onkowskich.
Tabela 5. Preferencje z zakresie przy³¹czenia siê do klastra z punktu widzenia wysokiej
preferencji ponoszenia op³at cz³onkowskich na organizacjê przedsiêbiorców
Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

48

51

75,0

78,5

nie przyst¹pisz do klastra

8

6

12,5

9,2

odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

4

5

6,3

7,7%

odsuniesz w czasie decyzjê 6 miesiêcy

2

3

3,1

4,6

odsuniesz w czasie decyzjê o rok

2

0

3,1

0,0

Czy kiedyœ by³eœ cz³onkiem dowolnej organizacji opartej na sk³adkach? Tak

14

19

21,9

29,2

Czy kiedyœ by³eœ cz³onkiem dowolnej organizacji opartej na sk³adkach? Nie

50

46

78,1

70,8

Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz
organizacji klastrowej, która zapewnia potrzebne twojej firmie us³ugi? Tak

64

65

100,0

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz
organizacji klastrowej, która zapewnia potrzebne twojej firmie us³ugi? Nie

0

0

0,0

0,0

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze
przyst¹pisz do klastra

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Analiza z punktu widzenia preferencji ponoszenia op³at cz³onkowskich na
organizacjê przedsiêbiorców, wykaza³a brak wyraŸnego zró¿nicowania odpowiedzi pomiêdzy wariantem A i wariantem B.
W przypadku respondentów, deklaruj¹cych nisk¹ preferencjê do ponoszenia
op³at na rzecz organizacji klastrowej, 48,8% badanych analizuj¹cych wariant A
zdecydowa³o, ¿e nie przyst¹pi do klastra, natomiast 36,6% odsunie decyzjê w czasie (w tym 26,8% o 3 miesi¹ce). Wœród osób analizuj¹cych wariant B 55% wyrazi³o
brak chêci przyst¹pienia do klastra, a 27,5% badanych zdecydowa³o o odsuniêciu
decyzji w czasie. W tabeli 6 przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne dotycz¹ce chêci przyst¹pienia do klastra. Najwiêkszy odsetek osób deklaruj¹cych
chêæ do przyst¹pienia do klastra wyst¹pi³ wœród osób, które uzna³y za istotne ponoszenie op³at cz³onkowskich na rzecz klastra. Zale¿noœæ ta pojawi³a siê zarówno
w grupie A, jak i w grupie B.
Tabela 6. Preferencje z zakresie przy³¹czenia siê do klastra w zale¿noœci od niskiej preferencji
koniecznoœci ponoszenia op³at na rzecz klastra
Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

6

7

14,6

17,5

nie przyst¹pisz do klastra

20

22

48,8

55,0

odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

11

4

26,8

10,0

odsuniesz w czasie decyzjê o 6 miesiêcy

2

4

4,9

10,0

odsuniesz w czasie decyzjê o rok

2

3

4,9

7,5

Czy kiedyœ by³eœ cz³onkiem dowolnej organizacji opartej na sk³adkach? Tak

9

6

22,0

15,0

Czy kiedyœ by³eœ cz³onkiem dowolnej organizacji opartej na sk³adkach? Nie

32

34

78,1

85,0

Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz
organizacji klastrowej, która zapewnia potrzebne twojej firmie us³ugi? Tak

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz
organizacji klastrowej, która zapewnia potrzebne twojej firmie us³ugi? Nie

41

40

100,0

100,0

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze
przyst¹pisz do klastra

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

11.5. Wnioski
1. Przeprowadzone badanie porównawcze w ramach eksperymentu daje
podstawy do stwierdzenia, i¿ zmiana warunków ramowych w wariancie A w relacji do typowego rozwi¹zania charakteryzowanego przez wariant B przek³ada
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siê na zauwa¿alny spadek chêci do przyst¹pienia do klastra. Tym samym dla
przedsiêbiorców wa¿nym czynnikiem uczestnictwa w klastrze jest wygoda
i korzystanie z jednorazowych funduszy rozwojowych. Szczególnie dotyczy to
osób, które nale¿a³y wczeœniej do organizacji spo³ecznych.
2. Dla przedsiêbiorców deklaruj¹cych posiadanie doœwiadczenia z uczestnictwa
w organizacji spo³ecznej korzystniejsze by³o dotychczasowe typowe rozwi¹zanie
oparte na grancie ni¿ wysi³ek rozwojowy. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, i¿ tego typu
postawa doœwiadczonych respondentów wynika³a z dotychczasowych przyzwyczajeñ do funkcjonowania organizacji na podstawie modelu dotacyjnego.
3. Warto zaznaczyæ, ¿e wœród respondentów deklaruj¹cych nisk¹ preferencjê
koniecznoœci ponoszenia op³at na rzecz klastra zmiana warunków ramowych
(pozyskanie grantu), w niewielkim stopniu wp³ynê³a na chêæ przyst¹pienia do
klastra. Jednoczeœnie spad³a liczba osób, które deklarowa³y niechêæ do przyst¹pienia do klastra. Dla porównania wœród respondentów deklaruj¹cych wysok¹ preferencjê koniecznoœci ponoszenia op³at na rzecz klastra pozyskanie grantu, w niewielkim stopniu wp³ynê³a na chêæ przyst¹pienia do klastra.
4. Badanie potwierdzi³o hipotezy H1 i H2, natomiast hipotezê H4 odrzucono.
Nie potwierdzono równie¿ nowej hipotezy mówi¹cej, ¿e „Dla przedsiêbiorców
wa¿niejszym czynnikiem uczestnictwa w klastrze jest nie to, aby wykorzystaæ
jednorazowe fundusze rozwojowe, ale aby korzystaæ z us³ug, zwiêkszaj¹cych korzyœci firmy w d³ugim okresie”. Oznacza to, ¿e rozwój w³aœciwych funkcji klastrów jest hamowany przez niew³aœciwe przyzwyczajenia przedsiêbiorców.
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12. Jak zwiêkszyæ skutecznoœæ funduszy porêczenionych
w Polsce: system apeksowy czy publiczny?
Lilia Neumann*

Przedsiêbiorstwo, rozwijaj¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹, stoi przed dylematem wyboru sposobu finansowania. Najczêœciej z powodów przezornoœciowych oraz
³atwoœci wykorzystania kapita³u wybiera finansowanie organiczne. Jednak¿e kapita³ w³asny czêsto okazuje siê niewystarczaj¹cy, wiêc nale¿y pos³u¿yæ siê finansowaniem zewnêtrznym (Szygu³a 2012).
Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w niewielkim stopniu korzystaj¹ z porêczeñ
kredytowych ze wzglêdu na ich dystrybucjê przez banki (brak odpowiedniej
oferty, wysokie koszty, brak profesjonalnego doradcy). Przedsiêbiorstwa bêd¹ce
w fazie seed czy start up, korzystaj¹ce z finansowania przez fundusze porêczeniowe wymagaj¹ odpowiedniej oferty. Potrzebuj¹ fachowego doradztwa, uœwiadomienia potrzeb rozwojowych i bie¿¹cych dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, ryzyk
zwi¹zanych z inwestycj¹ finansowan¹ porêczeniem i po¿yczk¹.
Porêczenia z racji dystrybucji bankowej czêsto nie spe³niaj¹ swojej roli. Wynika to z faktu, i¿ ta sama jednostka przyznaje kredyt i go porêcza, co sprawia wra¿enie tylko dodatkowego kosztu, a nie rzeczywistego porêczenia. System ten jest
nazwany apeksowym: centralna instytucja finansowa wydziela pulê œrodków na
porêczenia a faktycznie porêczeñ udzielaj¹ poœrednicy – w polskim przypadku
banki. System ten dobrze sprawdza siê w Niemczech (Gajewski, Kiliañski, Szczucki,
2000) i bardzo Ÿle w Polsce. Przyczyna tkwi w ogólnym modelu dzia³ania bankowego w Polsce, który koncentruje siê na dochodowoœci bie¿¹cej (a nie osi¹ganiu
d³ugofalowych celów, jak w Niemczech). W tym aspekcie sensowne by³oby rozwa¿enie wprowadzenia mechanizmu hiszpañskiego w celu zwiêkszenia akcji
kredytowej do MSP w Polsce. Mechanizm ten najogólniej polega na przejêciu
przez fundusz gwarancyjny pe³nego ryzyka kredytowego. Oferuje pe³ne
zarz¹dzanie ryzykiem i jest jedynym podmiotem beneficjentem zabezpieczeñ
zaci¹ganego kredytu po¿yczkobiorcy. Rola banku skupia siê na dostarczaniu fun* Mgr Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, l.neumann@
ug.edu.pl
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duszy dla kredytobiorców (Kulawczuk, 2007). Takie rozwi¹zanie mo¿e zwiêkszyæ
efektywnoœæ funkcjonowania funduszy porêczeñ kredytowych poprzez obni¿enie ryzyka ponoszonego przez banki oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych
przez przedsiêbiorców.
W niniejszym rozdziale zawarto omówienie przeprowadzonych badañ z zakresu finansowania rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez kapita³
pozyskany z banku w formie kredytu porêczanego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego oraz mo¿liwej po¿yczki z instytucji rozwojowych, œwiadcz¹cych nie
tylko pomoc finansow¹, lecz równie¿ informacyjno-doradcz¹. Zbadano w jakim
stopniu przedsiêbiorcy s¹ sk³onni wspó³pracowaæ z bankiem komercyjnym,
a w jakim z instytucj¹ rozwojow¹, udzielaj¹c¹ po¿yczek z porêczeniem, bêd¹c
w tej samej sytuacji decyzyjnej.

12.1. Finansowanie poprzez kredyt bankowy porêczany przez BGK
Sektor MSP jest g³ównym czynnikiem rozwoju gospodarczego w Polsce. Generuje ponad 46% PKB wed³ug danych przedstawionych przez Eurostat oraz ponad
70% wed³ug GUS (dane PARP 2013). Polskie MSP niechêtnie korzystaj¹ z finansowania zewnêtrznego. Bardzo wa¿ne jest podejmowanie dzia³añ w celu propagowania mo¿liwoœci dokapitalizowywania przedsiêbiorstw przez kapita³ obcy.
Finansowanie rozwoju przedsiêbiorstwa poprzez kredyt bankowy wymaga
od firmy spe³nienia niezbêdnych warunków stawianych przez bank komercyjny
w celu otrzymania finansowania d³u¿nego (Grzywacz 2006). Po to aby uzyskaæ
kredyt bankowy przedsiêbiorstwo zobligowane jest do posiadania zdolnoœci kredytowej w celu sp³aty zobowi¹zania, czêsto historii kredytowej oraz odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Pozyskiwany ze Ÿróde³ zewnêtrznych kapita³ nale¿y sp³aciæ (oddaæ bankowi) w odpowiednim czasie z nale¿nymi odsetkami
(Targalski 2014). Przedsiêbiorcy niechêtnie siêgaj¹ po finansowanie zewnêtrzne.
Wœród najczêstszych powodów mo¿na wymieniæ: unikanie wykorzystywania instrumentów przyczyniaj¹cych siê do ograniczenia kontroli w³aœciciela nad przedsiêbiorstwem, trudne do spe³nienia wymogi stawiane przez bank, strach przed
zad³u¿aniem firmy (Kulawczuk, Poszewiecki 2010), niechêæ banków do udzielania kredytów podmiotom w pocz¹tkowym stadium rozwoju.
Optymalne dopasowanie kredytu wp³ywa na efektywniejsze zarz¹dzanie inwestycj¹ oraz zwiêksza szanse na powodzenie przedsiêwziêcia. Przy wyborze
kredytu nale¿y dok³adnie zwróciæ uwagê na jego parametry. Najwa¿niejsze z nich
to kwota kredytu, okres sp³aty, waluta kredytu, rodzaj rat sp³aty, cel i warunki
uruchomienia kredytu, warunki wczeœniejszej sp³aty, karencja i mo¿liwoœæ za-
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wieszenia sp³at, warunki oprocentowania, koszty zwi¹zane z uzyskaniem kredytu, rodzaj zabezpieczenia kredytu (Wiatr 2015).

12.2. Finansowanie rozwoju przedsiêbiorstwa poprzez
po¿yczki z porêczeniem i doradztwem udzielane
przez instytucje rozwojowe
Fundusze po¿yczkowe oraz fundusze porêczeñ kredytowych rozpoczê³y dzia³alnoœæ w Polsce w latach 90. XX w. (Waniak-Michalak 2007). Fundusze po¿yczkowe
nie tylko udzielaj¹ wsparcia w postaci finansowania przedsiêwziêæ, ale równie¿
nios¹ pomoc dla przedsiêbiorstw. Nadrzêdnym celem ich dzia³ania nie jest zysk
a wspieranie aktywizacji i rozwoju przedsiêbiorczoœci, wspieranie dzia³alnoœci
i rozwoju istniej¹cych firm. Mo¿na wyró¿niæ dwa sposoby funkcjonowania funduszy po¿yczkowych. Pierwszy to udzielanie mikropo¿yczek szeroko dostêpnych zainteresowanym, którzy przejawiaj¹ chêæ pozyskania i odpowiedniego
wykorzystywania kapita³u oraz zdolnoœæ sp³aty. Drugi charakteryzuje siê dzia³alnoœci¹ zbli¿on¹ do kredytowej, udzielaj¹c po¿yczek tym podmiotom, którym odmówiono finansowania przez banki. Fundusze porêczeniowe u³atwiaj¹ dostêp
do zewnêtrznego finansowania rozwoju dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa przez oferowanie porêczeñ zobowi¹zañ finansowych przedsiêbiorców posiadaj¹cych zdolnoœæ kredytow¹, ale nieposiadaj¹cych odpowiednich zabezpieczeñ kredytu
(www.mg.gov.pl). Fundusze porêczeñ kredytowych w swojej dzia³alnoœci równie¿ cechuje pomocowy charakter (Panfil 2011). Bardzo wa¿ne jest, aby istnia³ jasno wskazany organ administracji publicznej, który jest odpowiedzialny za wsparcie i rozwój funduszy porêczeniowych w Polsce. Bank Gospodarstwa Krajowego,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz Ministerstwo Gospodarki zajmuj¹ siê realizacj¹ dzia³añ zwi¹zanych z funduszami porêczeniowymi, których
stopieñ koordynacji jest wysoce ograniczony (Raport ZBP 2014)

12.3. Sytuacja decyzyjna
W ramach badania sformu³owano problem decyzyjny polegaj¹cy na pozyskaniu
finansowania w celu rozszerzenia prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej
(dok³adnie handlowej). Przedstawiono go dwóm jednakowym pod wzglêdem
liczebnoœci grupom. Pierwsza grupa respondentów podejmowa³a decyzjê
zwi¹zan¹ z finansowaniem przedsiêwziêcia funduszami bankowymi w postaci
kredytu komercyjnego, druga natomiast poprzez œrodki pozyskane z instytucji
rozwojowej w formie po¿yczki z porêczeniem i doradztwem (w tym przypadku
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oferowana jest pomoc doœwiadczonej i wykwalifikowanej osoby wspieraj¹cej
ca³y proces inwestycyjny przedsiêbiorstwa). Oba warianty sk³ada³y siê z identycznych parametrów oprocentowania po¿yczki, kosztów porêczenia oraz prowizji przygotowawczej. Ró¿ni³y siê odpowiedzialnoœci¹ przedsiêbiorstwa wobec
instytucji oraz dodatkow¹ korzyœci¹ w postaci doradztwa ze strony agencji rozwojowej, prowadz¹cej obs³ugê przedsiêwziêcia.
W ramach badania zosta³y zweryfikowane nastêpuj¹ce hipotezy:
H1. Doœwiadczenie w korzystaniu z danego instrumentu wœród MSP jest czynnikiem zmniejszaj¹cym skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych bez wzglêdu na
segment MSP.
H7. Poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ
behawioralnych i mo¿e mieæ du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych. Wp³yw ten mo¿e byæ zró¿nicowany w poszczególnych segmentach MSP.
Problem zosta³ szczegó³owo opisany w tabeli 1, w której przedstawiono czêœci wspólne zagadnienia, czêœci ró¿ni¹ce siê oraz mo¿liwe do podjêcia decyzje.
Tabela 1. Opis sytuacji decyzyjnej – skorzystanie z kredytu bankowego porêczanego
przez BGK lub po¿yczki z porêczeniem i doradztwem
Sytuacja decyzyjna (element wspólny):
Prowadzisz ma³¹ firmê handlow¹ i chcia³byœ otworzyæ nowy punkt handlowy. Na przedsiêwziêcie
potrzebujesz 200 tys. PLN.
Nazwa instrumentu (wariant A):
Kredyt bankowy porêczany przez BGK

Nazwa instrumentu (wariant B):
Po¿yczka z porêczeniem i doradztwem

Rozwiniêcie sytuacji decyzyjnej (wariant A):

Rozwiniêcie sytuacji decyzyjnej (wariant B):

Czy skorzysta³byœ z po¿yczki udzielnej przez
bank w wysokoœci 200 tys. przy stopie procentowej 3%, kosztach porêczenia 1% i bez prowizji
przygotowawczej. Twój wniosek weryfikowaæ
bêdzie bank, który zawar³ umowê o dystrybucjê
porêczeñ. Twój wniosek weryfikowaæ bêdzie
bank i bêdzie on instytucj¹ g³ównego kontaktu.
Odpowiadasz przez bankiem.

Czy skorzysta³byœ z po¿yczki udzielnej przez
Agencjê Rozwoju Regionalnego z porêczeniem
w wysokoœci 200 tys. przy stopie procentowej
3%, kosztach porêczenia 1% i bez prowizji przygotowawczej. Podczas inwestycji otrzymasz
doradztwo od Agencji, która poprowadzi ca³a
obs³ugê. Odpowiadasz przed Agencj¹ Rozwoju
Regionalnego.

Alternatywy decyzyjne – odpowiedzi do wyboru:
a) skorzystasz z oferty
b) nie skorzystasz z oferty
c) odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
d) odsuniesz w czasie decyzjê o pó³ roku
e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
ród³o: Opracowanie w³asne.

12. Jak zwiêkszyæ skutecznoœæ funduszy porêczenionych w Polsce:...

175

Dodatkowo zadano dwa pytania:
– Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana ci osoba lub firma) z porêczeñ
kredytów lub po¿yczek?
Alternatywy odpowiedzi do wyboru: a) TAK, b) NIE.
– Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa dla firm powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje rozwojowe?
Alternatywy odpowiedzi do wyboru: a) banki, b) instytucje rozwojowe.

12.4. Uzyskane wyniki badawcze
W badaniu uczestniczy³o 210 respondentów, których podzielono na dwie równe
grupy (szczegó³owy opis metodologii badawczej zastosowanej dla wszystkich
analizowanych bodŸców / instrumentów finansowych znajduje siê w rozdz. 1
pierwszej czêœci opracowania). Pierwszej grupie (wariant A) przedstawiono problem decyzyjny finansowania przedsiêwziêcia wartego 200 tys. PLN poprzez kredyt z banku komercyjnego. Druga grupa (wariant B) stanê³a przed dokonaniem
wyboru zwi¹zanego z pozyskaniem kapita³u z Agencji Rozwoju Regionalnego
w formie po¿yczki z porêczeniem i doradztwem. Oprócz wsparcia finansowego
oraz porêczenia oferowano indywidualne spotkania z wysoko wykwalifikowanym doradc¹, pomagaj¹cym przygotowaæ plan inwestycyjny oraz s³u¿¹cy pomoc¹ w ca³ym procesie rozwojowo – inwestycyjnym firmy.
W tabeli 2 przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne w zakresie
korzystania przez respondentów z wy¿ej wymienionych instrumentów.
Analizuj¹c odpowiedzi udzielone przez uczestników badania w wariancie A,
46 osób (43,8%) wyrazi³o pozytywny stosunek do przyst¹pienia do programu
przedstawionego w sytuacji decyzyjnej. Negatywnie odpowiedzia³o 29 respondentów stanowi¹c 27,6%. 22 ankietowanych (21%) postanowi³o zdecydowaæ w niedalekiej przysz³oœci (3 miesi¹ce póŸniej) czy zaci¹gaj¹ kredyt bankowy porêczany
przez BGK, 5 osób zdecydowa³o podj¹æ decyzjê pó³ roku póŸniej (4,8% ogó³u odpowiadaj¹cych na pytanie w wariancie A), zaœ jedynie 3 osoby (2,9%) odsunê³yby
podjêcie decyzji o rok.
W wersji B pytania 66 osób, stanowi¹c prawie 63% ankietowanych, przyst¹pi³oby do programu zaci¹gaj¹c po¿yczkê z porêczeniem i doradztwem. Tylko 19
osób (na 105 udzielaj¹cych odpowiedzi, czyli 18,1%) zrezygnowa³oby z po¿yczki.
Odsuniêcie decyzji o 3 miesi¹ce zadeklarowa³o ³¹cznie 20 osób. Wœród nich 13
wróci³oby do tematu 3 miesi¹ce póŸniej (12,4%), 5 podjê³oby decyzjê za pó³ roku,
zaœ 2 osoby (1,9%) zwleka³yby z podjêciem decyzji 1 rok.
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Tabela 2. Preferencje respondentów w zakresie korzystania z kredytu bankowego porêczanego przez BGK (wariant A) oraz po¿yczki z porêczeniem i doradztwem oferowanej przez
instytucje rozwojow¹ (wariant B). Analiza podstawowa
Liczba
respondentów
(wersja A)

Procent
respondentów
(wersja A)

Liczba
respondentów
(wersja B)

Procent
respondentów
(wersja B)

suma

na 100%

suma

na 100%

TAK – decyzja pozytywna

46

43,8

66

62,9

NIE – decyzja negatywna

29

27,6

19

18,1

Odsuniêcie podjêcia decyzji o 3 miesi¹ce

22

21,0

13

12,4

Odsuniêcie podjêcia decyzji o pó³ roku

5

4,8

5

4,8

Odsuniêcie decyzji o 1 rok

Podjêta decyzja
oraz pytania pomocnicze

3

2,9

2

1,9

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a
znana ci osoba lub firma) z porêczeñ
kredytów lub po¿yczek? TAK

35

33,3

36

34,3

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a
znana ci osoba lub firma) z porêczeñ
kredytów lub po¿yczek? NIE

70

66,7

69

65,7

Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa dla
firm powinna byæ dystrybuowana przez
banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe? BANKI

41

39,0

26

24,8

Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa dla
firm powinna byæ dystrybuowana przez
banki komercyjne czy przez instytucje rozwojowe? INSTYTUCJE ROZWOJOWE

64

61,0

79

75,2

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Poddaj¹c analizie dodatkowe problemy decyzyjne mo¿na zauwa¿yæ, i¿ wiêkszoœæ z ankietowanych w grupie A oraz B nie korzysta³a z porêczeñ kredytów czy
po¿yczek i nikt ze znanych im osób równie¿ nie korzysta³ z tych instrumentów finansowania przedsiêbiorstw.
W grupie pierwszej by³o to 70 respondentów stanowi¹c ponad dwie trzecie
udzielaj¹cych odpowiedzi, natomiast w grupie drugiej iloœæ ta wynios³a 69 osób
stanowi¹c 65,7%.
35 osób w wariancie A (33,3%) korzysta³o, b¹dŸ zna³o kogoœ kto korzysta³ z porêczeñ kredytowych, zaœ w wariancie B by³o to 36 ankietowanych (34,3%).
Zadaj¹c pytanie ankietowanym o preferencje dystrybutora pomocy rozwojowej dla MSP, 41 osób z grupy A (39%) wybra³o banki komercyjne, zaœ w grupie B
by³o to 26 osób stanowi¹c prawie 25% ogó³u odpowiedzi w tym wariancie.
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Osób, które na to samo pytanie zdecydowa³o, ¿e tak¹ pomoc powinny oferowaæ instytucje rozwojowe by³o w wariancie A 64 (ponad 61%), natomiast w wariancie B a¿ 79 osób (wiêcej ni¿ 75%), zdecydowanie wiêcej ni¿ w przypadku dystrybucji tego typu pomocy przez banki.
Mo¿na zauwa¿yæ wiêksz¹ preferencjê przedsiêbiorców do finansowych
programów pomocowych rozwoju przedsiêbiorczoœci, gdy s¹ one dystrybuowane przez instytucje rozwojowe, a nie przez banki komercyjne.
Respondenci chêtniej przystêpuj¹ do programu w wariancie bardziej przyjaznym,
tj. gdy zapewniana jest pomoc fachowego doradcy w trakcie trwania ca³ego procesu inwestycyjnego (oferowana przez instytucje rozwojowe, wariant B).
W tabeli 3 przedstawiono wyniki badania dotycz¹ce preferencji korzystania
z po¿yczki z porêczeniem oraz kredytu porêczanego przez BGK z uwagi na posiadane przez respondentów doœwiadczenie z takimi instrumentami finansowymi.
Tabela 3. Preferencje w zakresie korzystania z po¿yczki z porêczeniem i doradztwem oraz
kredytu bankowego porêczanego przez BGK respondentów posiadaj¹cych doœwiadczenie
w zakresie korzystania z tych instrumentów
Liczba
respondentów
(wersja A)

Procent
respondentów
(wersja A)

Liczba
respondentów
(wersja B)

Liczba
respondentów
(wersja B)

suma

na 100%

suma

na 100%

TAK – decyzja pozytywna

19

54,3

28

77,8

NIE – decyzja negatywna

4

11,4

5

13,9

Odsuniêcie podjêcia decyzji o 3 miesi¹ce

7

20,0

2

5,6

Odsuniêcie podjêcia decyzji o pó³ roku

4

11,4

1

2,8

Odsuniêcie decyzji o 1 rok

1

2,9

0

0,0

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a
znana ci osoba lub firma) z porêczeñ
kredytów lub po¿yczek? TAK

35

100,0

36

100,0

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a
znana ci osoba lub firma) z porêczeñ
kredytów lub po¿yczek? NIE

0

0,0

0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa dla
firm powinna byæ dystrybuowana przez
banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe? BANKI

18

51,4

12

33,3

Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa dla
firm powinna byæ dystrybuowana przez
banki komercyjne czy przez instytucje rozwojowe? INSTYTUCJE ROZWOJOWE

17

48,6

24

66,7

Podjêta decyzja
oraz pytania pomocnicze

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Analizuj¹c wariant A liczba osób posiadaj¹cych doœwiadczenie z wy¿ej wymienionymi instrumentami (lub znaj¹cych osoby, które korzysta³y z takich instrumentów), która podjê³a decyzjê pozytywn¹ o przyst¹pieniu do programu wynios³a 19 (na 35), co stanowi³o ponad po³owê odpowiedzi. Decyzjê negatywn¹
podjê³y 4 osoby (11,4%), 12 osób odsunê³o podjêcie decyzji w czasie (7 osób
o 3 miesi¹ce, 4 o pó³ roku, natomiast jedna podjê³aby decyzjê za rok). Preferencje
dotycz¹ce dystrybuowania po¿yczek z porêczeniem roz³o¿y³y siê doœæ podobnie
jeœli chodzi o wybór banków oraz instytucji rozwojowych (odpowiednio 18 osób –
51,4% oraz 17 osób – 48,6%)
W wariancie B oferuj¹cym przez instytucjê rozwojow¹ po¿yczkê z porêczeniem wraz z indywidualnym doradztwem fachowcy w przygotowaniu projektu
inwestycyjnego przedsiêbiorstwa decyzjê pozytywn¹ podjê³o 28 osób (na 36) stanowi¹c ponad 77%. By³o to o 23,5 punktu procentowego wiêcej ani¿eli w wersji A.
5 respondentów odmówi³o przyst¹pienia do programu (13,9%). Tylko 3 osoby odsunê³y decyzjê w czasie (2 o trzy miesi¹ce i jedna o pó³ roku). Preferencje dotycz¹ce dystrybutora po¿yczek z porêczeniem ukszta³towa³y siê na poziomie
33,3% banki oraz 66,7% instytucje rozwojowe.
Ankietowani posiadaj¹cy doœwiadczenie z porêczeniowymi instrumentami
finansowymi wspieraj¹cymi rozwój przedsiêbiorczoœci chêtniej korzystaj¹ z po¿yczki z porêczeniem i doradztwem oferowanej przez instytucje rozwojowe ani¿eli banki komercyjne. Zauwa¿alny jest równie¿ czêstszy wybór dystrybucji
instrumentu finansowego przez instytucje rozwojowe.
W wariancie A 51,4% respondentów stanowi³y kobiety (18 osób), 48,6% mê¿czyŸni (17 osób). Osoby te œrednio mia³y ponad 26 lat, z przeciêtnym sta¿em pracy
6,4 lat oraz œrednim sta¿em pracy w finansach 1,5 roku. 80% ankietowanych posiada³o wykszta³cenie wy¿sze. Ponad 45% osób zatrudnionych by³o w przedsiêbiorstwach us³ugowych. Po 12 osób zadeklarowa³o pracê w przedsiêbiorstwie
szybko rozwijaj¹cym siê oraz dojrza³ym i stabilnym. 7 osób pracowa³o w firmach
stopniowo rozwijaj¹cych siê oraz po 3 w firmie znajduj¹cej siê w pocz¹tkowej fazie rozwoju oraz zmniejszaj¹cej dzia³alnoœæ.
W grupie B wiêkszoœæ ankietowanych stanowi³y kobiety 58,3%. Œredni wiek
wyniós³ dok³adnie tyle samo lat co w wariancie A. Przeciêtny sta¿ pracy 6,2 lat, zaœ
pracy w finansach 1,7 lat. Wy¿szym wykszta³ceniem mog³o poszczyciæ siê 27 osób
(75% respondentów z grupy B). Najwiêcej osób – 19 (52,8%) zatrudnionych by³o
w przedsiêbiorstwach us³ugowych. Pod wzglêdem fazy rozwoju przedsiêbiorstwa najwiêcej osób (13–36,1%) zadeklarowa³o pracê w firmach dojrza³ych i stabilnych.
Tabela 4 przedstawia preferencje w zakresie korzystania z po¿yczki z porêczeniem dystrybuowanej przez bank komercyjny oraz instytucjê rozwojow¹ respondentów nie posiadaj¹cych doœwiadczenia w zakresie korzystania z tych instrumentów.
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Tabela 4. Preferencje w zakresie korzystania z po¿yczki z porêczeniem i doradztwem
oraz kredytu bankowego porêczanego przez BGK respondentów nie posiadaj¹cych
doœwiadczenia w zakresie korzystania z tych instrumentów
Liczba
respondentów
(wersja A)

Procent
respondentów
(wersja A)

Liczba
respondentów
(wersja B)

Procent
respondentów
(wersja B)

suma

na 100%

suma

na 100%

TAK – decyzja pozytywna

27

38,6

38

55,1

NIE – decyzja negatywna

25

35,7

14

20,3

Odsuniêcie podjêcia decyzji o 3 miesi¹ce

15

21,4

11

15,9

Odsuniêcie podjêcia decyzji o pó³ roku

1

1,4

4

5,8

Podjêta decyzja oraz pytania pomocnicze

Odsuniêcie decyzji o 1 rok

2

2,9

2

2,9

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana
ci osoba lub firma) z porêczeñ kredytów lub
po¿yczek? TAK

0

0,0

0

0,0

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana
ci osoba lub firma) z porêczeñ kredytów lub
po¿yczek? NIE

70

100,0

69

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa dla firm
powinna byæ dystrybuowana przez banki
komercyjne czy przez instytucje rozwojowe?
BANKI

23

32,9

14

20,3

Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa dla firm
powinna byæ dystrybuowana przez banki
komercyjne czy przez instytucje rozwojowe?
INSTYTUCJE ROZWOJOWE

47

67,1

55

79,7

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Wœród osób nieposiadaj¹cych doœwiadczenia z wy¿ej opisanymi instrumentami finansowymi w wersji A do programu przyst¹pi³oby 27 osób (38,6%), zaœ
w wersji B ( bardziej przyjaznej dla przedsiêbiorców) 38 (55,1%). Ró¿nica
wynios³a 16,5%. Jeœli chodzi o podjêcie decyzji negatywnej w wersji A podjê³o j¹
25 osób (35,7%), natomiast w wersji B tylko 14 (20,3%). W tym przypadku ró¿nica
wynios³a 15,4%. Na podstawie tych danych mo¿na wnioskowaæ, i¿ bardziej przyjazne warunki zaci¹gania po¿yczek z porêczeniem wp³ywaj¹ na zwiêkszenie iloœci osób chc¹cych z nich korzystaæ, nawet nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w tym
zakresie. Dodatkowo podmiot œwiadcz¹cy us³ugi (czyli instytucje rozwojowe)
równie¿ wp³ywa na wzrost podejmowanych pozytywnych decyzji. W wariancie
A oraz B podobna iloœæ osób odsunê³a decyzjê w czasie (odpowiednio 18 oraz
17 osób). Obie grupy wykaza³y wysok¹ preferencjê dystrybutora po¿yczek z po-

180

Lilia Neumann

rêczeniem opatrzonych doradztwem przez instytucje rozwojowe. W wariancie A
by³o to 67,1% odpowiedzi, zaœ w wariancie B prawie 80%.
Przyjazne warunki po¿yczki z porêczeniem (oferowanej w wariancie B badania) zwiêkszaj¹ sk³onnoœæ przedsiêbiorców do korzystania z tego typu instrumentów. Wiêkszoœæ osób bior¹cych udzia³ w badaniu opowiedzia³o siê za dystrybucj¹
po¿yczek z porêczeniem dla MSP przez instytucje rozwojowe.
W wariancie A 70 osób nie korzysta³o z porêczanych po¿yczek, nie zna³o równie¿ nikogo, kto korzysta³by z tego typu instrumentu. Wœród nich kobiety stanowi³y 58,6%. W wariancie B tych osób by³o 69, wœród nich 30 mê¿czyzn. Œredni sta¿
pracy w obu grupach wyniós³ oko³o 5 lat, natomiast w finansach nieco ponad pó³
roku. W obu grupach oko³o 70% ankietowanych posiada³o wykszta³cenie wy¿sze.
Najliczniejsz¹ grupê ankietowanych w obu wariantach stanowili pracownicy
przedsiêbiorstw us³ugowych (w wersji A – 28 osób – 40%, w wersji B 24 osoby – 34,8%).
W grupie A 26 respondentów okreœli³o przedsiêbiorstwo, w którym pracuj¹,
za dojrza³e i stabilne (37,1%), 20 osób (28,6%) jako szybko rozwijaj¹ce siê, 14 (20%)
pracowa³o w stopniowo rozwijaj¹cej siê firmie, 5 osób w przedsiêbiorstwie
w pocz¹tkowej fazie rozwoju, 3 w zmniejszaj¹cym dzia³alnoœæ.
W grupie B 24 osoby zatrudnione by³y w firmie stabilnej i dojrza³ej stanowi¹c
34,8% odpowiedzi. W przedsiêbiorstwie stopniowo rozwijaj¹cym siê pracowa³o
18 osób (26,1%), w szybko rozwijaj¹cym siê 13 (18,8%) i po 6 osób (8,7%) w firmach
w pocz¹tkowym stadium rozwoju oraz zmniejszaj¹cych dzia³alnoœæ.
Analizuj¹c wyniki w uk³adzie porównawczym mo¿na zauwa¿yæ, ¿e osoby
z doœwiadczeniem silniej zareagowa³y na przyjazny framing (wzrost pozytywnych
odpowiedzi o 23,5 punktów procentowych w relacji do osób bez doœwiadczenia
(wzrost o 16,5 punktów procentowych). Jednak odnosz¹c przyrosty procentowo
do bazy wyjœciowej w procentach to przyrost osób w grupie z doœwiadczeniem
wyniós³ 43,3% a w grupie bez doœwiadczenia 42,7%. Ró¿nice by³y wiêc minimalne. Niemniej jednak hipoteza H1 zosta³a zweryfikowana negatywnie.
W tabeli 5 przedstawiono preferencje ankietowanych w zakresie korzystania
z instrumentów finansowych wspieraj¹cych rozwój, którzy uwa¿aj¹, i¿ pomoc ta
powinna byæ dystrybuowana przez banki.
25 osób (61%) z grupy A oraz 14 (53,8) z grupy B przyst¹pi³oby do programu
zaprezentowanego w sytuacji decyzyjnej. Po 7 osób podjê³o decyzje negatywn¹.
21,9% osób w wariancie A oraz 19,1% osób w wariancie B zaczeka³oby z podjêciem
decyzji. W obu grupach nieznaczna wiêkszoœæ nie posiada³a doœwiadczenia z instrumentami dorêczeniowymi (w wersji A – 56,1%, w wersji B – 53,8%).
W wariancie A tej grupy respondentów przewa¿a³y kobiety (58,5%), zaœ
w wariancie B mê¿czyŸni (57,7%). Œredni sta¿ pracy by³ nieco d³u¿szy w pierwszej
grupie i wyniós³ 5,5 lat wobec 4,2 lat w grupie drugiej. Wykszta³cenie wy¿sze posiada³o 68,3% osób w wersji A, zaœ w wersji B 69,2%. Pozostali ankietowani posiadali wykszta³cenie œrednie.
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Tabela 5. Preferencje w zakresie korzystania z po¿yczki z porêczeniem i doradztwem
oraz kredytu bankowego porêczanego przez BGK respondentów wzglêdem wysokiej
preferencji dystrybucji pomocy rozwojowej przez banki

Podjêta decyzja oraz pytania pomocnicze

Liczba
respondentów
(wersja A)

Procent
respondentów
(wersja A)

Liczba
respondentów
(wersja B)

Liczba
respondentów
(wersja B)

suma

na 100%

suma

na 100%

TAK – decyzja pozytywna

25

61,0

14

53,8

NIE – decyzja negatywna

7

17,1

7

26,9

Odsuniêcie podjêcia decyzji o 3 miesi¹ce

5

12,2

3

11,5

Odsuniêcie podjêcia decyzji o pó³ roku

3

7,3

1

3,8

Odsuniêcie decyzji o 1 rok

1

2,4

1

3,8

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a
znana ci osoba lub firma) z porêczeñ
kredytów lub po¿yczek? TAK

18

43,9

12

46,2

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a
znana ci osoba lub firma) z porêczeñ
kredytów lub po¿yczek? NIE

23

56,1

14

53,8

Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa dla
firm powinna byæ dystrybuowana przez
banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe? BANKI

41

100,0

26

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa dla
firm powinna byæ dystrybuowana przez
banki komercyjne czy przez instytucje rozwojowe? INSTYTUCJE ROZWOJOWE

0

0,0

0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Prawie po³owa osób z grupy A zadeklarowa³a zatrudnienie w przedsiêbiorstwie us³ugowym (20 osób – 48,8%). W grupie B dok³adnie po³owa respondentów (13 osób) pracowa³a w firmie us³ugowej. Najwiêcej osób w obu grupach
pracowa³o w przedsiêbiorstwie stabilnym i dojrza³ym.
Odpowiedzi respondentów dotycz¹ce korzystania z porêczeñ kredytowych
z uwagi na wysok¹ preferencjê dystrybucji tych narzêdzi finansowych przez
instytucje rozwojowe przedstawia tabela 6
Wœród osób wyra¿aj¹cych opiniê o wy¿szoœci instytucji rozwojowych nad
bankami komercyjnymi jako dostarczycielami po¿yczek z porêczeniem do MSP,
w wariancie A badania (dotycz¹cym kredytu z banku komercyjnego) do programu przyst¹pi³oby 32,8% respondentów, zaœ w wariancie B (w tym przypadku po¿yczka z porêczeniem by³a oferowana przez Agencjê Rozwoju Regionalnego) do
programu przyst¹pi³oby a¿ 65,5% ankietowanych.
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Tabela 6. Preferencje w zakresie korzystania z po¿yczki z porêczeniem i doradztwem
oraz kredytu bankowego porêczanego przez BGK respondentów wzglêdem wysokiej
preferencji dystrybucji pomocy rozwojowej przez instytucje rozwojowe

Podjêta decyzja oraz pytania pomocnicze

Liczba
Procent
Liczba
responden- responden- respondentów
tów
tów
(wersja A) (wersja A) (wersja B)

Liczba
respondentów
(wersja B)

Suma

na 100%

Suma

na 100%

TAK – decyzja pozytywna

21

32,8

52

65,8

NIE – decyzja negatywna

22

34,4

12

15,2

Odsuniêcie podjêcia decyzji o 3 miesi¹ce

17

26,6

10

12,7

Odsuniêcie podjêcia decyzji o pó³ roku

2

3,1

4

5,1

Odsuniêcie decyzji o 1 rok

2

3,1

1

1,3

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana ci osoba lub firma) z porêczeñ kredytów
lub po¿yczek? TAK

17

26,6

24

30,4

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana ci osoba lub firma) z porêczeñ kredytów
lub po¿yczek? NIE

47

73,4

55

69,6

Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa dla firm
powinna byæ dystrybuowana przez banki
komercyjne czy przez instytucje rozwojowe? BANKI

0

0,0

0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa dla firm
powinna byæ dystrybuowana przez banki
komercyjne czy przez instytucje rozwojowe? INSTYTUCJE ROZWOJOWE

64

100,0

79

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

W wariancie A 22 osoby podjê³y decyzjê negatywn¹ (34,4%), 17 osób odsunê³oby podjêcie decyzji o 3 miesi¹ce, 2 o pó³ roku i 2 o rok.
W wersji B decyzjê negatywn¹ podjê³o 12 osób (15,2%), 10 respondentów odsunê³o decyzjê w czasie o 3 miesi¹ce, 4 osoby o pó³ roku, zaœ 1 zadeklarowa³a podjêcie decyzji za rok.
W grupie pierwszej 26,6% (17 osób) ankietowanych posiada³o doœwiadczenie
z porêczeniami kredytowymi, natomiast w grupie B 34,4% (24 osoby).
W obu wariantach przewa¿a³y kobiety (w wersji A – 54,7%, w wersji B 62%).
Œredni wiek respondentów wyniós³ oko³o 26 lat, œredni sta¿ pracy 4,9 lat oraz 5,9
lat. Wykszta³cenie wy¿sze w pierwszej grupie respondentów posiada³o 76,6%, zaœ
w drugiej grupie 72,2%. 37,5% osób z wariantu A oraz 38% z wariantu B zadeklarowa³o zatrudnienie w przedsiêbiorstwie us³ugowym. By³ to typ przedsiêbiorstwa najliczniej reprezentowany przez ankietowanych. W grupie pierwszej najli-
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czniej reprezentowane by³y firmy szybko rozwijaj¹ce siê (35,9% udzielaj¹cych
odpowiedzi) oraz dojrza³e i stabilne - 34,4%. W grupie drugiej by³y to przedsiêbiorstwa dojrza³e i stabilne 36,7% oraz stopniowo rozwijaj¹ce siê 24,1%.

12.5. Wnioski
1. Przedsiêbiorcy chêtniej przystêpuj¹ do programów po¿yczkowych i porêczeñ, gdy s¹ one dystrybuowane przez instytucje rozwojowe, a nie banki komercyjne. Oznacza to poszukiwanie bezpieczeñstwa, czyli bezpoœrednio potwierdza
to hipotezê H6.
2. Preferencje przedsiêbiorców dotycz¹ce rodzaju dystrybutora pomocy rozwojowej dla MSP, w postaci udzielania porêczeñ jest wiêksza po stronie instytucji
rozwojowych. Wystêpuje wiêksza sk³onnoœæ przyst¹pienia do programu oferowanego przez instytucjê rozwojow¹, gdy zapewniana jest pomoc fachowego doradcy w trakcie trwania ca³ego procesu inwestycyjnego. Czynnik ten oznacza ponowne potwierdzenie hipotezy H6, czyli skutecznoœci framingu zwiêkszaj¹cego
poczucie bezpieczeñstwa.
3. Przedsiêbiorcy posiadaj¹cy doœwiadczenie z porêczeniowymi instrumentami
finansowymi wspieraj¹cymi rozwój przedsiêbiorczoœci chêtniej ni¿ niedoœwiadczeni korzystaj¹ z po¿yczki z porêczeniem i doradztwem oferowanej przez instytucje rozwojowe, ani¿eli w bankach komercyjnych. Nie potwierdzono wiêc
hipotezy H1. Przyczyna tego stanu rzeczy wynika prawdopodobnie z tego, ¿e dla
doœwiadczonych przedsiêbiorców po¿yczki z porêczeniem i doradztwem oferowane z Agencji Rozwoju Regionalnego stanowi³y znacznie wy¿sz¹ jakoœæ ni¿ kredyty z porêczeniami oferowane przez banki. Ten fakt jest w pewnym stopniu
uœwiadamiany przez respondentów bez doœwiadczenia, ale w mniejszym stopniu.
4. Przyjazne warunki po¿yczki z porêczeniem (oferowanej przez instytucjê
zapewniaj¹cej fachowe doradztwo w procesie rozwojowym przedsiêbiorstwa)
zwiêksza sk³onnoœæ do korzystania z tego typu instrumentów.
5. Przedsiêbiorcy w wiêkszoœci uwa¿aj¹, ¿e programy pomocowe wspieraj¹ce
rozwój przedsiêbiorczoœci MSP powinny byæ dostarczane przez instytucje rozwojowe.
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13. Pokonanie bariery „rozwoju organicznego”.
Czy rozwojowy kredyt organiczny wspieraj¹cy
systematyczne oszczêdzanie ma szansê zmiany
postêpowania przedsiêbiorców?
Andrzej Poszewiecki*

13.1. Wprowadzenie
Rozwój organiczny przedsiêbiorstwa opiera siê na wykorzystaniu w³asnych zasobów i systematycznym, choæ niezbyt szybkim (zazwyczaj), zwiêkszaniu rezultatów dzia³alnoœci gospodarczej (sprzeda¿, zatrudnienie, zyski). Bazuje on przede
wszystkim na wewnêtrznym potencjale spó³ki oraz tempie rozwoju danego rynku. Zaletê tego podejœcia jest mo¿liwoœæ dostosowania tempa rozwoju do mo¿liwoœci przedsiêbiorstwa i jego kadry zarz¹dzaj¹cej. Jednak samodzielne finansowanie nak³adów inwestycyjnych jest doœæ kosztowne – przede wszystkim
z punktu widzenia mo¿liwoœci rynkowych. Wysoki koszt wynika równie¿ z faktu,
¿e nowe inwestycje finansowane s¹ kapita³em w³asnym, którego Ÿród³em s¹ wypracowane zyski. Pewnym rozwi¹zaniem dylematu zwi¹zanego z przyspieszeniem tempa rozwoju przedsiêbiorstwa mo¿e byæ skorzystanie z zaproponowanego przez zespó³ autorski nowego instrumentu – kredytu organicznego.

Bootstraping jako strategia finansowa przedsiêbiorstw
Rozwój przedsiêbiorstw jest zale¿ny od wielu czynników zewnêtrznych. Wp³ywaj¹
one na aktywnoœæ przedsiêbiorstwa przez m.in. kszta³towanie poziomu ryzyka
gospodarczego, dostêp do kapita³u, poziom materialny ludnoœci. Wœród nich
istotn¹ rolê odgrywa finansowanie dzia³alnoœci, a szczególnie dostêp do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania.
Przedsiêbiorstwa posiadaj¹ dwa g³ówne Ÿród³a finansowania swojej dzia³alnoœci gospodarczej:
– zewnêtrzne – pochodz¹ce spoza przedsiêbiorstwa (np. kredyt bankowy),
– wewnêtrzne – wygospodarowane w przedsiêbiorstwie (œrodki w³asne).
* Dr, Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, poszewiecki@panda.bg.univ.gda.pl
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Dostêpnoœæ do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania jest doœæ utrudniona.
Uwaga ta dotyczy szczególnie przedsiêbiorstw mikro i ma³ych oraz firm we wczesnych fazach rozwoju. W ich przypadku pojawia siê kilka problemów, które
zniechêcaj¹ banki do udzielania kredytów tym podmiotom. Chodzi tu m.in.
o (Skowronek-Mielczarek 2007, 76–77):
– niedostateczny zakres informacji ekonomiczno-finansowych, dostarczanych
bankom przez potencjalnego kredytobiorcê;
– ma³y wolumen kapita³u w³asnego, który jest zainwestowany w dany podmiot
gospodarczy;
– problemy zwi¹zane z utrzymaniem p³ynnoœci finansowej;
– wysoki wskaŸnik bankructw oraz upad³oœci, wystêpuj¹cy w sektorze MSP;
– spekulacyjny charakter wielu podmiotów;
– du¿o wiêksza sk³onnoœæ do ryzykownych przedsiêwziêæ, ni¿ w du¿ych przedsiêbiorstwach;
– s³abe zabezpieczenie kredytowe.
Jak ju¿ wspomniano w rozdz. 3 (publiczny seed capital vs venture seed
capital) Ÿród³a kapita³u dziel¹ siê na w³asne i obce. W przypadku w³asnych
mo¿emy z kolei wymieniæ wewnêtrzne i zewnêtrzne.
Tabela 1. ród³a finansowania przedsiêbiorstwa
ród³a finansowania przedsiêbiorstwa (w³asne)
wewnêtrzne

zewnêtrzne

Zysk

Wzrost udzia³ów

Odpisy amortyzacyjne

Dop³aty wspólników/akcjonariuszy

Sprzeda¿ maj¹tku

Emisja akcji

Przyspieszenie obrotu

Venture capital

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie (Skowronek-Mielczarek 2007, 5).

Finansowanie rozwoju MSP realizowane jest przy u¿yciu ró¿nych metod i instrumentów. Hierarchia wa¿noœci Ÿróde³ finansowania MSP zale¿y od wielu
czynników i jest zró¿nicowana w ró¿nych krajach. W przypadku krajów wysoko
rozwiniêtych mamy do czynienia z preferowaniem przez przedsiêbiorstwa funduszy w³asnych oraz kredytów bankowych. Stopieñ finansowania inwestycji
z w³asnych zysków jest tam znacznie ni¿szy, natomiast udzia³ kapita³u w³aœcicielskiego zdecydowanie wy¿szy od wskaŸników obserwowanych w krajach mniej
rozwiniêtych (Bartkowiak 2009, 55).
Kapita³ w³asny stanowi dla wiêkszoœci przedsiêbiorstw sektora MSP podstawowe Ÿród³o finansowania dzia³alnoœci. Jest to stabilne i pewne Ÿród³o finansowania, jednak ze wzglêdu na ograniczonoœæ ogranicza inwestycje w rozwój.
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Pojêciem, które w ostatnich latach mocno zyska³o na popularnoœci, jest bootstrapping. Jest to metoda budowania (rozwijania) firmy oparta na zasobach
w³asnych przedsiêbiorcy. W polskiej literaturze mo¿na siê spotkaæ z okreœleniem
tego sposobu dzia³alnoœci jako finansowanie zaradne (bootstrap financing) (Fedorowski 2013, 75). Po raz pierwszy koncepcja ta sta³a siê przedmiotem analiz pod
koniec lat 80. XX w., kiedy to prób opisania tego zagadnienia podjêli siê H.E. Van
Auken i R.B. Carter (1989, 1–9), J.R. Thorne (1989, 7–9). Nie pos³ugiwali siê oni jednak pojêciem bootstrapping, a alternative financing. Za autora pojêcie bootstrap
financing uznaje siê A. Bhida, który w artykule z 1992 r. przedstawi³ nieformalne
sposoby pozyskiwania przez przedsiêbiorców niezbêdnych im zasobów. Mo¿na
przywo³aæ jedn¹ z definicji tego pojêcia: Finansowanie zaradne to pomys³owe metody,
oszczêdne strategie pozyskiwania i utrzymywania kontroli nad zasobami pozwalaj¹ce unikaæ po¿yczania pieniêdzy z zewn¹trz, jak równie¿ finansowania rozwoju firmy kapita³em
obcym z tradycyjnych Ÿróde³ (Fedorowski 2013, 75).

Rysunek 1. Porównanie metod finansowania nowych przedsiêwziêæ gospodarczych
ród³o: (Fedorowski 2013, 76).

Metoda ta dotyczy sytuacji, w której mo¿liwe jest budowanie firmy powoli,
przy wykorzystaniu w³asnych œrodków i bez zagro¿enia ze strony konkurencji.
W takiej sytuacji najczêœciej mamy do czynienia z bardzo rygorystycznym podejœciem do kosztów oraz zarz¹dzaniem p³ynnoœci¹. Podstawowym Ÿród³em finan-
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sowania s¹ w takiej sytuacji œrodki prywatne przedsiêbiorcy i jego rodziny. Dodatkowo spotyka siê pozyskiwanie œrodków drog¹ prywatnych po¿yczek czy kredytów. Mamy tu jednak do czynienia z kredytowaniem siê jako osoby prywatne
(np. poprzez zabezpieczenie na nieruchomoœci, czy te¿ korzystanie z prywatnych
kart kredytowych) i z tego wzglêdu nie mo¿na zaliczyæ takiej po¿yczki czy te¿ kredytu do finansowania zewnêtrznego.
Prezentowane podejœcie wi¹¿e siê z bardzo mocnym ukierunkowaniem
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa na generowanie przychodów. S¹ one wa¿niejsze
od realizacji celów rozwojowych, które s¹ najwa¿niejsze dla firm z inwestorem
(np. Uber). Przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce inwestora ma zazwyczaj gotówkê i koncentruje siê na dzia³aniach zmierzaj¹cych do weryfikacji modelu biznesowego. Firma
funkcjonuj¹ca w ramach bootstrappingu traktuje przychody jako Ÿród³o finansowania przedsiêwziêcia. Dlatego te¿ nie jest rzadkoœci¹, gdy takie firmy realizuj¹
us³ugi, które nie nale¿¹ do ich podstawowej dzia³alnoœci, ale dostarczaj¹ gotówki
koniecznej do funkcjonowania przedsiêbiorstwa.
Jakie typu dzia³ania podejmuj¹ przedsiêbiorstwa realizuj¹ce tego typu strategiê? W przypadku zarz¹dzania gotówk¹ jest to najczêœciej:
– koncentracja na przychodach gotówkowych (uzyskanie przedp³at) lub z niewielkim odroczeniem,
– oferowanie klientom rabatu w zamian za p³atnoœæ gotówkow¹,
– negocjacje jak najd³u¿szych terminów p³atnoœci za zakupione wyposa¿enia,
towary, produkty,
– negocjacje p³atnoœci ratalnych przy wiêkszych zakupach,
– celowe opóŸnianie p³atnoœci dla dostawców,
– celowe opóŸnianie p³atnoœci podatku VAT,
– korzystanie z leasingu,
– wykorzystanie barteru.
Z kolei w zakresie kosztów mo¿na siê spotkaæ z poni¿szymi dzia³aniami:
– korzystanie z tanich powierzchni biurowych lub powierzchni dzielonych,
– kupowanie mebli/urz¹dzeñ u¿ywanych lub na wyprzeda¿y,
– zatrudnienia pracowników tymczasowych,
– ograniczanie kosztów marketingu czy PR,
– wstrzymywanie wyp³at wynagrodzenie kierownictwu,
– tworzenie witryny firmowej na darmowych szablonach (np. Wordpress),
– unikanie kosztów rekrutacji,
– realizacja wspólnych zakupów z innymi firmami,
– unikanie kosztów prawnych,
– ograniczanie kosztów ksiêgowoœci
Powy¿sze podejœcie niesie ze sob¹ powa¿ne wady. G³ówn¹ jest fakt, ¿e rozwój
bez kapita³u zewnêtrznego ogranicza mo¿liwoœæ dynamicznego rozwoju. W sytu-
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acji, gdy istotne znaczenie odgrywa szybkie osi¹gniêcie du¿ej skali dzia³ania,
bootstrapping nie bêdzie najlepsz¹ metod¹ na sukces rynkowy. Choæ bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e badania (Cieœlik 2006, 116–125, 245; Soderblom 2012) wskazuj¹ na
znikomy odsetek nowych firm (ok. 1%) otrzymuj¹cych finansowanie kapita³em
zewnêtrznym podwy¿szonego ryzyka, to prezentowane podejœcie wydaje siê byæ
czymœ koniecznym dla wielu przedsiêbiorców. Jednak aby umo¿liwiæ bardziej dynamiczny rozwój mo¿na równie¿ pomyœleæ o siêgniêciu po zewnêtrzne Ÿród³a
finansowania. Doœæ bezpiecznym dzia³aniem by³oby skorzystanie z zaproponowanego przez nas instrumentu – kredytu organicznego, który zosta³ przedstawiony w ramach eksperymentu behawioralnego.

13.2. Eksperyment behawioralny. Problem decyzyjny
Celem niniejszego rozdzia³u jest stwierdzenie, czy przedsiêbiorstwa by³yby
sk³onne skorzystaæ z nowego instrumentu okreœlanego jako kredyt organiczny
(rozwi¹zanie polegaj¹ce na wprowadzeniu kredytu, który wspiera systematyczne oszczêdzanie – wysokoœæ kredytu by³aby równa zaoszczêdzonym przez
firmê œrodkom, jego porêczenie by³oby bezp³atne, a sam kredyt mia³by stosunkowo niskie oprocentowanie). Instrument tego typu by³ uzasadniony tym, ¿e
w sposób niezwykle spokojny i stopniowy pozwala³ na systematyczne powiêkszanie kapita³u, bez nacisku na moment wykorzystania œrodków, a ponadto
budowa³by kulturê kredytow¹ przedsiêbiorców do tej pory niekorzystaj¹cych
z kredytów. Dodatkowo chciano zweryfikowaæ czy wprowadzenie informacji dotycz¹cej sposobu wykorzystania kredytu (w tym wypadku tylko na inwestycje)
wp³ynie na sk³onnoœæ do korzystania z instrumentu. Tego typu informacja to
typowy framing precyzuj¹cy. Ponadto zespó³ autorski zamierza³ sprawdziæ, czy
framing precyzuj¹cy zwiêksza poczucie bezpieczeñstwa respondentów oraz jak
doœwiadczenie w systematycznym oszczêdzaniu wp³ywa na sk³onnoœæ do zastosowania tego typu nowego instrumentu.
Uczestnicz¹cym w badaniu 210 respondentom (podzielonym na dwie równe
grupy) przedstawiono problem decyzyjny, dotycz¹cy mo¿liwoœci skorzystania
z oferty banku. Problem decyzyjny zosta³ szczegó³owo opisany w tabeli 1, w której zobrazowano sytuacjê zwi¹zan¹ z mo¿liwoœci¹ skorzystania z kredytu organicznego, a tak¿e przedstawiono dwa warianty decyzyjne. W wariancie bazowym
(A) brakuje dodatkowych warunków dotycz¹cych kredytu. Z kolei w wariancie
przyjaznym (B), który tu móg³by raczej nazywaæ siê wariantem poszerzonym,
znajduje siê dodatkowa informacja, która ogranicza w pewien sposób mo¿liwoœæ
wykorzystania œrodków pochodz¹cych z kredytu organicznego – mog¹ one byæ
przeznaczone tylko na inwestycje.
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Badanie s³u¿y³o zweryfikowaniu nastêpuj¹cych hipotez:
– Awersja do ryzyka w adaptacji do nowych instrumentów finansowych wœród
MSP nie jest uzale¿niona od rozmiaru oferowanych korzyœci. Oznacza to, ¿e
podnoszenie rozmiaru korzyœci oferowanych w instrumentach polityki nie jest
w stanie silnie zachêciæ do ich stosowania, je¿eli wstêpny poziom awersji do ryzyka jest wysoki.
– Szersza informacja przekazana klientowi – nie koniecznie zwi¹zana z oferowanymi mu korzyœciami – wp³ywa na wzrost sk³onnoœci do korzystania z przedstawionej oferty.
Poni¿ej przedstawiono sformu³owanie problemu decyzyjnego dla dwóch
grup respondentów.
Tabela 2. Opis sytuacji decyzyjnej – korzystanie z kredytu organicznego
Nazwa instrumentu: kredyt organiczny
Elementy wspólne sytuacji decyzyjnej:
Wiele ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw rozwija siê tylko dziêki tzw. „rozwojowi organicznemu”,
czyli dziêki wykorzystywaniu tylko zysków zatrzymanych w firmie do finansowania rozwoju. S¹
to zyski systematycznie oszczêdzane. Obecnie rozwa¿a siê wprowadzenie kredytu wspieraj¹cego
systematyczne oszczêdzanie firm, przydzielanego corocznie, równego maksymalnie systematycznie zaoszczêdzonym kwotom (zyskom zatrzymanym) w firmie. By³by on automatycznie porêczany (bezp³atnie) przez publiczny fundusz porêczeniowy oraz mia³by oprocentowanie 3%. Do tej
pory nie korzysta³eœ z podobnych kredytów. Czy skorzysta³byœ z tej oferty?
Elementy ró¿ni¹ce siê:
Wariant A – bazowy:

Wariant B – przyjazny:

Brak dodatkowych informacji

Warunkiem udzielenia rozwojowego kredytu
organicznego by³oby przeznaczenie kredytu na
inwestycje. Masz do wyboru nastêpuj¹ce opcje

Alternatywy decyzyjne –- masz do wyboru nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
a) skorzystasz z oferty
b) nie skorzystasz z oferty
c) odsuniesz decyzjê o uczestnictwie o 3 miesi¹ce
d) odsuniesz w czasie decyzjê o pó³ roku
e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
ród³o: Opracowanie w³asne.

Zadano tak¿e dwa dodatkowe pytania o odpowiedziach TAK lub NIE:
– Czy kiedyœ prowadzi³eœ/³as (lub prowadzi³a znana Ci firma lub osoba) systematyczne oszczêdzanie?
– Czy uwa¿asz, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na
konsumpcjê przedsiêbiorcy i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne pochwa³y?
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13.3. Uzyskane wyniki badawcze
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych licz¹cych po 105
respondentów [szczegó³owy opis metodologii badawczej zastosowanej dla wszystkich analizowanych bodŸców / instrumentów finansowych znajduje siê w rozdz. 1
pierwszej czêœci opracowania]. W tabeli 3 przedstawiono uzyskane preferencje
decyzyjne w zakresie korzystania z bazowej i „przyjaznej” oferty kredytu organicznego.
Tabela 3. Preferencje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w zakresie korzystania z kredytu
organicznego – analiza podstawowa
Podjêta decyzja

Liczba respondentów

Procent respondentów

bazowy A

przyjazny B

bazowy A

przyjazny B

TAK – skorzystam z oferty

54

59

51,4

56,2

NIE – nie skorzystam z oferty

21

19

20,0

18,1

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

13

14

12,4

13,3

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

11

5

10,5

4,8

6

8

5,7

7,6

Czy prowadzi³eœ systematyczne oszczêdzanie – TAK

55

49

52,4

46,7

Czy prowadzi³eœ systematyczne oszczêdzanie – NIE

50

56

47,6

53,3

Czy uwa¿asz ¿e niewydawanie zysków
jest godne pochwa³y – TAK

76

61

72,4

58,1

Czy uwa¿asz ¿e niewydawanie zysków
jest godne pochwa³y – NIE

29

44

27,6

41,9

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Zdecydowana wiêkszoœæ respondentów (niezale¿nie od wersji kwestionariusza) deklarowa³a, ¿e skorzysta z przedstawionej oferty. Wiêksze zainteresowanie
wzbudzi³a jednak oferta przyjazna (poszerzona). W jej wypadku deklaracjê
skorzystania z niej z³o¿y³o 56,2% ankietowanych, podczas gdy wersja podstawowa sk³oni³a do odpowiedzi TAK – 51,4%. Tak wiêc ró¿nica pomiêdzy tymi
wskazaniami wynios³a oko³o 9%. Procent odpowiedzi negatywnych jest bardzo
zbli¿ony (20% i 18,1%). Nieznacznie siê ró¿ni¹ równie¿ odpowiedzi dotycz¹ce odsuniêcia w czasie decyzji (przewaga tego typy decyzji po stronie wariantu bazowego).
Oko³o po³owy respondentów zadeklarowa³o, ¿e posiada doœwiadczenie
zwi¹zane z systematycznym oszczêdzaniem. Rozk³ad odpowiedzi tej grupy ankietowanych zawiera tabela 4.
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Tabela 4. Posiadanie doœwiadczenia w systematycznym oszczêdzaniu
Podjêta decyzja

Liczba respondentów

Procent respondentów

bazowy A

przyjazny B

bazowy A

przyjazny B

TAK – skorzystam z oferty

23

32

41,8

65,3

NIE – nie skorzystam z oferty

11

7

20,0

14,3

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

9

4

16,4

8,2

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

7

3

12,7

6,1

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

5

3

9,1

6,1

Czy prowadzi³eœ systematyczne oszczêdzanie – TAK

55

49

100,0

100,0

Czy prowadzi³eœ systematyczne oszczêdzanie – NIE

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz ¿e niewydawanie zysków
jest godne pochwa³y – TAK

42

30

76,4

61,2

Czy uwa¿asz ¿e niewydawanie zysków
jest godne pochwa³y – NIE

13

19

23,6

38,8

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

W tej grupie wyniki s¹ doœæ zaskakuj¹ce. Wœród osób, które posiadaj¹ doœwiadczenie zwi¹zane z systematycznym oszczêdzaniem, ponownie w obu wariantach najwiêcej ankietowanych wybiera³o decyzjê zwi¹zan¹ ze skorzystaniem
z oferty banku. Jednak w tym wypadku wersja z ograniczeniem przeznaczenia
kredytu tylko do inwestycji mia³a a¿ o 56% czêstsze odpowiedzi pozytywne.
Z drugiej strony rezygnacjê z propozycji kredytu organicznego wybiera³o odpowiednio 20% (wariant bazowy) i 14,3% (wariant poszerzony). Oznacza to blisko 40%
przewagê deklaracji odmownych w przypadku wariantu bazowego. Równie¿
w przypadku tego wariantu wiêcej respondentów, twierdzi³o, ¿e odsunie decyzjê
w czasie.
Powy¿sze wyniki znajduj¹ siê swoje odbicie w przypadku grupy, która deklaruje brak doœwiadczenie w systematycznym oszczêdzaniu. Zestawienie odpowiedzi zawiera tabela 5.
W tym wypadku ponownie najwiêcej wskazañ dotyczy decyzji skorzystania
z oferty kredytu organicznego. Jednak, o ile w przypadku wariantu bazowego a¿
62% przedsiêbiorców deklaruje skorzystania z oferty, o tyle w przypadku wariantu
poszerzonego odsetek ten spada do 48,2%. Oznacza to blisko 29% ró¿nicê pomiêdzy obydwoma wariantami, a tak¿e zupe³nie odwrócenie deklaracji respondentów, w porównaniu z tymi, którzy posiadali doœwiadczenie w systematycznym
oszczêdzaniu. Odsetek decyzji negatywnych jest bardzo zbli¿ony. Przek³ada siê
to zdecydowanie wiêksz¹ liczbê deklaracji mówi¹cych o odsuniêciu decyzji
w czasie, w przypadku wariantu z obowi¹zkiem przeznaczenia go na inwestycje.
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Tabela 5. Brak doœwiadczenia w systematycznym oszczêdzaniu
Podjêta decyzja

Liczba respondentów

Procent respondentów

bazowy A

przyjazny B

bazowy A

przyjazny B

TAK – skorzystam z oferty

31

27

62,0

48,2

NIE – nie skorzystam z oferty

10

12

20,0

21,4

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

4

10

8,0

17,9

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

4

2

8,0

3,6

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

1

5

2,0

8,9

Czy prowadzi³eœ systematyczne oszczêdzanie – TAK

0

0

0,0

0,0

Czy prowadzi³eœ systematyczne oszczêdzanie – NIE

50

56

100,0

100,0

Czy uwa¿asz ¿e niewydawanie zysków
jest godne pochwa³y – TAK

34

31

68,0

55,4

Czy uwa¿asz ¿e niewydawanie zysków
jest godne pochwa³y – NIE

16

25

32,0

44,6

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Ostatni analizowany podzia³ dotyczy reakcji na przedstawion¹ ofertê ze
wzglêdu na preferencjê rozwoju organicznego, któr¹ rozumiemy w tym wypadku
jako niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
przedsiêbiorcy i przeznaczanie ich na rozwój firmy. Zestawienie odpowiedzi
przedsiêbiorców, którzy posiadaj¹ wysok¹ preferencjê rozwoju organicznego
przedstawia tabela 6.
Dla tej grupy ankietowanych (stanowi¹ oni 65% ogó³u respondentów) nie
zaskakuje fakt, ¿e niezale¿nie od wersji kwestionariusza wiêkszoœæ z nich
decydowa³a siê na ofertê kredytu organicznego. W tym wypadku decyzjê pozytywn¹ podjê³o 68,9% osób, które mia³y do czynienia z wariantem, w którym by³a
informacja o przeznaczeniu kredytu tylko na cele inwestycyjne oraz 53,9% osób,
które zetknê³y siê z wariantem bazowym (bez informacji o celu przeznaczenia
œrodków). Oznacza to blisko 28% ró¿nicê.
Znacz¹ca procentowa ró¿nica wystêpuje równie¿ w przypadku odpowiedzi
odmownej. W tym wypadku w wariancie bazowym – tak¹ deklaracjê z³o¿y³o
21,1%, a w wariancie poszerzonym – 11,5%, to ponad 83% ró¿nicy.
Zestawienie odpowiedzi ankietowanych, którzy nie uwa¿aj¹, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê przedsiêbiorcy
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne pochwa³y, zawiera tabela 7.
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Tabela 6. Wysoka preferencja rozwoju organicznego
Podjêta decyzja

Liczba respondentów

Procent respondentów

bazowy A

przyjazny B

bazowy A

przyjazny B

TAK – skorzystam z oferty

41

42

53,9

68,9

NIE – nie skorzystam z oferty

16

7

21,1

11,5

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

8

7

10,5

11,5

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

7

3

9,2

4,9

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

4

2

5,3

3,3

Czy prowadzi³eœ systematyczne oszczêdzanie – TAK

42

30

55,3

49,2

Czy prowadzi³eœ systematyczne oszczêdzanie – NIE

34

31

44,7

50,8

Czy uwa¿asz ¿e niewydawanie zysków
jest godne pochwa³y – TAK

76

61

100,0

100,0

Czy uwa¿asz ¿e niewydawanie zysków
jest godne pochwa³y – NIE

0

0

0,0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Tabela 7. Niska preferencja rozwoju organicznego
Podjêta decyzja

Liczba respondentów

Procent respondentów

bazowy A

przyjazny B

Bazowy A

przyjazny B

13

17

44,8

38,6

NIE – nie skorzystam z oferty

5

12

17,2

27,3

Odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

5

7

17,2

15,9

Odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku

4

2

13,8

4,5

Odsun¹æ w czasie decyzjê o rok

2

6

6,9

13,6

Czy prowadzi³eœ systematyczne oszczêdzanie – TAK

13

19

44,8

43,2

Czy prowadzi³eœ systematyczne oszczêdzanie – NIE

16

25

55,2

56,8

Czy uwa¿asz ¿e niewydawanie zysków
jest godne pochwa³y – TAK

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz ¿e niewydawanie zysków
jest godne pochwa³y – NIE

29

44

100,0

100,0

TAK – skorzystam z oferty

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Nawet w tej grupie respondentów najwiêksz¹ grupê wskazañ stanowi³y deklaracje mówi¹ce o skorzystaniu z kredytu organicznego. W przypadku wariantu
bazowego tak¹ deklaracjê z³o¿y³o 44,8% ankietowanych, a w drugim wariancie
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38,6% (ró¿nica pomiêdzy tymi dwoma wartoœciami to 16%). W przypadku rezygnacji z proponowanego kredytu wiêcej takich odpowiedzi odnotowano w przypadku wariantu poszerzonego (B) – 27,3%, podczas gdy w wariancie podstawowym odnotowano 17,2% tego typu wskazañ (ró¿nica 59%). Odsetek odsuniêcia
decyzji w czasie jest dla obu wariantów doœæ podobny.
Koñcowa analiza w przypadku przedstawionego instrumentu dotyczy kwestii
ró¿nic w zakresie skorzystania z kredytu organicznego pomiêdzy kobietami
i mê¿czyznami – tabela 8.
Tabela 8. Analiza udzielonych odpowiedzi w zale¿noœci od p³ci respondentów
Podjêta decyzja

Liczba respondentów
typowy A

Procent respondentów

przyjazny B

typowy A

przyjazny B

KOBIETY
TAK – skorzystam z instrumentu

26

32

44,1

53,3

NIE – nie skorzystam z instrumentu

15

13

25,4

21,7

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

7

9

11,9

15,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

5

3

8,5

5,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

6

3

10,2

5,0

Posiada doœwiadczenie TAK

32

29

54,2

48,3

Brak Doœwiadczenia NIE

27

31

45,8

51,7

28

27

60,9

60,0

NIE – nie skorzystam z instrumentu

6

6

13,0

13,3

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

6

5

13,0

11,1

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

6

2

13,0

4,4

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

5

0,0

11,1

Posiada doœwiadczenie TAK

23

20

50,0

44,4

Brak doœwiadczenia NIE

23

25

50,0

55,6

MÊ¯CZYNI
TAK – skorzystam z instrumentu

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Uzyskane wyniki wskazuj¹ na doœæ ciekaw¹ prawid³owoœæ. O ile w przypadku mê¿czyzn dodanie informacji na temat przeznaczenia kredytu na cele inwestycyjne nie skutkuje praktycznie ¿adn¹ zmian¹ (deklaracje TAK wynosz¹
odpowiednio 60,9% i 60%), o tyle zauwa¿alna zmiana ma miejsce w przypadku
kobiet. Okazuje siê, ¿e doprecyzowanie (dodanie) informacji na temat mo¿liwego
przeznaczenia kredytu skutkuje blisko 21% wzrostem liczby deklaracji dotycz¹cych skorzystania z przedstawionej oferty. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e
mimo przedstawionego wzrostu nadal mniej kobiet bêdzie sk³onnych skorzystaæ
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z kredytu, ani¿eli ma to miejsce w grupie mê¿czyzn. Kobiety z kolei czêœciej deklaruj¹, ¿e nie skorzystaj¹ z oferty kredytu organicznego (odsetek ten obni¿a siê jednak w przypadku kredytu, którego przeznaczenia jest okreœlone przez bank).

13.4. Wnioski i implikacje dla praktyki gospodarczej
Przeprowadzony na próbie 210 ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw eksperyment
behawioralny daje podstawy do sformu³owania nastêpuj¹cych wniosków:
1. Uda³o siê potwierdziæ hipotezê mówi¹c¹ o tym, ¿e awersja do ryzyka
w adaptacji do nowych instrumentów finansowych wœród MSP nie jest uzale¿niona od rozmiaru oferowanych korzyœci; w analizowanym przypadku zauwa¿alnie wiêksza czêœæ ankietowanych deklarowa³a wiêksz¹ sk³onnoœæ do korzystania
z oferty banku, w momencie gdy mia³a do czynienia wrêcz z pewnym ograniczeniem dotycz¹cym oferowanego instrumentu (przeznaczenie kredytu tylko
na cele inwestycyjne, podczas gdy wersja bazowa nie okreœla³a przeznaczenia
œrodków pozyskanych w ramach kredytu organicznego).
2. Pozytywnie zweryfikowano równie¿ hipotezê, ¿e dodatkowo przekazane
informacje wp³ywaj¹ na wzrost sk³onnoœci do korzystania z instrumentu oferowanego przez bank.
3. Respondenci posiadaj¹cy doœwiadczenie zwi¹zane z systematycznym
oszczêdzaniem, bardzo silnie pozytywnie reagowali na informacjê dotycz¹c¹
przeznaczenia kredytu na cele inwestycyjne. Odwrotna sytuacja mia³a miejsce
w przypadku osób, które nie posiada³y tego typu doœwiadczenia (zdecydowanie
wiêcej wskazañ dotycz¹cych skorzystania z oferty kredytu organicznego bez
wskazanego celu jego przeznaczenia).
4. Kobiety okazuj¹ siê grup¹ zdecydowanie bardziej podatn¹ na dodatkowe
informacje przekazywane przez instytucjê bankow¹.
5. Sk³onnoœæ kobiet do ryzyka (uto¿samiana w analizowanym wypadku
z gotowoœci¹ skorzystania z oferty kredytowej) jest ni¿sza ni¿ w przypadku
mê¿czyzn.
Przedsiêbiorcy pozytywnie zapatruj¹ siê na ofertê bankow¹ dotycz¹c¹ produktu
o nazwie kredyt organiczny, który powi¹zany by³by z systematycznym
oszczêdzaniem i dawa³by dla przedsiêbiorstw korzystny kredyt. Kluczowym elementem wydaje siê, jednak fakt, ¿e podkreœlenie w ofercie bankowej celu
przeznaczenia kredytu (w tym wypadku doœæ ogólna informacja o celu inwestycyjnym) znacz¹co wp³ywa na sk³onnoœæ do skorzystania z oferowanego
instrumentu. Grup¹, która g³ównie reaguje na tego typu informacjê s¹ kobiety.
Tak wiêc instytucje bankowe (ale tak¿e fundusze po¿yczkowe czy porêczeniowe)
mog¹ skupiæ siê w przekazie szerszych informacji na kobietach.
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14. Nadp³ynnoœæ czy swoboda strategiczna?
Jak doradztwo efektywnoœciowe mo¿e pomóc
w uwolnieniu nadmiernej preferencji p³ynnoœci MSP
Krzysztof Dobrowolski*

14.1. P³ynnoœæ w polityce inwestycyjnej przedsiêbiorstw
Pod pojêciem p³ynnoœci finansowej rozumie siê najczêœciej zdolnoœæ przedsiêbiorstwa do sp³aty bie¿¹cych zobowi¹zañ. Pojêcie to jest równoznaczne z pojêciem wyp³acalnoœci przedsiêbiorstwa, czyli zdolnoœci do „regulowania swoich
zobowi¹zañ, które wynikaj¹ ze zwyk³ych transakcji, niespodziewanych zdarzeñ,
oraz zaistnia³ych sytuacji, pozwalaj¹cych na okazyjny zakup dóbr” (Michalski
2010, 192). W literaturze wykorzystuje siê tak¿e pojêcie „p³ynnoœæ finansowa”
w innych znaczeniach. Definiowane ono bywa wówczas jako (ibidem, 192):
– „wymienialnoœæ aktywów przedsiêbiorstwa na inne aktywa”, czyli „³atwoœæ
dokonywania transakcji wymiany, przy towarzysz¹cych jej niskich kosztach
transakcyjnych”;
– mo¿liwoœæ swobodnego przeprowadzania transakcji na rynku, bez obawy, ¿e
ich rozmiar mo¿e skutkowaæ brakiem odpowiedniego popytu.
Pomiêdzy tymi formami p³ynnoœci istniej¹ silne powi¹zania. „Je¿eli wyst¹pi
koniecznoœæ uregulowania zobowi¹zania o rozmiarze przekraczaj¹cym zasoby
œrodków pieniê¿nych posiadanych przez d³u¿nika, to mo¿liwoœæ zap³aty jest uzale¿niona od tego, czy d³u¿nik jest w stanie zamieniæ posiadane aktywa na œrodki
pieniê¿ne. Jeœli jest to mo¿liwe, to wówczas zobowi¹zanie mo¿e byæ uregulowane
terminowo. Mo¿liwoœæ takiej zamiany zale¿y od tego jak¹ »pojemnoœæ« ma rynek
aktywów posiadanych przez d³u¿nika. Zatem zdolnoœæ d³u¿nika do uregulowania zobowi¹zañ (krótkoterminowa wyp³acalnoœæ) jest zale¿na od pojemnoœci
rynku aktywów stanowi¹cych zapasy (lub szerzej: »maj¹tek«) d³u¿nika" (ibidem,
193).

* Dr hab., Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, k.dobrowolski@ug.gda.pl
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Do pomiaru poziomu p³ynnoœci finansowej wykorzystuje siê podstawowe
wskaŸniki1:
– wskaŸnik p³ynnoœci bie¿¹cej, informuj¹cy o pokryciu bie¿¹cych zobowi¹zañ
przedsiêbiorstwa przez aktywa bie¿¹ce, bêd¹ce w jego posiadaniu;
– wskaŸnik p³ynnoœci szybkiej, informuj¹cy o pokryciu bie¿¹cych zobowi¹zañ
przedsiêbiorstwa przez aktywa bie¿¹ce o wysokim stopniu p³ynnoœci, bêd¹ce
w jego posiadaniu;
– wskaŸnik p³ynnoœci gotówkowej, informuj¹cy o pokryciu bie¿¹cych zobowi¹zañ przedsiêbiorstwa œrodkami pieniê¿nymi, bêd¹cymi w jego posiadaniu.
Modelowo przyjmuje siê, ¿e wskaŸnik p³ynnoœci bie¿¹cej powinien kszta³towaæ siê w przedziale 1,2–2,0, wskaŸnik p³ynnoœci szybkiej powinien oscylowaæ
wokó³ 1, a wskaŸnik p³ynnoœci gotówkowej wokó³ 0,2. Mo¿liwe s¹ odchylenia od
tych wartoœci z uwagi na specyfikê konkretnego przedsiêbiorstwa lub ca³ej bran¿y. Generalnie jednak wskaŸniki kszta³tuj¹ce siê na ni¿szym poziomie ni¿ optymalne traktuje siê jako sygna³y ostrzegawcze przed brakiem p³ynnoœci, a wskaŸniki o wy¿szych wartoœciach stanowi¹ sygna³y informuj¹ce o nadp³ynnoœci.
Nadp³ynnoœæ to zjawisko polegaj¹ce na gromadzeniu przez przedsiêbiorstwo
nadmiernych zasobów p³ynnych aktywów co prowadzi do zmniejszenia efektywnoœci œrodków obrotowych i obni¿a wartoœæ przedsiêbiorstwa. Oceniaj¹c sytuacjê
podmiotu gospodarczego w kategoriach p³ynnoœæ-nadp³ynnoœæ nale¿y zwróciæ
uwagê na szczegó³owe konstrukcje poszczególnych wskaŸników.
Do aktywów bie¿¹cych zalicza siê na ogó³: œrodki pieniê¿ne, papiery wartoœciowe przeznaczone do obrotu, nale¿noœci, zapasy i rozliczenia miêdzyokresowe
czynne (zaliczki). Aktywa bie¿¹ce o wysokim stopniu p³ynnoœci to œrodki pieniê¿ne, papiery wartoœciowe przeznaczone do obrotu i nale¿noœci. Bie¿¹ce zobowi¹zani przedsiêbiorstwa to: zobowi¹zania wekslowe, bie¿¹ca czêœæ zad³u¿enia
d³ugoterminowego, zobowi¹zania z tytu³u wynagrodzeñ, dostaw i us³ug oraz podatkowe.
1

WskaŸniki te mo¿na obliczyæ siê na podstawie poszczególnych pozycji tradycyjnego bilansu przedsiêbiorstwa. Dla efektywnego zarz¹dzania podmiotem gospodarczym mo¿na jednak wykorzystaæ
tak¿e wskaŸnik p³ynnoœci oparty na strukturze pokrycia zapotrzebowania na kapita³ pracuj¹cy,
wykorzystuj¹c odpowiednie pozycje bilansu analitycznego. Odpowiednikiem aktywów bilansu
tradycyjnego (aktywa: œrodki pieniê¿ne), aktywa operacyjne (nale¿noœci krótkoterminowe, zapasy,
rozliczenia miêdzyokresowe czynne) i aktywa trwa³e netto jest kapita³ zainwestowany (œrodki pieniê¿ne, zapotrzebowanie na kapita³ pracuj¹cy – aktywa operacyjne pomniejszone o zobowi¹zania
operacyjne i aktywa trwa³e netto bilansu analitycznego). Odpowiednikiem pasywów bilansu tradycyjnego (pasywa: zad³u¿enie krótkoterminowe, zobowi¹zania operacyjne – zobowi¹zania handlowe i rozliczenia miêdzyokresowe bierne), kapita³ sta³y (zad³u¿enie d³ugoterminowe, kapita³
w³asny) jest kapita³ zastosowany (zad³u¿enie krótkoterminowe, kapita³ sta³y) bilansu analitycznego. W ujêciu bilansu analitycznego wskaŸnik p³ynnoœci stanowi iloraz ró¿nicy pomiêdzy kapita³em
sta³ym a aktywami trwa³ymi i kapita³u pracuj¹cego. Innymi s³owy wskaŸnik p³ynnoœci oblicza siê
jako iloraz kapita³u sta³ego netto i kapita³u pracuj¹cego. Im wy¿szy tak obliczony wskaŸnik tym wy¿sza p³ynnoœæ przedsiêbiorstwa (Hawawini, Viallet 2007, 98–109).
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Pojawia siê jednak wa¿ne zagadnienie dotycz¹ce interpretacji pojêæ: œrodki
pieniê¿ne i papiery wartoœciowe, uwzglêdnianej przy ustalaniu wartoœci aktywów
bie¿¹cych.
Papiery wartoœciowe przeznaczone do obrotu, to okreœlenie walorów, które
mog¹ byæ szybko sprzedane na rynku bez istotnego obni¿enia ich wartoœci.
Pozostaje jednak problem okresu ich zapadalnoœci. Im d³u¿szy okres zapadalnoœci papierów wartoœciowych, uwzglêdnianych przy obliczaniu wartoœci aktywów
bie¿¹cych, tym wiêksza ich grupa oddzia³ywaæ bêdzie w kierunku zwiêkszania
poziomu p³ynnoœci przedsiêbiorstwa. Oznacza to w takiej sytuacji, ¿e aby
unikn¹æ pu³apki nadmiernej p³ynnoœci, przedsiêbiorstwo powinno odpowiednio
wiêksz¹ czêœæ wolnych œrodków lokowaæ w inwestycje rzeczowe, zwiêkszaj¹ce
zdolnoœæ produkcyjn¹, poniewa¿ ograniczeniu ulega grupa instrumentów rynku
finansowego, nie zaliczanych do aktywów bie¿¹cych i niezwiêkszaj¹cych tym samym poziomu p³ynnoœci przedsiêbiorstwa.
Najczêœciej przyjmuje siê, ¿e w sk³ad aktywów bie¿¹cych wchodz¹ papiery
wartoœciowe o terminie zapadalnoœci od 3 miesiêcy do 1 roku, a tak¿e lokaty terminowe o terminach zapadalnoœci mieszcz¹cych siê w tym przedziale czasowym
(inne krótkoterminowe aktywa finansowe).
Do œrodków pieniê¿nych zalicza siê natomiast: gotówkê, œrodki na rachunkach bankowych p³atne a’vista, papiery wartoœciowe o terminie zapadalnoœci do
3 miesiêcy, lokaty terminowe do 3 miesiêcy i naliczane od nich odsetki.
W œwietle powy¿szej interpretacji lokowanie przez przedsiêbiorstwo nadwy¿ki œrodków w instrumenty finansowe o terminie zapadalnoœci do 1 roku zwiêksza jego p³ynnoœæ finansow¹, natomiast inwestycje rzeczowe oraz w instrumenty finansowe o terminie zapadalnoœci ponad 1 roku zmniejszaj¹ poziom p³ynnoœci
przedsiêbiorstwa.

14.2. Sytuacja decyzyjna
W ramach badania sformu³owano problem decyzyjny dotycz¹cy stopniowego
przeprowadzania inwestycji o wartoœci 1 miliona PLN systemem gospodarczym,
czyli z wykorzystaniem w³asnych zasobów finansowych oraz, w miarê mo¿liwoœci, w³asnych zasobów rzeczowych i w³asnych pracowników. Problem zosta³ sformu³owany w dwóch wariantach: ze wsparciem Pañstwowej Agencji Rozwoju
Przemys³u w zakresie doradztwa dotycz¹cego oszczêdnoœci kosztów energii i surowców oraz bez takiego wsparcia. W poni¿szej tabeli zamieszczono opis czêœci
wspólnej problemu decyzyjnego, opis czêœci ró¿ni¹cych siê oraz katalog decyzji
mo¿liwych do podjêcia.
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Tabela 1. Opis sytuacji decyzyjnej
Nazwa instrumentu: Doradztwo efektywnoœciowe
Elementy wspólne:
Obserwujesz systematyczny wzrost rynku i odnotowujesz wzrost przychodów z poziomu 4 mln.
PLN do poziomu 5 mln. PLN. Zysk Twojego przedsiêbiorstwa roœnie, jednak mniej ni¿ proporcjonalnie. Planujesz realizacjê inwestycji za 1 mln PLN, ale nie mo¿esz zaci¹gn¹æ kredytu (sp³acasz
stary kredyt). Posiadasz zgromadzone œrodki w wysokoœci 300 tys. PLN. Musisz mieæ zachowan¹
p³ynnoœæ finansow¹. Podejmujesz decyzjê o finansowaniu inwestycji stopniowo – systemem
gospodarczym
Elementy ró¿ni¹ce siê:
Wariant A.

Wariant B.

Podejmujesz decyzje bez wsparcia instytucji
doradczej

Zosta³eœ zakwalifikowany do programu PARP –
doradztwo w zakresie oszczêdnoœci kosztów
energii i surowców (w Twojej firmie wynosz¹
one 3,675 mln. PLN plus p³ace – 1 mln PLN ).
Wed³ug Agencji, w wyniku doradztwa udaje siê
przeciêtnie uzyskaæ oszczêdnoœci na poziomie
5% kosztów w pierwszym roku realizacji programu. Koszty doradztwa pokrywa pañstwo

Sytuacja decyzyjna – masz do wyboru nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
a) przyst¹pisz do inwestycji w nastêpnym roku
b) nie przyst¹pisz do inwestycji w nastêpnym roku
c) odsuniesz w czasie decyzjê o 1 miesi¹c
d) odsuniesz w czasie decyzjê o 2 lata
e) odsuniesz w czasie decyzjê o 3 lata
Je¿eli rozpoczniesz inwestycjê w nastêpnym roku, jak¹ kwotê zainwestujesz?
Pytania dodatkowe:
Czy realizowa³eœ jakieœ przedsiêwziêcie systemem gospodarczym?
Czy uwa¿asz, ¿e doradztwo w zakresie kosztów mo¿e wp³yn¹æ na osi¹ganie przez firmê lepszych
wyników ekonomicznych?
ród³o: Opracowanie w³asne.

Wykorzystanie doradztwa mo¿e umo¿liwiæ uzyskanie w pierwszym roku
oszczêdnoœci na poziomie 5% kosztów energii i surowców, czyli 183 750 PLN, która
to kwota mo¿e zwiêkszyæ p³ynnoœæ przedsiêbiorstwa. Doradztwo jest bezp³atne,
koszty pokrywane s¹ z programu rz¹dowego.

14.3. Uzyskane wyniki badawcze
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych (badawczych)
licz¹cych po 105 respondentów. Grupie A przedstawiono sytuacjê zak³adaj¹c¹
prowadzenie dzia³alnoœci bez wsparcia firmy doradczej, natomiast grupie B za-
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prezentowano wariant, w którym ankietowane przedsiêbiorstwa uzyska³y
wsparcie doradcze, w zakresie oszczêdnoœci kosztów energii i surowców.
Wœród ankietowanych zdecydowana wiêkszoœæ w obu grupach nie prowadzi³a wczeœniej inwestycji systemem gospodarczym (w grupie A 94 ankietowanych, co stanowi 89,5% badanych, a w grupie B 100 ankietowanych, co stanowi
95,2% badanych). Wiêkszoœæ ankietowanych pozytywnie ocenia mo¿liwoœci
osi¹gniêcia lepszych wyników ekonomicznych, dziêki uczestniczeniu w programie doradztwa obejmuj¹cym zagadnienia oszczêdnoœci kosztów (78,1% ankietowanych z grupy A i 85,7% ankietowanych z grupy B).
W tabeli 2. przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne w zakresie rozpoczêcia inwestycji realizowanej systemem gospodarczym.
Tabela 2. Doradztwo efektywnoœciowe. Analiza podstawowa
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Liczba respondentów

Procent respondentów

A

B

A

B

TAK – decyzja pozytywna „przyst¹piê
do inwestycji w nastêpnym roku”

35

41

33,3

39,0

NIE – decyzja negatywna „nie przyst¹piê
do inwestycji w nastêpnym roku”

42

38

40,0

36,2

Odsunê w czasie decyzjê o 1 miesi¹c

11

14

10,5

13,3

Odsunê w czasie decyzjê o 2 lata

15

11

14,3

10,5

Odsunê w czasie decyzjê o 3 lata

1,9

1,0

2

1

Kwota inwestycji w nastêpnym roku tys. PLN
(suma i œrednia)

14 661

22 168

139,6

211,1

Prowadzi³em wczeœniej przedsiêwziêcie systemem gospodarczym

11

5

10,5

4,8

Nie prowadzi³em wczeœniej przedsiêwziêcia
systemem gospodarczym

94

100

89,5

95,2

Doradztwo mo¿e wp³yn¹æ na lepsze wyniki
ekonomiczne

82

90

78,1

85,7

Doradztwo nie wp³ywa na lepsze wyniki
ekonomiczne

23

15

21,9

14,3

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Analiza danych wskazuje, ¿e w grupie przedsiêbiorców niekorzystaj¹cych
z doradztwa w zakresie oszczêdnoœci kosztów i niemaj¹cych w zwi¹zku z tym
mo¿liwoœci oddzia³ywania w ten sposób na wzrost p³ynnoœci finansowej,
wiêkszoœæ nie przyst¹pi³aby w nastêpnym roku do realizacji inwestycji sposobem
gospodarczym (42 badanych, czyli 40%). Je¿eli do liczby tej dodamy przedsiêbiorców odsuwaj¹cych w czasie moment podjêcia decyzji inwestycyjnej (³¹cznie 28
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ankietowanych, czyli 26,7%), to otrzymamy liczbê 70 przedsiêbiorców (czyli
66,7% badanych) niezdecydowanych w momencie badania na rozpoczêcie inwestycji.
Przedsiêbiorców zdecydowanych na rozpoczêcie inwestycji w nastêpnym
roku by³o 35, czyli 33,3% tej grupy badanych. W grupie B, przedsiêbiorców zakwalifikowanych do programu doradztwa w zakresie oszczêdnoœci kosztów
i maj¹cych w zwi¹zku z tym perspektywê zwiêkszenia w najbli¿szym roku
p³ynnoœci finansowej, wiêkszoœæ zadeklarowa³a rozpoczêcie inwestycji w tym
horyzoncie czasowym (41 badanych, czyli 39%). Jednak¿e niewielu mniej ankietowanych z tej grupy badawczej zadeklarowa³o, ¿e nie przyst¹pi w najbli¿szym
roku do realizacji inwestycji sposobem gospodarczym (38 ankietowanych, czyli
36,2%). Je¿eli do tej liczby dodamy ankietowanych odsuwaj¹cych w czasie podjêcie decyzji inwestycyjnej (³¹cznie 26 osób, czyli 24,8% ankietowanych) to
otrzymamy liczbê 64 przedsiêbiorców, czyli 61,0% badanych, niezdecydowanych
w momencie ankietowania na rozpoczêcie inwestycji.
Ró¿nica pomiêdzy liczb¹ przedsiêbiorców deklaruj¹cych przyst¹pienie do
inwestycji w obu badanych grupach nie jest du¿a – wynosi tylko 6 osób na korzyœæ
przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w programie doradztwa kosztowego. Niedu¿a
jest równie¿ ró¿nica pomiêdzy liczb¹ przedsiêbiorców w grupie A i w grupie B
zdecydowanych na nierozpoczynanie w najbli¿szym roku inwestycji metod¹ gospodarcz¹ (4 osoby), podobnie jak ró¿nica pomiêdzy liczb¹ przedsiêbiorców
w obu grupach odsuwaj¹cych w czasie moment podjêcia decyzji inwestycyjnej
(2 ankietowanych).
Na podstawie przeprowadzonego badania mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e uczestnictwo w programie doradczym w zakresie oszczêdnoœci kosztów i zwi¹zana
z tym perspektywa zwiêkszenia p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstwa, nie
przyczyniaj¹ siê w istotnym stopniu do wzrostu sk³onnoœci do inwestowania. Jednak zaproponowany framing dzia³a i powoduje zwiêkszenie zainteresowania
inwestowaniem o 5,7 punktów procentowych w ca³ej badanej grupie i a¿ o 17,1%
w relacji do grupy przedsiêbiorstw pozytywnie nastawionych do inwestowania.
Interwencja nie wywo³uje zmian radykalnych ale jednak wywo³uje je w ograniczonym stopniu.
Interesuj¹co na tym tle wypada porównanie wartoœci zadeklarowanych
nak³adów inwestycyjnych, które ankietowani z obu grup badawczych s¹ sk³onni
ponieœæ w pierwszym roku realizacji przedsiêwziêcia. Ró¿nica pomiêdzy ³¹czn¹
wartoœci¹ nak³adów inwestycyjnych wynosi 7507 tys. PLN (20,4% ca³oœci nak³adów w obu grupach), na korzyœæ ankietowanych przedsiêbiorców z grupy B, czyli
uczestnicz¹cych w programie doradztwa kosztowego. Ró¿nica pomiêdzy œredni¹
wysokoœci¹ nak³adów inwestycyjnych, przypadaj¹cych na jedno przedsiêwziêcie
wynosi 71,5 tys. PLN, równie¿ na korzyœæ grupy B. Mo¿na wiêc zaryzykowaæ tezê,
¿e perspektywa zwiêkszenia p³ynnoœci finansowej, wynikaj¹ca z mo¿liwych
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oszczêdnoœci w grupie kosztów energii i materia³ów, sk³ania przedsiêbiorców do
planowania wy¿szych nak³adów inwestycyjnych.
Tabela 3. Analiza podstawowa. Metryka respondentów
Rodzaj danych

Liczba respondentów
(lub suma)
A

B

Procent respondentów
(lub œrednia)
A

B

1. P³eæ – kobieta

59

60

56,2

57,1

1. P³eæ – mê¿czyzna

46

45

43,8

42,9

2. Wiek w latach (suma i œrednia)

2688

2719

25,6

25,9

3. Sta¿ pracy w latach (suma i œrednia)

542,5

571

5,2

5,4

91,5

113

0,9

1,1

77

75

73,3

71,4

4. Sta¿ pracy w finansach (suma i œrednia)
5. Wykszta³cenie – wy¿sze

28

30

26,7

28,6

7070

7099

67,3

67,6

7. Rodzaj dzia³alnoœci – produkcja

15

14

14,3

13,3

7. Rodzaj dzia³alnoœci – us³ugi

44

43

41,9

41,0

7. Rodzaj dzia³alnoœci – handel

12

16

11,4

15,2

7

5

6,7

4,8

25

26

23,8

24,8

8

10

7,6

9,5

12. Faza rozwoju – szybki rozwój

32

27

30,5

25,7

12. Faza rozwoju – stopniowy rozwój

21

22

20,0

21,0

12. Faza rozwoju – dojrza³oœæ

38

37

36,2

35,2

12. Faza rozwoju – schy³kowa

6

9

5,7

8,6

5. Wykszta³cenie – œrednie
6. Liczba pracowników (osoby) ogó³em i œrednia

7. Rodzaj dzia³alnoœci – budownictwo
7. Rodzaj dzia³alnoœci – inne
12. Faza rozwoju – pocz¹tkowa

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Charakterystyki generalne obu grupy badawczych s¹ do siebie bardzo podobne pod wzglêdem podstawowych cech: p³ci, wieku, sta¿u pracy, sta¿u w finansach, liczby pracowników itp. Kwestie te omówiono szczegó³owo w rozdziale 1.
Wysoki stopieñ homogenicznoœci obu grup badawczych powoduje, ¿e ich
struktura nie powinna w istotny sposób wp³ywaæ na uzyskane wyniki.
Przeprowadzone badanie umo¿liwia tak¿e ocenê sk³onnoœci do inwestycji
w grupach przedsiêbiorców wyodrêbnionych pod wzglêdem ich doœwiadczenia
w realizacji inwestycji sposobem gospodarczym oraz stosunku do efektywnoœci
ekonomicznej doradztwa w zakresie oszczêdnoœci kosztów.
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Tabela 4. Doradztwo efektywnoœciowe. Respondenci posiadaj¹cy doœwiadczenie w realizacji przedsiêwziêæ systemem gospodarczym
Liczba respondentów
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Procent respondentów

A

B

A

B

N=11

N=5

na 100%

na 100%

TAK – decyzja pozytywna „przyst¹piê do
inwestycji w nastêpnym roku”

3

3

27,3

60,0

NIE – decyzja negatywna “nie przyst¹piê
do inwestycji w nastêpnym roku ”

4

1

36,4

20,0

Odsunê w czasie decyzjê o 1 miesi¹c

1

0

9,1

0,0

Odsunê w czasie decyzjê o 2 lata

3

1

27,3

20,0

Odsunê w czasie decyzjê o 3 lata

0

0

0,0

0,0

600,0

1800,0

54,5

360,0

Doradztwo mo¿e wp³yn¹æ na lepsze wyniki
ekonomiczne

8

5

72,7

100,0

Doradztwo nie wp³ywa na lepsze wyniki
ekonomiczne

3

0

0,0

0,0

Kwota inwestycji w nastêpnym roku tys. PLN
(suma i œrednia)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Liczba respondentów posiadaj¹cych doœwiadczenie w realizacji inwestycji
sposobem gospodarczym jest niewielka (11 osób w grupie A i 5 osób w grupie B),
trudno wiêc o miarodajne wnioski (tabela 4.). Mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e w obu
grupach badawczych po trzech przedsiêbiorców jest zdecydowanych przyst¹piæ
do inwestycji w najbli¿szym roku, jednak stanowi¹ oni tylko 27,3% badanych
dzia³aj¹cych bez wsparcia firmy doradczej w zakresie oszczêdnoœci kosztów (grupa A) i a¿ 60% przedsiêbiorców korzystaj¹cych z takiej pomocy (grupa B). Zdecydowanych nie przystêpowaæ do realizacji inwestycji jest czterech przedsiêbiorców (36,4%) z grupy A i 1 przedsiêbiorca (20%) z grupy B. Pozostali badani
(4 przedsiêbiorców z grupy A i jeden przedsiêbiorca z grupy B) odsuwaj¹ w czasie
moment podjêcia decyzji.
Z powodu wspomnianej ju¿ ma³ej liczby badanych oraz znacznej ró¿nicy
pomiêdzy liczebnoœci¹ grupy badawczej A i grupy badawczej B trudno
o jednoznaczne wnioski, dotycz¹ce wp³ywu doradztwa w zakresie kosztów na
sk³onnoœæ do inwestowania. Je¿eli jednak oprzemy rozumowanie na strukturze
procentowej uzyskanych wyników, to 60% badanych podejmuj¹cych decyzjê
o realizacji inwestycji w nastêpnym roku w grupie B w stosunku do 27,3% takich
badanych w grupie A, œwiadczy o pozytywnym wp³ywie doradztwa kosztowego
na sk³onnoœæ do inwestowania.
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Uczestnictwo w programie doradczym i zwi¹zana z tym mo¿liwoœæ zwiêkszenia p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstwa sprzyjaj¹ natomiast zdecydowanie
podejmowaniu odwa¿niejszych decyzji w zakresie poziomu nak³adów inwestycyjnych. W grupie uczestników programu doradczego zadeklarowano trzykrotnie wy¿szy poziom nak³adów inwestycyjnych ogó³em w pierwszym roku realizacji przedsiêwziêcia i ponad szeœciokrotnie wy¿szy œredni poziom nak³adów, ni¿
w grupie przedsiêbiorców nieuczestnicz¹cych w programie.
Tabela 5. Metryka respondentów posiadaj¹cych doœwiadczenie w realizacji przedsiêwziêæ
systemem gospodarczym
Rodzaj danych
1. P³eæ – kobieta
1. P³eæ – mê¿czyzna

Liczba respondentów
(lub suma)

Procent respondentów
(lub œrednia)

A

B

A

B

7

3

63,6

60,0

4

2

36,4

40,0

379

2719

25,6

25,9

146,5

54

13,3

10,8

4. Sta¿ pracy w finansach (suma i œrednia)

23

23

2,1

4,6

5. Wykszta³cenie – wy¿sze

8

4

72,7

80,0

5. Wykszta³cenie – œrednie

3

1

27,3

20,0

327

356

29,7

71,2

7. Rodzaj dzia³alnoœci – produkcja

2

1

18,2

20,0

7. Rodzaj dzia³alnoœci – us³ugi

2

2

18,2

40,0

7. Rodzaj dzia³alnoœci – handel

1

1

9,1

20,0

7. Rodzaj dzia³alnoœci – budownictwo

1

0

9,1

0,0

7. Rodzaj dzia³alnoœci – inne

5

1

45,4

20,0

12. Faza rozwoju – pocz¹tkowa

0

1

0,0

20,0

12. Faza rozwoju – szybki rozwój

4

0

36,4

0,0

12. Faza rozwoju – stopniowy rozwój

2

1

18,2

20,0

12. Faza rozwoju – dojrza³oœæ

5

2

45,5

40,0

12. Faza rozwoju – schy³kowa

0

1

0,0

20,0

2. Wiek w latach (suma i œrednia)
3. Sta¿ pracy w latach (suma i œrednia)

6. Liczba pracowników (osoby) ogó³em i œrednia

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Wœród przedsiêbiorców posiadaj¹cych doœwiadczenie w prowadzeniu inwestycji systemem gospodarczym, w obu grupach badawczych dominuj¹
kobiety, przy czym w grupie B przewaga ta jest niewielka. Podobna jest w obu
grupach œrednia wieku, natomiast respondenci w grupie A charakteryzuj¹ siê nieco wy¿szym œrednim sta¿em pracy ogó³em, ale ni¿szym w sektorze finansów.
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W obu grupach badawczych podobny jest udzia³ procentowy przedsiêbiorców
z wy¿szym wykszta³ceniem, chocia¿ w grupie A jest ich wiêcej w ujêciu liczbowym.
Podobna jest liczba zatrudnianych pracowników ogó³em przez przedsiêbiorców z obu grup badawczych ale przedsiêbiorcy z grupy B zatrudniaj¹ œrednio
w jednym podmiocie gospodarczym ponad dwukrotnie wiêcej pracowników. Badani w obu grupach reprezentuj¹ podobne rodzaje dzia³alnoœci gospodarczej
(poza budownictwem w grupie B), zró¿nicowane s¹ natomiast fazy rozwoju ich
przedsiêbiorstw.
Wysoki poziom homogenicznoœci obu grup badawczych powoduje, ¿e ich
struktura nie powinna w istotny sposób wp³ywaæ na uzyskane wyniki.
Tabela 6. Doradztwo efektywnoœciowe. Respondenci nieposiadaj¹cy doœwiadczenia
w realizacji przedsiêwziêæ systemem gospodarczym
Liczba respondentów
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Procent respondentów

A

B

A

B

N=94

N=100

na 100%

na 100%

TAK – decyzja pozytywna „przyst¹piê
do inwestycji w nastêpnym roku”

32

38

34,1

38,0

NIE – decyzja negatywna “nie przyst¹piê
do inwestycji w nastêpnym roku ”

38

37

40,4

37,0

Odsunê w czasie decyzjê o 1 miesi¹c

10

14

10,6

14,0

Odsunê w czasie decyzjê o 2 lata

12

10

12,8

10,0

Odsunê w czasie decyzjê o 3 lata

2

1

2,1

1,0

14 061

20 368

149,6

203,7

Doradztwo mo¿e wp³yn¹æ na lepsze wyniki
ekonomiczne

74

85

78,7

85,0

Doradztwo nie wp³ywa na lepsze wyniki
ekonomiczne

20

15

21,3

15,0

Kwota inwestycji w nastêpnym roku tys. PLN
(suma i œrednia)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Obie grupy przedsiêbiorców (A i B) nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w prowadzeniu inwestycji systemem gospodarczym maj¹ zbli¿on¹ liczebnoœæ i podobny – wysoki – odsetek ankietowanych dostrzegaj¹cych pozytywny wp³yw
doradztwa kosztowego na wyniki ekonomiczne przedsiêbiorstwa.
Wœród przedsiêbiorców nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w prowadzeniu inwestycji systemem gospodarczym wiêkszoœæ niekorzystaj¹cych z doradztwa kosztowego (grupa A) nie przyst¹pi³aby do realizacji inwestycji w najbli¿szym roku
lub od³o¿y³aby podjêcie decyzji w czasie (³¹cznie 62 osoby, czyli 65,9% badanych).
W grupie przedsiêbiorców korzystaj¹cych z doradztwa kosztowego (grupa B)
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liczba osób, które podjê³yby decyzjê pozytywn¹ odnoœnie do rozpoczêcia inwestycji, jest nieznacznie wiêksza (o jedn¹ osobê) od liczby osób, które podjê³yby decyzjê negatywn¹. Je¿eli jednak uwzglêdnimy tak¿e przedsiêbiorców niezdecydowanych (25 osób), to liczba przedsiêbiorców nastawionych pozytywnie do rozpoczêcia w najbli¿szym roku inwestycji stanowi tylko 38% badanych w grupie B.
Jest to zbli¿ony udzia³ procentowy jak w grupie A.
Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e wykorzystanie doradztwa kosztowego i zwi¹zane
z tym mo¿liwoœci zwiêkszenia p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstwa nie wp³ywaj¹ w istotny sposób na sk³onnoœæ do inwestowania w grupie przedsiêbiorców
nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w realizacji inwestycji metod¹ gospodarcz¹.
Mo¿na jednak dostrzec wyraŸniejszy wp³yw doradztwa kosztowego na wysokoœæ deklarowanych nak³adów inwestycyjnych, poniewa¿ w grupie B jest ona
prawie pó³tora razy wy¿sza ni¿ w grupie A, zarówno w ujêciu ogó³em, jak i œrednio na jedno przedsiêwziêcie.
Tabela 7. Metryka respondentów nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w realizacji przedsiêwziêæ systemem gospodarczym
Rodzaj danych
1. P³eæ – kobieta

Liczba respondentów
(lub suma)

Procent respondentów
(lub œrednia)

A

B

A

B

52

57

55,3

57,0

42

43

44,7

43,0

2309

2606

24,6

26,1

3. Sta¿ pracy w latach (suma i œrednia)

396

517

4,2

5,2

4. Sta¿ pracy w finansach (suma i œrednia)

68,5

90

0,7

0,9

69

71

73,4

71,0

1. P³eæ – mê¿czyzna
2. Wiek w latach (suma i œrednia)

5. Wykszta³cenie – wy¿sze
5. Wykszta³cenie – œrednie
6. Liczba pracowników (osoby) ogó³em i œrednia
7. Rodzaj dzia³alnoœci – produkcja

25

29

26,6

29,0

6743

6743

71,7

67,4

13

13

13,8

13,0

7. Rodzaj dzia³alnoœci – us³ugi

42

41

44,7

41,0

7. Rodzaj dzia³alnoœci – handel

11

15

11,7

15,0

7. Rodzaj dzia³alnoœci – budownictwo
7. Rodzaj dzia³alnoœci – inne
12. Faza rozwoju – pocz¹tkowa

6

5

6,4

5,0

21

25

22,3

25,0

8

9

8,5

9,0

12. Faza rozwoju – szybki rozwój

28

20

29,8

20,0

12. Faza rozwoju – stopniowy rozwój

19

21

20,2

21,0

12. Faza rozwoju – dojrza³oœæ

33

35

35,1

35,0

12. Faza rozwoju – schy³kowa

6

8

6,4

8,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Analizuj¹c dane zawarte w tabeli 6, mo¿na stwierdziæ, ¿e sk³ad obu grup badawczych jest bardzo zbli¿ony. Podobne s¹ proporcje udzia³u kobiet i mê¿czyzn,
podobna struktura wykszta³cenia, zbli¿ona œrednia liczba zatrudnianych pracowników, podobny œredni sta¿ pracy w instytucjach finansowych, przy nieco wy¿szym œrednim ogólnym sta¿u pracy ankietowanych z grupy B. Bardzo zbli¿ona
w obu grupach badawczych jest struktura rodzajów dzia³alnoœci i faz rozwoju
podmiotów gospodarczych reprezentowanych w badaniach.
Wysoki poziom homogenicznoœci obu grup badawczych powoduje, ¿e ich
struktura nie powinna w istotny sposób wp³ywaæ na uzyskane wyniki.
Tabela 8. Doradztwo efektywnoœciowe. Respondenci pozytywnie oceniaj¹cy wp³yw
doradztwa kosztowego na wyniki firmy
Liczba respondentów
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Procent respondentów

A

B

A

B

N=82

N=90

na 100%

na 100%

TAK – decyzja pozytywna „przyst¹piê do
inwestycji w nastêpnym roku”

29

39

35,4

43,3

NIE – decyzja negatywna „nie przyst¹piê
do inwestycji w nastêpnym roku”

29

29

35,4

32,2

Odsunê w czasie decyzjê o 1 miesi¹c

9

12

11,0

13,3

Odsunê w czasie decyzjê o 2 lata

13

9

15,9

10,0

Odsunê w czasie decyzjê o 3 lata

2

1

2,4

1,1

Kwota inwestycji w nastêpnym roku tys. PLN
(suma i œrednia)

10861,0

21068,0

132,5

234,1

Prowadzi³em wczeœniej przedsiêwziêcie systemem gospodarczym

8

5

9,8

5,6

Nie prowadzi³em wczeœniej przedsiêwziêcia
systemem gospodarczym

74

85

90,2

94,4

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Obie grupy przedsiêbiorców (A i B) pozytywnie oceniaj¹cych wp³yw doradztwa kosztowego na wyniki przedsiêbiorstwa (tabela 8) maj¹ zbli¿on¹ liczebnoœæ a ró¿ni¹ siê nieznacznie doœwiadczeniem w realizacji inwestycji systemem gospodarczym (w grupie A jest 8 (9,8%) osób maj¹cych takie doœwiadczenie,
a w grupie B 3 (5,6%) osoby, przy 74 (90,2%) osobach nie maj¹cych doœwiadczenia
w grupie A i 85 (94,4%) osobach nie maj¹cych doœwiadczenia w grupie B).
W grupie badawczej B, sk³adaj¹cej sie z przedsiêbiorców korzystaj¹cych
z programu doradztwa kosztowego 10 osób wiêcej ni¿ w grupie A, niekorzystaj¹cej z tego doradztwa, jest zdecydowanych na rozpoczêcie inwestycji w najbli¿szym roku 39 (43,3%) osób w grupie B i 29 (35,4%) osób w grupie A. Taka sama
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liczba przedsiêbiorców w obu grupach jest zdecydowana nie rozpoczynaæ
inwestycji w tym czasie (29 osób, co stanowi 35,4% grupy A i 32,2% grupy B).
Liczba osób odk³adaj¹cych podjêcie decyzji wynosi 24 w grupie A i 22
w grupie B, co oznacza, ¿e ³¹czna liczba osób niezdecydowanych i nierozpoczynaj¹cych inwestycji w najbli¿szym roku jest w obu grupach bardzo podobna
(53 w grupie A i 51 w grupie B, co stanowi udzia³ w ca³oœci danej grupy odpowiednio na poziomie 64,6% i 56,7%).
Tabela 9. Metryka respondentów pozytywnie oceniaj¹cych wp³yw doradztwa kosztowego
na wyniki firmy
Rodzaj danych

Liczba respondentów
(lub suma)

Procent respondentów
(lub œrednia)

A

B

A

B

1. P³eæ – kobieta

49

52

59,8

57,8

1. P³eæ – mê¿czyzna

33

38

40,2

42,2

2. Wiek w latach (suma i œrednia)

2110

2337

25,7

26,0

3. Sta¿ pracy w latach (suma i œrednia)

430,5

510

5,3

5,7

77,5

92

0,9

1,0

5. Wykszta³cenie – wy¿sze

62

61

75,6

67,8

5. Wykszta³cenie – œrednie

20

29

24,4

32,2

5868

5962

71,6

66,2

7. Rodzaj dzia³alnoœci – produkcja

14

11

17,1

12,2

7. Rodzaj dzia³alnoœci – us³ugi

34

38

41,5

42,2

7. Rodzaj dzia³alnoœci – handel

9

15

11,0

16,7

7. Rodzaj dzia³alnoœci – budownictwo

5

2

6,1

2,2

18

23

22,0

25,6

4. Sta¿ pracy w finansach (suma i œrednia)

6. Liczba pracowników (osoby) ogó³em i œrednia

7. Rodzaj dzia³alnoœci – inne

6

9

7,3

10,0

12. Faza rozwoju – szybki rozwój

25

19

30,5

21,1

12. Faza rozwoju – stopniowy rozwój

17

19

20,7

21,1

12. Faza rozwoju – dojrza³oœæ

29

28

35,4

31,1

12. Faza rozwoju – schy³kowa

4

8

4,9

8,9

12. Faza rozwoju – pocz¹tkowa

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e uczestniczenie w programie doradztwa kosztowego i zwi¹zane z tym mo¿liwoœci zwiêkszenia p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstwa, wp³ynê³o na zwiêkszenie sk³onnoœci do inwestowania wœród przedsiêbiorców pozytywnie oceniaj¹cych oddzia³ywanie tego programu na wyniki
podmiotów gospodarczych. Nie jest to jednak wp³yw znacz¹cy, poniewa¿ ³¹czna
liczba osób deklaruj¹cych zamiar nierozpoczynania inwestycji i odk³adaj¹cych
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w czasie podjêcie decyzji jest w obu grupach badawczych (uczestnicy programu
doradztwa kosztowego i nieuczestnicz¹cy w tym programie) niemal identyczna.
Uczestnictwo w programie doradztwa kosztowego i zwi¹zana z tym mo¿liwoœæ zwiêkszenia p³ynnoœci finansowej wywar³y natomiast wiêkszy wp³yw na
poziom deklarowanych nak³adów inwestycyjnych. Uczestnicy programu zadeklarowali prawie dwukrotnie wy¿sze œrednie nak³ady inwestycyjne oraz
nak³ady ogó³em w pierwszym roku przedsiêwziêcia, ni¿ badani dzia³aj¹cy bez
wsparcia doradczego.
W liczniejszej grupie badawczej B jest zarówno wiêcej kobiet (o trzy kobiety),
jak i mê¿czyzn (o piêciu mê¿czyzn) ni¿ w grupie badawczej A. Ró¿ni¹ sie one tak¿e nieznacznie struktur¹ wykszta³cenia respondentów (przy podobnej liczbie
przedsiêbiorców z wykszta³ceniem wy¿szym, w grupie B wiêcej jest osób z wykszta³ceniem œrednim). Inny jest nieco w obu grupach rozk³ad liczbowy podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w poszczególnych obszarach gospodarki, a tak¿e
znajduj¹cych siê w ró¿nych fazach rozwojowych. Nie s¹ to jednak istotne ró¿nice.
Pozosta³e parametry kszta³tuj¹ sie na zbli¿onych poziomach w obu grupach badawczych. Zbli¿ony poziom homogenicznoœci obu grup badawczych powoduje, ¿e
ich struktura nie powinna w istotny sposób wp³ywaæ na uzyskane wyniki.
Tabela 10. Doradztwo efektywnoœciowe. Respondenci niedostrzegaj¹cy wp³ywu doradztwa kosztowego na wyniki firmy
Liczba respondentów
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Procent respondentów

A

B

A

B

N=23

N=15

na 100%

na 100%

6

2

26,1

13,3

13

9

56,5

60,0

Odsunê w czasie decyzjê o 1 miesi¹c

2

2

8,7

13,3

Odsunê w czasie decyzjê o 2 lata

2

2

8,7

13,3

Odsunê w czasie decyzjê o 3 lata

0

0

0,0

0,0

3800,0

1100,0

165,2

73,3

Prowadzi³em wczeœniej przedsiêwziêcie
systemem gospodarczym

3

0

13,0

0,0

Nie prowadzi³em wczeœniej przedsiêwziêcia systemem gospodarczym

20

15

87,0

100,0

TAK – Decyzja pozytywna „przyst¹piê
do inwestycji w nastêpnym roku”
NIE – Decyzja negatywna „nie przyst¹piê
do inwestycji w nastêpnym roku ”

Kwota inwestycji w nastêpnym roku
tys. PLN (suma i œrednia)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Obie grupy A i B respondentów niedostrzegaj¹cych pozytywnego wp³ywu
doradztwa kosztowego na wyniki ekonomiczne przedsiêbiorstw s¹ stosunkowo
nieliczne i zró¿nicowane liczbowo (grupa A 23 respondentów, grupa B 15 respondentów). Prawie wszyscy badani (poza trzema osobami z grupy A) nie maj¹ doœwiadczenia w realizacji inwestycji systemem gospodarczym.
W tej próbie respondentów wiêksza jest liczba osób deklaruj¹cych przyst¹pienie do realizacji inwestycji w systemie gospodarczym w nastêpnym roku wœród
przedsiêbiorców nieuczestnicz¹cych w programie doradztwa kosztowego, ni¿
wœród przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w tym programie – 6 (26,1%) osób w grupie A i 2 (13,3%) osoby w grupie B. Wiêksza jest tak¿e w grupie A liczba osób zdecydowanych na niepodejmowanie w najbli¿szym roku dzia³alnoœci inwestycyjnej
w systemie gospodarczym – 13 (56,5%) osób w grupie A i 9 (60,0%) osób w grupie
B, przy jednakowej w obu grupach liczbie osób niezdecydowanych (po 4 osoby,
co stanowi 17,4% grupy A i 26,6% grupy B).
Uzyskane dane wskazuj¹ na brak pozytywnego wp³ywu udzia³u w programie doradztwa kosztowego na sk³onnoœæ do inwestycji przedsiêbiorców niedostrzegaj¹cych jego korzystnego oddzia³ywania na wyniki ekonomiczne przedsiêbiorstw.
W tej próbie badanych, uczestnictwo w programie nie stanowi tak¿e impulsu
do zwiêkszania nak³adów inwestycyjnych. £¹czna kwota zadeklarowanych
nak³adów na inwestycjê w pierwszym roku jej realizacji jest ponad trzykrotnie ni¿sza w grupie uczestników programu doradztwa kosztowego ni¿ w grupie przedsiêbiorców nieuczestnicz¹cych w programie. Œredni poziom nak³adów inwestycyjnych jest w grupie B ponad dwukrotnie ni¿szy ni¿ w grupie A.
Obie grupy (A i B), wyodrêbnione w ramach analizowanej próby, ró¿ni¹ siê
niektórymi cechami. W liczniejszej grupie A wiêcej jest zarówno kobiet (o 2), jak
i mê¿czyzn (o 6). Badani przedsiêbiorcy w obu grupach ró¿ni¹ siê œrednim sta¿em
pracy w sektorze finansowym (0,6 roku w grupie A i 1,4 roku w grupie B), liczb¹
zatrudnianych pracowników (zarówno ogó³em, jak i œredni¹ liczb¹ zatrudnionych), struktur¹ wykszta³cenia, zró¿nicowana jest tak¿e liczbowa struktura
przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w niektórych sferach gospodarki oraz znajduj¹cych
siê w niektórych fazach rozwoju. Podobny jest natomiast, w obu badanych grupach, œredni wiek przedsiêbiorców i œredni sta¿ pracy ogó³em.
Trudno jest jednoznacznie okreœliæ wp³yw zró¿nicowania grup badawczych
na uzyskane wyniki, mo¿na jednak za³o¿yæ, ¿e oddzia³ywanie takie istnieje.
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Tabela 11. Metryka respondentów niedostrzegaj¹cych wp³ywu doradztwa kosztowego
na wyniki firmy
Rodzaj danych

Liczba respondentów
(lub suma)
A

A

B

1. P³eæ – kobieta

10

8

43,5

53,3

1. P³eæ – mê¿czyzna

13

7

56,5

46,7

2. Wiek w latach (suma i œrednia)

578

382

25,1

25,5

3. Sta¿ pracy w latach (suma i œrednia)

112

61

4,9

4,1

4. Sta¿ pracy w finansach (suma i œrednia)

14

21

0,6

1,4

5. Wykszta³cenie – wy¿sze

15

14

65,2

93,3

5. Wykszta³cenie – œrednie

8

1

34,8

6,7

1202

1137

52,3

75,8

1

3

4,3

20,0

7. Rodzaj dzia³alnoœci – us³ugi

10

5

43,5

33,3

7. Rodzaj dzia³alnoœci – handel

3

1

13,0

6,7

7. Rodzaj dzia³alnoœci – budownictwo

2

3

8,7

20,0

7. Rodzaj dzia³alnoœci – inne

7

3

30,4

20,0

12. Faza rozwoju – pocz¹tkowa

2

1

8,7

6,7

12. Faza rozwoju – szybki rozwój

7

1

30,4

6,7

12. Faza rozwoju – stopniowy rozwój

4

3

17,4

20,0

12. Faza rozwoju – dojrza³oœæ

9

9

39,1

60,0

12. Faza rozwoju – schy³kowa

2

1

8,7

6,7

6. Liczba pracowników (osoby) ogó³em i œrednia
7. Rodzaj dzia³alnoœci – produkcja

B

Procent respondentów (lub œrednia)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

14.4. Wnioski
Przeprowadzone badanie porównawcze, w ramach eksperymentu behawioralnego daje podstawy do sformu³owania nastêpuj¹cych wniosków, które odnosz¹
siê do badanej próby obejmuj¹ce dwie grupy respondentów:
1. Na podstawie przeprowadzonego badania na ca³ej próbie badawczej mo¿na stwierdziæ, ¿e uczestnictwo w programie doradczym w zakresie oszczêdnoœci
kosztów i zwi¹zana z tym perspektywa zwiêkszenia p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstwa, nie przyczyniaj¹ siê w istotnym stopniu do wzrostu sk³onnoœci do inwestowania wœród badanych przedsiêbiorców, sk³aniaj¹ ich natomiast do planowania wy¿szych nak³adów inwestycyjnych. Interwencja behawioralna przynosi
doœæ ograniczony skutek w zakresie zwiêkszenia sk³onnoœci do inwestycji.
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2. Z powodu ma³ej liczby badanych spe³niaj¹cych kryterium posiadania
doœwiadczenia w realizacji inwestycji metod¹ gospodarcz¹ oraz znacznej ró¿nicy
pomiêdzy liczebnoœci¹ grupy badawczej A (ankietowani nieuczestnicz¹cy w programie doradztwa w zakresie oszczêdnoœci kosztów) i grupy badawczej B (ankietowani uczestnicz¹cy w tym programie) trudno o jednoznaczne wnioski, dotycz¹ce wp³ywu doradztwa w zakresie kosztów na sk³onnoœæ do inwestowania
przedsiêbiorców wyodrêbnionych opartych na tym kryterium. Je¿eli jednak
oprzemy rozumowanie na strukturze procentowej uzyskanych wyników, to 60%
badanych podejmuj¹cych decyzjê o realizacji inwestycji w nastêpnym roku
w grupie B w stosunku do 27,3% takich badanych w grupie A, œwiadczy o pozytywnym wp³ywie doradztwa kosztowego na sk³onnoœæ do inwestowania.
3. Uczestnictwo w programie doradczym i zwi¹zana z tym mo¿liwoœæ
zwiêkszenia p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstwa sprzyjaj¹ natomiast zdecydowanie podejmowaniu odwa¿niejszych decyzji w zakresie poziomu nak³adów
inwestycyjnych przez przedsiêbiorców posiadaj¹cych doœwiadczenie w realizacji
inwestycji systemem gospodarczym. W grupie uczestników programu doradczego zadeklarowano trzykrotnie wy¿szy poziom nak³adów inwestycyjnych ogó³em
w pierwszym roku realizacji przedsiêwziêcia i ponad szeœciokrotnie wy¿szy œredni poziom nak³adów ni¿ w grupie przedsiêbiorców nieuczestnicz¹cych w programie.
4. Wykorzystanie doradztwa kosztowego i zwi¹zane z tym mo¿liwoœci zwiêkszenia p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstwa nie wp³ywaj¹ w istotny sposób na
sk³onnoœæ do inwestowania w grupie przedsiêbiorców nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w realizacji inwestycji metod¹ gospodarcz¹. Mo¿na jednak dostrzec wyraŸny wp³yw doradztwa kosztowego na wysokoœæ deklarowanych nak³adów inwestycyjnych, poniewa¿ w grupie uczestników programu doradczego jest ona
prawie pó³tora razy wy¿sza (zarówno w ujêciu ogó³em, jak i œrednio na jedno
przedsiêwziêcie), ni¿ w grupie przedsiêbiorców nieuczestnicz¹cych w programie.
5. Uczestniczenie w programie doradztwa kosztowego i zwi¹zane z tym
mo¿liwoœci zwiêkszenia p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstwa, wp³ywaj¹ na
zwiêkszenie sk³onnoœci do inwestowania wœród przedsiêbiorców pozytywnie
oceniaj¹cych oddzia³ywanie tego programu na wyniki podmiotów gospodarczych. Nie jest to jednak wp³yw znacz¹cy. Uczestnictwo w programie doradztwa
kosztowego i zwi¹zana z tym mo¿liwoœæ zwiêkszenia p³ynnoœci finansowej wywieraj¹ natomiast wiêkszy wp³yw na poziom deklarowanych nak³adów inwestycyjnych. Uczestnicy programu zadeklarowali prawie dwukrotnie wy¿sze œrednie nak³ady inwestycyjne oraz nak³ady ogó³em w pierwszym roku realizacji
przedsiêwziêcia ni¿ badani dzia³aj¹cy bez wsparcia doradczego.
6. Uzyskane dane wskazuj¹ na brak pozytywnego wp³ywu udzia³u w programie doradztwa kosztowego na sk³onnoœæ do inwestycji przedsiêbiorców niedostrzegaj¹cych jego korzystnego oddzia³ywania na wyniki ekonomiczne przed-
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siêbiorstw. W tej próbie badanych uczestnictwo w programie nie stanowi tak¿e
impulsu do zwiêkszania nak³adów inwestycyjnych. £¹czna kwota zadeklarowanych nak³adów na inwestycjê w pierwszym roku jej realizacji jest ponad
trzykrotnie ni¿sza w grupie uczestników programu doradztwa kosztowego ni¿
w grupie przedsiêbiorców nieuczestnicz¹cych w programie. Œredni poziom
nak³adów inwestycyjnych jest w grupie uczestników programu doradczego
ponad dwukrotnie ni¿szy ni¿ w grupie przedsiêbiorców nieuczestnicz¹cych
w programie.
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15. Czy przy wejœciu MSP na gie³dê celowe
jest wsparcie? Wsparcie we wprowadzaniu
przedsiêbiorstwa na gie³dê
Krzysztof Dobrowolski*

15.1. Wykorzystanie ró¿nych Ÿróde³ finansowania inwestycji
w œwietle mo¿liwoœci kszta³towania optymalnej struktury
kapita³u spó³ki
W polityce inwestycyjnej przedsiêbiorstw wa¿ne jest zachowanie odpowiednich
proporcji pomiêdzy wykorzystaniem kapita³ów w³asnych i kapita³ów obcych.
W klasycznym ujêciu tego zagadnienia, sformu³owanym przez M.H. Millera
i F. Modiglianiego (1963), w warunkach rynku doskona³ego, na którym nie wystêpuj¹ podatki, koszty transakcyjne, koszty agencji i koszty bankructwa, struktura
kapita³u nie ma znaczenia dla rynkowej wartoœci spó³ki.
Sytuacja zmienia siê, je¿eli uchylone zostanie za³o¿enie o nieistnieniu podatku dochodowego. W takiej sytuacji pojawiaj¹ siê korzyœci zwi¹zane z tarcz¹
podatkow¹, które powoduj¹, ¿e obni¿eniu ulega œredni wa¿ony koszt kapita³u.
Struktura kapita³u nabiera znaczenia, gdy¿ wzrost udzia³u kapita³u obcego
wp³ywa pozytywnie na wartoœæ spó³ki. Nie mo¿na jednak, na gruncie tej teorii,
wyznaczyæ optymalnej struktury kapita³u spó³ki, mo¿na jedynie stwierdziæ, i¿
powinno siê d¹¿yæ do maksymalizacji wykorzystania kapita³u obcego, co oczywiœcie w praktyce natrafia na ró¿ne ograniczenia, a w skrajnych przypadkach groziæ
mo¿e bankructwem.
S³aboœæ tê starano siê przezwyciê¿yæ w zmodyfikowanej teorii, okreœlanej
mianem teorii substytucji1, w której, wraz z jej rozwojem, uwzglêdniono, oprócz
podatków, tak¿e koszty bankructwa i koszty agencji. O ile podatki poprzez
mechanizm tarczy podatkowej sk³aniaj¹ do maksymalizacji udzia³u kapita³u
obcego w strukturze kapita³owej spó³ki, o tyle wzrastaj¹ce w takim wypadku koszty
bankructwa, ograniczaj¹ to d¹¿enie, natomiast koszty agencji oddzia³uj¹ dwukie* Dr hab., Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, k.dobrowolski@ug.gda.pl
1

Teoriê tê rozwijali równie¿ inni autorzy, m.in.: M. Scholes, H. De Angelo i R.W. Masulis, E. Fama,
M. Jensen i W. Meckling.
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runkowo, w zale¿noœci od konkretnych uwarunkowañ. Uwzglêdnienie powy¿szych ograniczeñ umo¿liwiæ powinno wyznaczenie optymalnej struktury kapita³u spó³ki.
Z teorii tej wynika³o ponadto, „¿e ekonomicznie uzasadnione powody do
relatywnie du¿ego zad³u¿ania siê powinny mieæ przede wszystkim dojrza³e
przedsiêbiorstwa o wysokiej rentownoœci mierzonej wolnymi œrodkami pieniê¿nymi i niewielkim operacyjnym ryzyku dzia³alnoœci. Wiêkszoœæ badañ empirycznych nie potwierdzi³a jednak tego, dowodz¹c natomiast odwrotnej zale¿noœci:
utrzymywania przeciêtnie bardzo niskich wskaŸników zad³u¿enia przez wysoko
rentowne, dojrza³e przedsiêbiorstwa o ustabilizowanej pozycji rynkowej.
Jednoznacznie nie potwierdzono tak¿e w praktyce podejmowania przez mened¿erów aktywnych dzia³añ prowadz¹cych do odtwarzania jakiejœ hipotetycznej
docelowej struktury kapita³u po wyst¹pieniu zewnêtrznych szoków (np. zmiana
rynkowej wartoœci kapita³u w³asnego), co œwiadczy³oby o istnieniu przewidywanego przez teoriê kapita³owego optimum” (Panfil 2011, 71).
Inne podejœcie do problemu kszta³towania przez spó³ki struktury kapita³u
prezentuje teoria hierarchii Ÿróde³ finansowania, okreœlana tak¿e mianem teorii
porz¹dku dziobania. Zgodnie z ni¹, ukszta³towane s¹ w praktyce okreœlone preferencje wyboru przez mened¿erów Ÿróde³ finansowania inwestycji, co powoduje,
¿e nie istnieje optymalna struktura kapita³u spó³ki. W pierwszej kolejnoœci wykorzystywane s¹ wewnêtrzne Ÿród³a finansowania (zatrzymane zyski), nastêpnie
zewnêtrzny kapita³ obcy (d³ug o niezerowym ryzyku) a w ostatecznoœci siêga siê
po zewnêtrzny kapita³ w³asny, czyli przeprowadza siê emisjê akcji (Gajdka 2013,
95; Panfil 2011, 72). Pozyskiwanie zewnêtrznego kapita³u w³asnego jest ostatecznoœci¹ z powodu jego wysokiego kosztu, spowodowanego asymetri¹ informacji
pomiêdzy mened¿erami a inwestorami. Ci ostatni zdaj¹ sobie sprawê, ¿e o perspektywach rozwojowych spó³ki wiedz¹ znacznie mniej ni¿ mened¿erowie i dyskontuj¹ to ryzyko, ¿¹daj¹c wy¿szej ceny za udostêpniony kapita³.
Przedstawione powy¿ej teorie nale¿¹ do klasycznego kanonu, zak³adaj¹cego
efektywnoœæ rynków finansowych i racjonalnoœæ dzia³añ ich uczestników. W ramach teorii behawioralnej za³o¿enie to jest uchylone. Wypracowana na gruncie
tego nurtu ekonomii teoria market timing, która mo¿e byæ uwa¿ana za now¹ wersjê teorii hierarchii Ÿróde³ finansowania, zak³ada, ¿e o strukturze kapita³u spó³ki
decyduj¹ przesz³e odchylenia rynkowych cen akcji od ich wartoœci fundamentalnej, które wynikaj¹ z nieefektywnoœci rynków finansowych i nieracjonalnych
dzia³añ podejmowanych przez przynajmniej czêœæ inwestorów gie³dowych. Innymi s³owy teoria „struktury kapita³u market timing zak³ada, ¿e o decyzji spó³ki
dotycz¹cej tego, czy projekty inwestycyjne finansowaæ d³ugiem, czy te¿ kapita³em w³asnym, w pierwszej kolejnoœci przes¹dza relatywna ró¿nica w wycenie
pomiêdzy instrumentami udzia³owymi a instrumentami d³u¿nymi w okresie,
w którym spó³ka potrzebuje œrodków na sfinansowanie inwestycji” (Gajdka 2013,
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98–99). Gdy na rynku ceny akcji kszta³tuj¹ siê powy¿ej ich wartoœci fundamentalnych, spó³ki chêtniej finansuj¹ inwestycje zewnêtrznym kapita³em w³asnym ni¿
w okresach niskich cen akcji.
„Samo takie stwierdzenie nie stanowi jeszcze znacz¹cego prze³omu i zjawisko
takie zosta³o dostrze¿one przez wielu badaczy. (...) Jednak¿e w swojej pionierskiej
pracy Baker i Wurgler, którzy uchodziæ mog¹ za twórców teorii market timingu,
w wyniku szeregu testów stwierdzili, ¿e w rezultacie opisanego postêpowania
struktura kapita³u spó³ek rozpatrywana w d³ugim terminie jest rezultatem niedowartoœciowania lub te¿ przeszacowania cen na rynku akcji” (ibidem, 99).
Zgodnie z t¹ teori¹ mened¿erowie podejmuj¹c decyzje o Ÿród³ach finansowania inwestycji, przyjmuj¹ za³o¿enie o nieracjonalnoœci rynku kapita³owego,
w wyniku czego, wykorzystuj¹c to zjawisko, emituj¹ instrumenty, które w danej
chwili s¹ relatywnie drogie (ibidem, 99)2. Postêpowanie takie stoi równoczeœnie w
sprzecznoœci z mo¿liwoœci¹ kszta³towania optymalnej struktury kapita³owej
spó³ki, bo na decyzje mened¿erów oddzia³uj¹ inne czynniki ni¿ chêæ poszukiwania optimum kapita³owego.
W praktyce ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce dominuje wewnêtrzny kapita³ w³asny jako Ÿród³o finansowania inwestycji oraz finansowanie zewnêtrznym kapita³em obcym3. Udzia³ zewnêtrznego kapita³u w³asnego jest znikomy.
Cykliczne badania prowadzone w krajach Unii Europejskiej pokazuj¹, ¿e w 2009
roku tylko 0,8% badanych polskich MSP finansowa³o dzia³alnoœæ emisj¹ instrumentów udzia³owych lub wykorzystywa³o zewnêtrzne finansowanie udzia³owe
(1,6% badanych MSP z ca³ej UE). W roku 2011 udzia³ ten wzrós³ do 2,8% badanych
polskich MSP ( w stosunku do 6,7% badanych MSP z ca³ej UE) a w 2013 r. spad³ do
poziomu 2,4% (w stosunku do 5,4% badanych MSP z ca³ej UE)4 (Waga 2014, 37).
Przyczyn nik³ego zainteresowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorców wykorzystaniem zewnêtrznego kapita³u w³asnego jest wiele. Wprowadzenie spó³ki
na gie³dê mo¿e przynieœæ szereg korzyœci, ale wynikaj¹ z tego tak¿e liczne
zobowi¹zania i niedogodnoœci, zw³aszcza dla niewielkich spó³ek. Zalet¹ jest sama
mo¿liwoœæ pozyskania kapita³u, zw³aszcza w sytuacji, gdy sfinansowane ma byæ
ryzykowne, nowatorskie przedsiêwziêcie, na które banki, z regu³y zachowawcze
i ostro¿ne, nie chc¹ udzieliæ kredytu, a zasób œrodków w³asnych jest niewystar2

3

4

„Warto przy tym powiedzieæ, ¿e Baker i Wurgler wyjaœniaj¹, ¿e nie przes¹dza to, czy w rzeczywistoœci rynek kapita³owy jest nieefektywny. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e mened¿erowie nie maj¹ racji,
s¹dz¹c, ¿e ceny instrumentów finansowych nie s¹ adekwatne do ich fundamentalnej wartoœci. Dla
prawdziwoœci teorii wystarczy jednak, ¿e zarz¹dzaj¹cy maj¹ przekonanie, ¿e rynek nie jest efektywny” (Gajdka 2013, 100).
„Czynnikiem strukturalnym ograniczaj¹cym popyt na kredyt ze strony przedsiêbiorstw od wielu
lat jest preferencja przedsiêbiorstw do finansowania inwestycji ze œrodków w³asnych, co potwierdzaj¹ zarówno badania NBP, jak i GUS” (Raport o stanie sektora, 2014, 12).
Badania te dotycz¹ Ÿróde³ finansowania ca³ej dzia³alnoœci przedsiêbiorstw, ale zewnêtrzny kapita³
w³asny s³u¿y do finansowania przedsiêwziêæ inwestycyjnych.
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czaj¹cy. Zaistnienie na gie³dzie zwiêksza presti¿ spó³ki oraz jej wiarygodnoœæ dla
kontrahentów, a tak¿e umo¿liwia obiektywn¹ wycenê jej rynkowej wartoœci.
Z tych powodów u³atwia na ogó³ pozyskiwanie finansowania tak¿e ze Ÿróde³ innych ni¿ rynek kapita³owy.
Lista niedogodnoœci i zagro¿eñ jest jednak tak¿e d³uga. Dla wiêkszoœci podmiotów z grupy ma³ych i œrednich rynek gie³dowy jest niedostêpny, z uwagi na
rozmiary prowadzonej przez nie dzia³alnoœci i wykorzystywan¹ formê prawn¹,
inn¹ ni¿ spó³ka akcyjna. Utrudnieniem jest tak¿e zachowawcza postawa wielu
przedsiêbiorców, nauczonych doœwiadczeniem liczyæ na w³asne si³y i niechêtnie
siêgaj¹cych po zewnêtrzne Ÿród³a finansowania.
Wprowadzenie spó³ki na gie³dê poci¹ga za sob¹ koszty nie tylko przygotowania debiutu, ale tak¿e zwi¹zane ze spe³nieniem, w trakcie póŸniejszej dzia³alnoœci,
wszystkich wymagañ, w tym informacyjnych, zwi¹zanych ze statusem spó³ki
gie³dowej. Uwzglêdniaj¹c nawet z³agodzone wymagania rynku New Connect,
koszty te mog¹ okazaæ siê znacz¹c¹ pozycj¹ w bud¿ecie œredniej wielkoœci podmiotu gospodarczego.
Obawy przedsiêbiorców budziæ mo¿e tak¿e koniecznoœæ prowadzenia otwartej polityki informacyjnej na wielu polach oraz poddawania spó³ki presji ci¹g³ej
rynkowej wyceny jej wartoœci i zwi¹zane z tym wymogi spe³niania oczekiwañ
akcjonariuszy. Istotna mo¿e byæ tak¿e niechêæ do dzielenia siê w³adz¹ z akcjonariuszami a tak¿e obawa utraty kontroli nad spó³k¹ w wyniku wrogiego przejêcia.
Opisane poni¿ej badanie mia³o na celu sprawdzenie, czy wykorzystanie
okreœlonych instrumentów wsparcia przedsiêbiorstw przyczyniæ siê mo¿e do
wzrostu ich zainteresowania pozyskiwaniem kapita³ów na rynku gie³dowym.

15.2. Sytuacja decyzyjna
W ramach badania sformu³owano problem decyzyjny dotycz¹cy wprowadzenia
œredniej wielkoœci przedsiêbiorstwa na gie³dê, w celu pozyskania kapita³u na sfinansowanie inwestycji rozwojowej. Uwzglêdniono w nim, ¿e podejmowaniu decyzji o upublicznieniu spó³ki towarzysz¹ czêsto obawy przed mo¿liwoœci¹ utraty
nad ni¹ kontroli, przy niskiej znajomoœci metod zabezpieczania siê przed wrogim
przejêciem. W badaniu za³o¿ono tak¿e, ¿e istnieje mo¿liwoœæ uzyskania finansowego wsparcia Agencji Rozwoju Pomorza na przygotowanie dokumentów niezbêdnych do wejœcia na gie³dê.
Problem zosta³ sformu³owany w dwóch wariantach: ze wsparciem Agencji
Rozwoju Pomorza w zakresie doradztwa obejmuj¹cego: analizy ryzyka i korzyœci
zwi¹zanych z wejœciem na gie³dê oraz metody prawnego zabezpieczania siê
przed utrat¹ kontroli nad spó³k¹ w wyniku wrogiego przejêcia i bez wsparcia do-
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radczego. W obu wariantach Agencja oferuje sfinansowanie procesu przygotowania niezbêdnej dokumentacji, zwi¹zanej z debiutem. W poni¿szej tabeli zamieszczono opis czêœci wspólnej problemu decyzyjnego, opis czêœci ró¿ni¹cych siê oraz
katalog decyzji mo¿liwych do podjêcia.
Tabela 1. Opis sytuacji decyzyjnej
Nazwa instrumentu: Wsparcie we wprowadzeniu przedsiêbiorstwa na gie³dê
Elementy wspólne:
Prowadzisz œredniej wielkoœci firmê informatyczn¹ o obrotach ponad 20 mln. PLN. Wiele podobnych firm wesz³o na gie³dê i potem szybko sie rozwinê³o. Czêœæ jednak zosta³a przejêta przez inne
spó³ki, kilka w wyniku wrogiego przejêcia. Chcia³byœ zdynamizowaæ rozwój firmy poprzez uruchomienie nowej linii aplikacji na smartfony. Agencja Rozwoju Pomorza, w ramach programu
wspierania debiutów gie³dowych ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, oferuje œrodki w wysokoœci
200 tys. PLN na sfinansowanie przygotowania dokumentacji niezbêdnej w procesie upublicznienia
spó³ki. Twoja spó³ka kwalifikuje siê do tego programu.
Odczuwasz jednak obawy przed mo¿liwoœci¹ utraty kontroli nad spó³k¹ w wyniku wrogiego
przejêcia, a Twoja wiedza na temat metod zabezpieczania siê przed tym ryzykiem nie jest du¿a.
Elementy ró¿ni¹ce siê:
Wariant A.

Wariant B.
Agencja Rozwoju Pomorza oferuje dodatkowo
doradztwo w zakresie analizy ryzyka i korzyœci
zwi¹zanych z wejœciem na gie³dê oraz metod
prawnego zabezpieczania siê przed ryzykiem
utraty kontroli nad przedsiêbiorstwem.

Sytuacja decyzyjna: – masz do wyboru nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
a) przyst¹pisz do programu
b) nie przyst¹pisz do programu
c) odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
d) odsuniesz w czasie decyzjê o 6 miesiêcy
e) odsuniesz w czasie decyzjê o 1 rok
Pytania dodatkowe:
Czy kiedyœ inwestowa³eœ na gie³dzie (lub znana Ci osoba)?
Czy uwa¿asz, ¿e ryzyko wrogiego przejêcia skutecznie hamuje chêæ firm do wejœcia na gie³dê?
ród³o: Opracowanie w³asne.

Istot¹ badania jest sprawdzenie, czy g³êbsze zaanga¿owanie siê Agencji Rozwoju Pomorza w promowanie pozyskiwania œrodków finansowych na rynku
kapita³owym sk³oni³oby œrednie przedsiêbiorstwa do intensywniejszego
korzystania z tego Ÿród³a. W wariancie A pomoc Agencji ogranicza siê jedynie do
wsparcia finansowego procesu przygotowawczego do debiutu gie³dowego.
W wariancie B dodatkowy element w postaci doradztwa, przyczyniaæ siê mo¿e do
prze³amywania obaw i uprzedzeñ zwi¹zanych z gie³dow¹ form¹ pozyskiwania
kapita³u, poprzez prezentowanie nie tylko ogólnych informacji o zwi¹zanych
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z ni¹ korzyœciach i zagro¿eniach, ale tak¿e szczegó³owych analiz, dotycz¹cych sytuacji konkretnego przedsiêbiorstwa, rozwa¿aj¹cego mo¿liwoœæ debiutu.

15.3. Uzyskane wyniki badawcze
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych (badawczych)
licz¹cych po 105 respondentów. Grupie A przedstawiono sytuacjê zak³adaj¹c¹
mo¿liwoœæ przeprowadzenia debiutu gie³dowego (na g³ównym parkiecie lub na
New Connect) przy finansowym wsparciu Agencji Rozwoju Pomorza obejmuj¹cym przygotowanie niezbêdnej dokumentacji, natomiast grupie B zaprezentowano wariant, w którym dodatkowym elementem jest doradztwo Agencji, w zakresie analizy ryzyka i korzyœci wejœcia na gie³dê oraz prawnego zabezpieczenia
przed ryzykiem utraty kontroli nad przedsiêbiorstwem, zwi¹zanym z wrogim
przejêciem.
Wœród ankietowanych wiêkszoœæ w obu grupach nie inwestowa³a wczeœniej
na gie³dzie, nie czyni³y tego tak¿e znane badanym osoby (w grupie A 64 ankietowanych, co stanowi 61,0% badanych a w grupie B 65 ankietowanych, co stanowi
61,9% badanych). Liczba ankietowanych niemaj¹cych wczeœniej czynnego kontaktu
z gie³d¹ jest w obu grupach prawie identyczna.
Zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych uwa¿a, ¿e ryzyko wrogiego przejêcia skutecznie hamuje d¹¿enie przedsiêbiorstw do wejœcia na gie³dê (70,5% ankietowanych z grupy A i 79,0% ankietowanych z grupy B), chocia¿ wiêcej jest ich
w grupie B.
W tabeli 2 przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne w zakresie przyst¹pienia do programu wspieraj¹cego przygotowanie przedsiêbiorstwa do debiutu
gie³dowego.
Analiza wyników badania wskazuje, ¿e w obu grupach badawczych zwolennicy przyst¹pienia do programu nie stanowi¹ wiêkszoœci (43,8% ankietowanych
w grupie A i 49,5% ankietowanych w grupie B), jednak¿e jest ich wiêcej ni¿ ankietowanych deklaruj¹cych postawê negatywn¹ (30,5% w grupie A i 23,8% w grupie
B). Najmniej liczn¹ czêœæ grupy badawczej A, stanowi¹ przedsiêbiorcy niezdecydowani (25,7%), natomiast w grupie B jest ich wiêcej (26,7%) ni¿ przedsiêbiorców nastawionych negatywnie do programu oferowanego przez agencjê.
Wiêcej zwolenników przyst¹pienia do programu jest w grupie badawczej B,
której zaoferowano dodatkowe wsparcie w postaci doradztwa ni¿ w grupie A,
której doradztwa nie zaproponowano (52 ankietowanych w grupie B w stosunku
do 46 ankietowanych w grupie A). Ró¿nica ta nie jest jednak du¿a i wynosi 6 osób.
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Tabela 2. Wsparcie we wprowadzeniu przedsiêbiorstwa na gie³dê. Analiza podstawowa
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Liczba respondentów

Procent respondentów

A

B

A

B

TAK – decyzja pozytywna „przyst¹piê
do programu”

46

52

43,8

49,5

NIE – decyzja negatywna „nie przyst¹piê
do programu”

32

25

30,5

23,8

Odsunê w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

18

21

17,1

20,0

Odsunê w czasie decyzjê o 6 miesiêcy

3

3

2,9

2,9

Odsunê w czasie decyzjê o rok

6

4

5,7

3,8

Inwestowa³em wczeœniej na gie³dzie
(lub znana mi osoba)

41

40

39,0

38,1

Nie inwestowa³em wczeœniej na gie³dzie
(ani znana mi osoba)

64

65

61,0

61,9

Ryzyko wrogiego przejêcia skutecznie
hamuje chêæ firm do wejœcia na gie³dê

74

83

70,5

79,0

Ryzyko wrogiego przejêcia nie hamuje
chêci firm do wejœcia na gie³dê

31

22

29,5

21,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

W grupie B mniej jest ni¿ w grupie A ankietowanych negatywnie nastawionych do programu (25 ankietowanych w grupie B w stosunku do 32 ankietowanych w grupie A), chocia¿ i w tym przypadku ró¿nica nie jest znaczna i wynosi 7 osób. Bardzo podobna natomiast jest w obu grupach liczba ankietowanych
sk³onnych od³o¿yæ w czasie decyzjê o przyst¹pieniu do programu (27 ankietowanych w grupie A i 28 ankietowanych w grupie B).
Na podstawie przeprowadzonego badania mo¿na stwierdziæ, ¿e dodatkowe
zaoferowanie doradztwa w zakresie analizy ryzyka i korzyœci z wejœcia na gie³dê
oraz prawnego zabezpieczania siê przed ryzykiem utraty kontroli nad spó³k¹, nie
przyczyni³o siê w istotny sposób do zmiany nastawienia przedsiêbiorców do programu wspomagaj¹cego przeprowadzenie debiutu gie³dowego. Interwencja
behawioralna w postaci przyjaznego framingu polegaj¹cego na doradztwie przynosi ograniczony skutek (wzrost pozytywnej sk³onnoœci do uczestnictwa w programie o 5,7 punktów procentowych w ca³ej grupie i wzrost pozytywnych odpowiedzi o 13%).
Charakterystyki obu grupy badawczych s¹ do siebie bardzo podobne pod
wzglêdem podstawowych cech: p³ci, wieku, wykszta³cenia, sta¿u pracy itp. Zagadnienie to zosta³o przeanalizowane w rozdziale 1.
Wysoki stopieñ homogenicznoœci obu grup badawczych powoduje, ¿e ich
struktura nie powinna w istotny sposób wp³ywaæ na uzyskane wyniki.
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Przeprowadzone badanie umo¿liwia tak¿e ocenê sk³onnoœci do uczestniczenia w programie wspieraj¹cym przygotowanie do debiutu gie³dowego w grupach
przedsiêbiorców wyodrêbnionych pod wzglêdem ich dotychczasowego doœwiadczenia w inwestowaniu na gie³dzie.
Tabela 3. Wsparcie we wprowadzeniu przedsiêbiorstwa na gie³dê. Respondenci posiadaj¹cy
doœwiadczenie w inwestowaniu na gie³dzie (lub znaj¹cy osoby, które inwestowa³y
na gie³dzie)
Liczba respondentów
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

TAK – decyzja pozytywna „przyst¹piê
do programu”
NIE – decyzja negatywna „nie przyst¹piê
do programu ”

Procent respondentów

A

B

A

B

N=41

N=40

na 100%

na 100%

23

24

56,1

60,0

7

8

17,1

20,0

Odsunê w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

6

5

14,6

12,5

Odsunê w czasie decyzjê o 6 miesiêcy

1

1

2,4

2,5

Odsunê w czasie decyzjê o rok

4

2

9,8

5,0

Ryzyko wrogiego przejêcia skutecznie
hamuje chêæ firm do wejœcia na gie³dê

25

27

61,0

67,5

Ryzyko wrogiego przejêcia nie hamuje
chêci firm do wejœcia na gie³dê

16

13

39,0

32,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Dla przedsiêbiorców posiadaj¹cych doœwiadczenie w inwestowaniu na
gie³dzie (lub znaj¹cych osoby z takim doœwiadczeniem) dodatkowe zaoferowanie
w programie wspomagania debiutu gie³dowego doradztwa, w zakresie analizy
ryzyka i korzyœci z nim zwi¹zanych oraz zabezpieczania przed ryzykiem utraty
kontroli nad spó³k¹ nie mia³o istotnego znaczenia.
W obu grupach badawczych (grupie A bez oferty doradztwa i grupie B z ofert¹
doradztwa) liczba respondentów deklaruj¹cych chêæ uczestniczenia w programie
jest prawie taka sama (23 ankietowanych w grupie A i 24 ankietowanych w grupie
B). Rozk³ad liczby ankietowanych zdecydowanych na nieprzystêpowanie do programu jest równie¿ prawie identyczny w obu grupach badawczych (7 osób w grupie A i 8 osób w grupie B).
W obu grupach podobna jest tak¿e liczba ankietowanych odsuwaj¹cych
w czasie podjêcie decyzji o przyst¹pieniu do programu, przy czym grupy te nie
ró¿ni¹ siê znacz¹co pod wzglêdem opinii, czy ryzyko wrogiego przejêcia skutecznie hamuje chêæ spó³ek do wejœcia na gie³dê.
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Tabela 4. Metryka respondentów posiadaj¹cych doœwiadczenie w inwestowaniu
na gie³dzie (lub znaj¹cych osoby, które inwestowa³y na gie³dzie)
Rodzaj danych

Liczba respondentów
(lub suma)
A

B

Procent respondentów
(lub œrednia)
A

B

1. P³eæ – kobieta

17

15

41,5

37,5

1. P³eæ – mê¿czyzna

24

25

58,5

62,5

2. Wiek w latach (suma i œrednia)

1048

1013

25,6

25,3

3. Sta¿ pracy w latach (suma i œrednia)

251,5

229

6,1

5,7

4. Sta¿ pracy w finansach (suma i œrednia)

40

64

1,0

1,6

5. Wykszta³cenie – wy¿sze

29

31

70,7

77,5

5. Wykszta³cenie – œrednie

12

9

29,3

22,5

3191

3093

77,8

77,3

8

6

19,5

15,0

7. Rodzaj dzia³alnoœci – us³ugi

19

15

46,3

37,5

7. Rodzaj dzia³alnoœci – handel

3

4

7,3

10,0
7,5

6. Liczba pracowników (osoby) ogó³em i œrednia
7. Rodzaj dzia³alnoœci – produkcja

7. Rodzaj dzia³alnoœci – budownictwo

2

3

4,9

7. Rodzaj dzia³alnoœci – inne

8

12

19,5

30,0

12. Faza rozwoju – pocz¹tkowa

4

5

9,8

12,5

14

8

34,1

20,0

5

8

12,2

20,0

12. Faza rozwoju – dojrza³oœæ

16

15

39,0

37,5

12. Faza rozwoju – schy³kowa

2

3

4,9

7,5

12. Faza rozwoju – szybki rozwój
12. Faza rozwoju – stopniowy rozwój

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

W obu grupach badawczych bardzo zbli¿ona jest liczba kobiet i mê¿czyzn,
œrednia wieku, œredni sta¿ pracy, w tym w finansach, rozk³ad wykszta³cenia oraz
œrednia liczba zatrudnianych pracowników. Nie wystêpuj¹ istotne ró¿nice w liczbach przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w poszczególnych sektorach gospodarki, ani
w liczbach przedsiêbiorstw znajduj¹cych siê w poszczególnych fazach rozwoju
(najwiêksza ró¿nica wystêpuje w grupie przedsiêbiorstw znajduj¹cych siê w fazie
szybkiego rozwoju).
Bardzo wysoki poziom homogenicznoœci obu grup badawczych powoduje,
¿e ich struktura nie powinna w istotny sposób wp³ywaæ na uzyskane wyniki.
Dla przedsiêbiorców nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w inwestowaniu na
gie³dzie dodatkowe zaoferowanie w programie wspomagania debiutu gie³dowego
doradztwa, w zakresie analizy ryzyka i korzyœci z nim zwi¹zanych oraz zabezpieczania przed ryzykiem utraty kontroli nad spó³k¹ nie ma istotnego znaczenia.
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Tabela 5. Wsparcie we wprowadzeniu przedsiêbiorstwa na gie³dê. Respondenci nieposiadaj¹cy doœwiadczenia w inwestowaniu na gie³dzie (i nieznaj¹cy osób inwestuj¹cych na
gie³dzie)
Liczba respondentów
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Procent respondentów

A

B

A

B

N=64

N=65

na 100%

na 100%

TAK – decyzja pozytywna „przyst¹piê
do programu”

23

28

35,9

43,1

NIE – decyzja negatywna „nie przyst¹piê
do programu”

25

17

39,1

26,2

Odsunê w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

12

16

18,8

24,6

Odsunê w czasie decyzjê o 6 miesiêcy

2

2

3,1

3,1

Odsunê w czasie decyzjê o rok

2

2

3,1

3,1

Ryzyko wrogiego przejêcia skutecznie hamuje
chêæ firm do wejœcia na gie³dê

49

56

76,6

86,2

Ryzyko wrogiego przejêcia nie hamuje chêci
firm do wejœcia na gie³dê

15

9

23,4

13,8

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Wiêksza jest co prawda liczba osób deklaruj¹cych chêæ przyst¹pienia do
programu wspomagaj¹cego debiuty gie³dowe w grupie badawczej B, której
zaoferowano dodatkowo us³ugi doradcze (grupa A – 23 osoby deklaruj¹ce
przyst¹pienie do programu, grupa B – 28 osób) i mniejsza liczba osób negatywnie
nastawionych do programu ( w grupie A – 25 osób, w grupie B – 17 osób), ale ró¿nice te nie s¹ wielkie.
£¹czna liczba osób deklaruj¹cych nieprzyst¹pienie do programu oraz
odk³adaj¹cych podjêcie decyzji jest w ka¿dej grupie badawczej znacznie wiêksza
(w grupie A – 41 osób, w grupie B – 37 osób), ni¿ liczba osób zdecydowanych na
udzia³ w programie.
Obie grupy badawcze ró¿ni¹ siê nieco opiniami na temat, czy ryzyko wrogiego przejêcia hamuje chêæ firm do wejœcia na gie³dê. W grupie A mniejszy odsetek
badanych podziela tê opiniê, ni¿ w grupie B (w grupie A – 76,6%, a grupie B –
86,2%), co nie prze³o¿y³o siê jednak na liczniejszy ni¿ w grupie B akces do programu wspieraj¹cego debiut gie³dowy.
Analizuj¹c dane zawarte w tabeli 6 mo¿na stwierdziæ, ¿e sk³ad obu grup badawczych jest bardzo zbli¿ony. Podobne s¹ proporcje udzia³u kobiet i mê¿czyzn,
zbli¿ona struktura wykszta³cenia, zbli¿ona œrednia wieku, podobna œrednia liczba
zatrudnianych pracowników i œredni sta¿ pracy, przy identycznym œrednim sta¿u
pracy w instytucjach finansowych. Bardzo zbli¿ona w obu grupach badawczych
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jest struktura rodzajów dzia³alnoœci i faz rozwoju podmiotów gospodarczych
reprezentowanych w badaniach.
Tabela 6. Metryka respondentów nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w inwestowaniu
na gie³dzie (i nieznaj¹cych osób, inwestuj¹cych na gie³dzie)
Rodzaj danych

Liczba respondentów
(lub suma)
A

B

Procent respondentów
(lub œrednia)
A

B

1. P³eæ – kobieta

42

45

65,6

69,2

1. P³eæ – mê¿czyzna

22

20

44,4

30,8

1640

1706

25,6

26,2

3. Sta¿ pracy w latach (suma i œrednia)

291

342

4,5

5,3

4. Sta¿ pracy w finansach (suma i œrednia)

51,5

49

0,8

0,8

48

44

75,0

67,7

2. Wiek w latach (suma i œrednia)

5. Wykszta³cenie – wy¿sze

16

21

25,0

32,3

3879

4006

60,6

61,6

7

8

10,9

12,3

25

28

39,1

43,1

7. Rodzaj dzia³alnoœci – handel

9

12

14,1

18,5

7. Rodzaj dzia³alnoœci – budownictwo

5

2

7,8

3,1

17

14

26,6

21,5

4

5

6,3

7,7

5. Wykszta³cenie – œrednie
6. Liczba pracowników (osoby) ogó³em i œrednia
7. Rodzaj dzia³alnoœci – produkcja
7. Rodzaj dzia³alnoœci – us³ugi

7. Rodzaj dzia³alnoœci – inne
12. Faza rozwoju – pocz¹tkowa
12. Faza rozwoju – szybki rozwój

18

12

28,1

18,5

12. Faza rozwoju – stopniowy rozwój

16

14

25,0

21,5

12. Faza rozwoju – dojrza³oœæ

22

22

34,4

33,8

12. Faza rozwoju – schy³kowa

4

6

6,3

9,2

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Wysoki poziom homogenicznoœci obu grup badawczych powoduje, ¿e ich
struktura nie powinna w istotny sposób wp³ywaæ na uzyskane wyniki.
W przypadku respondentów, którzy uwa¿aj¹, ¿e ryzyko wrogiego przejêcia
jest istotnym czynnikiem hamuj¹cym sk³onnoœæ spó³ek do wejœcia na gie³dê, oferta doradztwa w zakresie zapobiegania temu zjawisku oraz w zakresie analiz
korzyœci i ryzyka zwi¹zanego z debiutem gie³dowym, zwiêkszy³a grupê przedsiêbiorców sk³onnych do uczestniczenia w programie wspieraj¹cym wejœcie na
gie³dê (grupa B – 40 odpowiedzi pozytywnych, 48,2% wszystkich odpowiedzi)
o 10 osób w stosunku do grupy przedsiêbiorców, którym nie zaoferowano takiego
wsparcia (grupa A – 30 odpowiedzi pozytywnych, 40,5% wszystkich odpowie-
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dzi). Oznacza to wzrost udzia³u procentowego odpowiedzi pozytywnych w grupie badawczej B o 7,7 p.p., w stosunku do udzia³u odpowiedzi pozytywnych
w grupie A, co nie wydaje siê wynikiem znacz¹cym.
Tabela 7. Wsparcie we wprowadzeniu przedsiêbiorstwa na gie³dê . Respondenci uwa¿aj¹cy,
¿e ryzyko wrogiego przejêcia hamuje chêæ firm do wejœcia na gie³dê
Liczba respondentów
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Procent respondentów

A

B

A

B

N=74

N=83

na 100%

na 100%

TAK – decyzja pozytywna „przyst¹piê
do programu”

30

40

40,5

48,2

NIE – decyzja negatywna „nie przyst¹piê
do programu ”

28

21

37,8

25,3

Odsunê w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

12

16

16,2

19,3

Odsunê w czasie decyzjê o 6 miesiêcy

2

3

2,7

3,6

Odsunê w czasie decyzjê o rok

2

3

2,7

3,6

Inwestowa³em na gie³dzie (lub znana mi osoba)

25

27

33,8

32,5

Nie inwestowa³em na gie³dzie (ani znane
mi osoby)

49

56

66,2

67,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Liczba osób zdecydowanych nie przystêpowaæ do programu jest mniejsza
w grupie badawczej B (21 osób) ni¿ w grupie badawczej A (28 osób), co oznacza
spadek udzia³u liczby przedsiêbiorców nie przekonanych do programu w grupie
B o 12,5 pkt. proc. w stosunku do grupy A, w wyniku zaproponowania dodatkowej oferty doradztwa. Równoczeœnie jednak w grupie B znajduje siê wiêcej ni¿
w grupie A przedsiêbiorców sk³onnych od³o¿yæ decyzjê o przyst¹pieniu do programu (w grupie B – 22 ankietowanych, 26,5% wszystkich odpowiedzi, w grupie
A – 16 ankietowanych, 21,6% wszystkich odpowiedzi).
W obu grupach badawczych ³¹czna liczba przedsiêbiorców negatywnie
nastawionych do programu i odk³adaj¹cych podjêcie decyzji o przyst¹pieniu do
niego jest podobna: 44 przedsiêbiorców w grupie A i 43 przedsiêbiorców w grupie
B. W obu grupach liczba przedsiêbiorców negatywnie nastawionych do programu i niezdecydowanych jest wiêksza od liczby przedsiêbiorców sk³onnych od
razu podj¹æ decyzjê o przyst¹pieniu do programu wspierania debiutów gie³dowych.
Znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z inwestowaniem na gie³dzie nie ró¿nicuje
w istotny sposób obu grup badawczych, poniewa¿ liczba respondentów, która zetknê³a siê z t¹ problematyk¹ i liczba respondentów bez jej znajomoœci jest w ka¿-
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dej z nich podobna (z niewielk¹ przewag¹ osób niemaj¹cych praktyki w inwestowaniu w grupie B).
Przeprowadzona analiza wskazuje, ¿e dodatkowe wsparcie w postaci doradztwa nie wp³ynê³o w istotny sposób na prze³amanie obaw przed debiutem
gie³dowym, w grupie przedsiêbiorców ¿ywi¹cych obawy, ¿e upublicznienie
spó³ki mo¿e groziæ jej wrogim przejêciem.
Tabela 8. Metryka respondentów uwa¿aj¹cych, ¿e ryzyko wrogiego przejêcia hamuje
chêæ firm do wejœcia na gie³dê
Rodzaj danych

Liczba respondentów
(lub suma)
A

A

B

1. P³eæ – kobieta

45

49

60,8

59,0

1. P³eæ – mê¿czyzna

29

34

39,2

41,0

2. Wiek w latach (suma i œrednia)

1908

2156

25,8

26,0

3. Sta¿ pracy w latach (suma i œrednia)

392,5

471

5,3

5,7

65,5

96,0

0,9

1,2

5. Wykszta³cenie – wy¿sze

56

60

75,7

72,3

5. Wykszta³cenie – œrednie

18

23

24,3

27,7

4. Sta¿ pracy w finansach (suma i œrednia)

B

Procent respondentów
(lub œrednia)

5111

5852

69,1

70,5

7. Rodzaj dzia³alnoœci – produkcja

12

13

16,2

15,7

7. Rodzaj dzia³alnoœci – us³ugi

33

34

44,6

41.0

7. Rodzaj dzia³alnoœci – handel

6

15

8,1

18,1

6. Liczba pracowników (osoby) ogó³em i œrednia

7. Rodzaj dzia³alnoœci – budownictwo
7. Rodzaj dzia³alnoœci – inne
12. Faza rozwoju – pocz¹tkowa
12. Faza rozwoju – szybki rozwój

5

4

6,8

4,8

16

16

21,6

19,3

5

7

6,8

8,4

21

16

28,4

19,3

12. Faza rozwoju – stopniowy rozwój

18

19

24,3

22,9

12. Faza rozwoju – dojrza³oœæ

28

29

37,8

34,9

12. Faza rozwoju – schy³kowa

4

5

5,4

6,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

W liczniejszej grupie badawczej B jest zarówno wiêcej kobiet (o cztery
kobiety), jak i mê¿czyzn (o piêciu mê¿czyzn) ni¿ w grupie badawczej A. W obu
grupach zdecydowanie przewa¿aj¹ przedsiêbiorcy z wy¿szym wykszta³ceniem.
Zbli¿ona jest w obu grupach badawczych œrednia wieku respondentów, œredni
sta¿ pracy, w tym w sektorze finansów oraz œrednia liczba zatrudnianych pracowników.
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Rozk³ad prowadzonej dzia³alnoœci pomiêdzy poszczególne sektory gospodarki
oraz faz rozwoju przedsiêbiorstw równie¿ jest podobny w obu grupach.
Bardzo zbli¿ony poziom homogenicznoœci obu grup badawczych powoduje,
¿e ich struktura nie powinna w istotny sposób wp³ywaæ na uzyskane wyniki.
Tabela 9. Wsparcie we wprowadzeniu przedsiêbiorstwa na gie³dê. Respondenci
uwa¿aj¹cy, ¿e ryzyko wrogiego przejêcia nie hamuje chêci firm do wejœcia na gie³dê
Liczba respondentów
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

TAK – decyzja pozytywna „przyst¹piê
do programu”
NIE – decyzja negatywna „nie przyst¹piê
do programu”

Procent respondentów

A

B

A

B

N=31

N=22

na 100%

na 100%

16

12

51,6

54,5

4

4

12,9

18,2

Odsunê w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

6

5

19,4

22,7

Odsunê w czasie decyzjê o 6 miesiêcy

1

0

3,2

0,0

Odsunê w czasie decyzjê o rok

4

1

12,9

4,5

Inwestowa³em na gie³dzie (lub znana mi
osoba)

16

13

51,6

59,1

Nie inwestowa³em na gie³dzie (ani znane
mi osoby)

15

9

48,4

40,9

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Liczba osób w ka¿dej grupie badawczej, które uwa¿aj¹, ¿e obawa przed wrogim przejêciem nie jest istotnym czynnikiem ograniczaj¹cym sk³onnoœæ do
debiutów jest znacznie mniejsza ni¿ liczba osób wyra¿aj¹cych przeciwny pogl¹d.
Jest ich jednak wiêcej w grupie, której nie zaoferowano dodatkowego wsparcia
w postaci doradztwa (grupa A). W grupie A wiêksza jest ponadto, ni¿ w grupie B
zarówno liczba respondentów maj¹cych wczeœniej kontakt z inwestowaniem na
gie³dzie, jak i respondentów niemaj¹cych takiego kontaktu.
Wyniki badania s¹ pozornie zaskakuj¹ce, gdy¿ w grupie badawczej, której nie
zaproponowano dodatkowego wsparcia w postaci doradztwa w zakresie zabezpieczania siê przed wrogim przejêciem oraz analiz ryzyka i korzyœci zwi¹zanych
z debiutem (grupa A), liczba respondentów zdecydowanych przyst¹piæ do programu wsparcia przedsiêbiorstw w wejœciu na gie³dê jest wiêksza ni¿ w grupie B,
której doradztwo takie zaproponowano (16 osób zdecydowanych na przyst¹pienie do programu w grupie A, 12 osób w grupie B). Ale mo¿e to wynikaæ z faktu, i¿
grupie B zwrócono uwagê na to niebezpieczeñstwo, podczas gdy w grupie A
przemilczano je. Prawid³owoœæ tego rodzaju by³a obserwowana ju¿ we wczeœniejszych badaniach behawioralnych zespo³u w latach 2009–2010. Ujawnienie niebez-
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pieczeñstwa zawsze skutkowa³o wzrostem obaw i mniejsz¹ sk³onnoœci¹ do uczestnictwa w programie niezale¿nie od framingu. Przemilczenie niebezpieczeñstwa
sk³onnoœæ tak¹ zawsze zwiêksza³o.
Procentowy udzia³ odpowiedzi pozytywnych w stosunku do wszystkich
odpowiedzi jest co prawda mniejszy w grupie A ni¿ w grupie B, ale nie jest to
ró¿nica znacz¹ca i wnosi tylko 2,9 p.p. (51,6% w grupie A i 54,5% w grupie B).
Identyczna w obu grupach jest liczba respondentów deklaruj¹cych nie przyst¹pienie do programu (po 4 osoby) i zbli¿ony rozk³ad respondentów odk³adaj¹cych,
w ró¿nych horyzontach czasowych, moment podjêcie decyzji (najwiêksza ró¿nica pomiêdzy obu grupami wystêpuje wœród przedsiêbiorców odk³adaj¹cych
decyzjê o rok).
Tabela 10. Metryka respondentów uwa¿aj¹cych, ¿e ryzyko wrogiego przejêcia nie hamuje
chêci firm do wejœcia na gie³dê
Rodzaj danych

Liczba respondentów
(lub suma)
A

B

Procent respondentów
(lub œrednia)
A

B

1. P³eæ – kobieta

14

11

45,2

50.0

1. P³eæ – mê¿czyzna

17

11

54,8

50,0

2. Wiek w latach (suma i œrednia)

780

563

25,2

25,6

3. Sta¿ pracy w latach (suma i œrednia)

150

101

4,8

4,6

4. Sta¿ pracy w finansach (suma i œrednia)

26

18

0,8

0,8

5. Wykszta³cenie – wy¿sze

21

15

67,7

68,2

5. Wykszta³cenie – œrednie
6. Liczba pracowników (osoby) ogó³em i œrednia
7. Rodzaj dzia³alnoœci – produkcja
7. Rodzaj dzia³alnoœci – us³ugi

10

7

32,3

31,8

1959

1247

63,2

56,7

3

1

9,7

4,5

11

9

35,5

40,9

7. Rodzaj dzia³alnoœci – handel

6

1

19,4

4,5

7. Rodzaj dzia³alnoœci – budownictwo

2

1

6,5

4,5

7. Rodzaj dzia³alnoœci – inne

9

10

29,0

45,5

12. Faza rozwoju – pocz¹tkowa

3

3

9,7

13,6

11

4

35,5

18,2

3

3

9,7

13,6

12. Faza rozwoju – dojrza³oœæ

10

8

32,3

36,4

12. Faza rozwoju – schy³kowa

2

4

6,5

18,2

12. Faza rozwoju – szybki rozwój
12. Faza rozwoju – stopniowy rozwój

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Podsumowuj¹c badanie mo¿na ostro¿nie stwierdziæ, ¿e w grupie respondentów nie dostrzegaj¹cych istotnego wp³ywu obaw przed wrogim przejêciem na
chêæ firm do wejœcia na gie³dê, dodatkowa oferta doradztwa nie wp³ywa na decyzjê o przyst¹pieniu do programu wspieraj¹cego debiuty gie³dowe. Ostro¿noœæ
tego stwierdzenia wynika ze stosunkowo niewielkiej grupy badawczej, co mo¿e
zniekszta³caæ osi¹gniête wyniki.
W liczniejszej grupie badawczej A wiêcej jest, w stosunku do grupy B zarówno kobiet (o trzy osoby), jak i mê¿czyzn (o 6 osób), przy czym w grupie B udzia³
kobiet i mê¿czyzn jest identyczny. W obu grupach badawczych podobna jest
œrednia wieku, œredni sta¿ pracy, w tym identyczny œredni sta¿ pracy w sektorze
finansów. Bardzo podobny jest rozk³ad wykszta³cenia w obu grupach, pewne
ró¿nice wystêpuj¹ w œredniej liczbie zatrudnianych pracowników, na korzyœæ
grupy A.
Bardzo zbli¿ony jest sektorowy rozk³ad prowadzonej dzia³alnoœci, przy czym
najwiêksza ró¿nica liczbowa wystêpuje w przypadku handlu. Zdecydowanie
wiêcej przedsiêbiorstw w fazie szybkiego rozwoju wystêpuje w grupie A, przy
podobnym rozk³adzie obejmuj¹cym pozosta³e fazy rozwojowe.
Wysoki poziom homogenicznoœci obu grup badawczych, powoduje, ¿e ich
struktura nie powinna w istotny sposób wp³ywaæ na osi¹gniête wyniki.

15.4. Wnioski
Przeprowadzone badanie porównawcze, w ramach eksperymentu behawioralnego,
daje podstawy do sformu³owania nastêpuj¹cych wniosków, które odnosz¹ siê do
badanej próby obejmuj¹ce dwie grupy respondentów:
1. Na podstawie przeprowadzonego badania na ca³ej próbie badawczej mo¿na stwierdziæ, ¿e dodatkowe zaoferowanie doradztwa w zakresie analizy ryzyka
i korzyœci z wejœcia na gie³dê oraz prawnego zabezpieczania siê przed ryzykiem
utraty kontroli nad spó³k¹, nie przyczyni³o siê w istotny sposób do zmiany nastawienia przedsiêbiorców do programu wspomagaj¹cego przeprowadzenie debiutu gie³dowego. Wiêksza jest co prawda liczba osób deklaruj¹cych chêæ przyst¹pienia do programu w grupie badawczej, której zaoferowano dodatkowo us³ugi
doradcze i mniejsza liczba osób negatywnie nastawionych do programu, ale ró¿nice te nie s¹ wielkie. Interwencja behawioralna w postaci przyjaznego framingu
polegaj¹cego na doradztwie przynosi ograniczony skutek (wzrost pozytywnej
sk³onnoœci do uczestnictwa w programie o 5,7 punktów procentowych w ca³ej
grupie i wzrost pozytywnych odpowiedzi o 13%). W obu grupach badawczych
zwolennicy przyst¹pienia do programu nie stanowi¹ wiêkszoœci w stosunku do
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osób deklaruj¹cych nieprzystêpowanie do programu i odk³adaj¹cych podjêcie
decyzji.
2. Dla przedsiêbiorców posiadaj¹cych doœwiadczenie w inwestowaniu na
gie³dzie (lub znaj¹cych osoby z takim doœwiadczeniem) dodatkowe zaoferowanie
w programie wspomagania debiutu gie³dowego doradztwa, w zakresie analizy
ryzyka i korzyœci z nim zwi¹zanych oraz zabezpieczania przed ryzykiem utraty
kontroli nad spó³k¹ nie mia³o istotnego znaczenia. W obu grupach badawczych
(grupie A bez oferty doradztwa i grupie B z ofert¹ doradztwa) liczba respondentów deklaruj¹cych chêæ uczestniczenia w programie jest prawie taka sama.
Rozk³ad liczby ankietowanych zdecydowanych na nieprzystêpowanie do programu jest równie¿ prawie identyczny w obu grupach badawczych.
3. Dla przedsiêbiorców nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w inwestowaniu na
gie³dzie dodatkowe zaoferowanie w programie wspomagania debiutu gie³dowego doradztwa, w zakresie analizy ryzyka i korzyœci z nim zwi¹zanych oraz
zabezpieczania przed ryzykiem utraty kontroli nad spó³k¹ nie ma istotnego
znaczenia. Wiêksza jest co prawda liczba osób deklaruj¹cych chêæ przyst¹pienia
do programu wspomagaj¹cego debiuty gie³dowe w grupie badawczej, której
zaoferowano dodatkowo us³ugi doradcze i mniejsza liczba osób negatywnie
nastawionych do programu, ale ró¿nice te nie s¹ wielkie. W obu grupach
badawczych zwolennicy przyst¹pienia do programu nie stanowi¹ wiêkszoœci
w stosunku do ³¹cznej liczby osób deklaruj¹cych nieprzystêpowanie do programu i odk³adaj¹cych podjêcie decyzji.
4. Przeprowadzona analiza wskazuje, ¿e dodatkowe wsparcie w postaci doradztwa nie wp³ynê³o w istotny sposób na prze³amanie obaw przed debiutem
gie³dowym, w grupie przedsiêbiorców ¿ywi¹cych obawy, ¿e upublicznienie
spó³ki mo¿e groziæ wrogim przejêciem. Wiêksza jest co prawda liczba osób deklaruj¹cych chêæ przyst¹pienia do programu wspomagaj¹cego debiuty gie³dowe
w grupie badawczej, której zaoferowano dodatkowo us³ugi doradcze i mniejsza
liczba osób negatywnie nastawionych do programu, ale ró¿nice te nie s¹ wielkie.
W obu grupach badawczych ³¹czna liczba przedsiêbiorców negatywnie nastawionych do programu i odk³adaj¹cych podjêcie decyzji o przyst¹pieniu do niego jest
bardzo podobna i wiêksza od liczby przedsiêbiorców sk³onnych od razu podj¹æ
decyzjê o przyst¹pieniu do programu wspierania debiutów gie³dowych.
5. Stwierdziæ mo¿na ostro¿nie, ¿e w grupie respondentów niedostrzegaj¹cych
istotnego wp³ywu obaw przed wrogim przejêciem na chêæ firm do wejœcia na
gie³dê, dodatkowa oferta doradztwa nie wp³ywa na decyzjê o przyst¹pieniu do
programu wspieraj¹cego debiuty gie³dowe. Ostro¿noœæ tego stwierdzenia
wynika ze stosunkowo niewielkiej grupy badawczej, co mo¿e zniekszta³caæ
osi¹gniête wyniki. Zwróciæ nale¿y jednak uwagê, ¿e w grupie badawczej, której
nie zaproponowano dodatkowego wsparcia w postaci doradztwa w zakresie
zabezpieczania siê przed wrogim przejêciem oraz analiz ryzyka i korzyœci
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zwi¹zanych z debiutem liczba respondentów zdecydowanych przyst¹piæ do programu wsparcia przedsiêbiorstw w wejœciu na gie³dê jest wiêksza ni¿ w grupie,
której wsparcie takie zaproponowano. Identyczna w obu grupach jest liczba respondentów deklaruj¹cych nie przyst¹pienie do programu i zbli¿ony rozk³ad respondentów odk³adaj¹cych, w ró¿nych horyzontach czasowych, moment podjêcia decyzji.
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16. Jak wspieraæ przedsiêbiorczoœæ kobiet?
Testowanie za³o¿eñ programu po¿yczkowo-doradczego „Przedsiêbiorcza Kobieta”
Lilia Neumann*

16.1. Wprowadzenie. Czy programy przedsiêbiorczoœci kobiet
maj¹ sens?
Zespó³ autorski wspólnie z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Po-morskiego uzna³, ¿e zagadnienie przedsiêbiorczoœci kobiet wymaga znacz¹cego
wzmocnienia, a istnienie programu po¿yczkowo-doradczego skierowanego do
kobiet za istotny element gospodarczej mapy Pomorza, bardzo wa¿ny we wspieraniu przedsiêbiorczoœci ogó³em, zw³aszcza w sytuacji niewielkiej iloœci wystêpowania takich programów w Polsce. Paradoksalnie wraz z rozwojem dyskusji na
temat braku ró¿nic pomiêdzy p³ciami w Polsce zanika³y programy przedsiêbiorczoœci kobiet wspierane z publicznych œrodków rozwojowych. Zdaniem zespo³u
autorskiego wspieranie przedsiêbiorczoœci kobiet powinno wynikaæ nie tylko
z d¹¿enia do równouprawnienia, ale z potencja³u, jaki maj¹ w sobie kobiety
przedsiêbiorcy, który móg³by byæ wykorzystany w wiêkszym stopniu dla rozwoju gospodarki i spo³eczeñstwa. Tak wiêc naszym zdaniem to nie wzglêdy socjalne
decyduj¹ o wspieraniu przedsiêbiorczoœci kobiet, ale pragmatyczne cele zwi¹zane
z rozwojem spo³eczno-gospodarczym, w którym kobiety mog³yby odgrywaæ
wiêksz¹ rolê dla dobra ca³ego spo³eczeñstwa.
Niestety, dyskusja naukowa wokó³ przedsiêbiorczoœci kobiet toczy siê na kanwie braku ró¿nic pomiêdzy p³ciami uto¿samianej z równouprawnieniem, a nie
szans i unikatowych zalet, jakie stwarza ka¿da z p³ci dla rozwoju przedsiêbiorczoœci. Buduje to faktycznie dyskryminacjê kobiet, poniewa¿ ustawia je w pozycji socjalnej (gorszej) w odró¿nieniu od przedsiêbiorczoœci w ogóle, o której mówi siê
w kategoriach szans. Z punktu widzenia ideowego programy przedsiêbiorczoœci
kobiet nale¿y rozpatrywaæ w kategoriach wykorzystywania szans, jakie stwarza
ka¿da z p³ci. Warto jednak przytoczyæ najwa¿niejsze pogl¹dy w tej dyskusji.

* Mgr, Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, l.neumann@
ug.edu.pl
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Równouprawnienie p³ci zapisane jest w najwa¿niejszym akcie prawnym
w Polsce, czyli Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (zob. Dz. U. 1997, nr 78, poz.
483). Artyku³y 32 oraz 33 œwiadcz¹ o tym w sposób niepodlegaj¹cy zakwestionowaniu. Przepisy dotycz¹ce rynku pracy stanowi¹ce o nie dyskryminacji pracuj¹cych z uwagi na p³eæ zosta³y zapisane z ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. (zob. Dz. U. 2004, nr 99, poz. 1001). Samo istnienie
przepisów nie wystarczy, aby z praktycznego punktu widzenia kobiety mia³y taki
sam dostêp do narzêdzi dzia³alnoœci gospodarczej i mo¿liwoœci rozwoju co mê¿czyŸni. Istotne jest zwiêkszenie œwiadomoœci kobiet w zakresie posiadanych
przez nie praw i mo¿liwoœci rozwoju, a tak¿e umo¿liwienie uzyskania niezbêdnego wsparcia przy rozpoczynaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej (Walczyk-Matuszyk 2011, 49). Wystêpowanie tzw. szklanego sufitu, ograniczaj¹cego
mo¿liwoœci kariery kobiet czêsto powoduje zak³adanie przez nie w³asnych firm
(Lisowska 2008, 163). Wed³ug autorów raportu Przedsiêbiorczoœæ kobiet w Polsce
(PARP 2011, 47) rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej jest podyktowane
potrzeb¹ i szans¹ na rozwój zawodowy oraz z powodu braku alternatywy w postaci pracy na etacie.
Równoœæ traktowania kobiet i mê¿czyzn jest wpisana w ideê spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Kobiety z racji pe³nionych przez siebie ról pozazawodowych w bardziej skomplikowany sposób zmuszone s¹ do ³¹czenia obowi¹zków
zawodowych z rodzinnymi ani¿eli mê¿czyŸni. Wystêpuje potrzeba wspierania
form aktywizacji zawodowych kobiet, które pozwol¹ na ³¹czenie wszystkich
funkcji pe³nionych przez kobiety. Jednym z takich sposobów jest umo¿liwienie
kobietom zak³adania i prowadzenia w³asnych firm oraz umo¿liwienie uzyskania
wsparcia finansowego oraz doradczego podejmowanych dzia³añ (Rollnik-Sadowska 2010, 8).
W Polsce istniej¹ organizacje wspieraj¹ce rozwój przedsiêbiorczoœci m.in.
(Rollnik-Sadowska 2010, 139–146): Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci,
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Business Centre Club, Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego, Forum
Odpowiedzialnego Biznesu. Wœród nich istniej¹ równie¿ organizacje czy inicjatywy wyspecjalizowane w promocji przedsiêbiorczoœci kobiet. To m.in.: Fundacja
Centrum Promocji Kobiet, Miêdzynarodowe Forum Kobiet, Miêdzynarodowa
Fundacja Kobiet, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu, FemStart, Europejskie
Stowarzyszenie Centrów Przedsiêbiorczoœci Kobiet WINNET Europe.
19 listopada 2014 roku wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki
uruchamiaj¹ce fundusz po¿yczkowy dla kobiet. Ministerstwo Gospodarki wraz
z PARP stworzy³o instrument wsparcia przedsiêbiorczoœci kobiet, pragn¹cych
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (www.mg.gov.pl). Ministerstwo Gospodarki
we wspó³pracy z Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci uruchomi³o
fundusz po¿yczkowy dla kobiet prowadz¹cych lub planuj¹cych rozpocz¹æ
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dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (zob. Dz. U. 2014, poz. 1609), jednak ostatni nabór zosta³
zakoñczony 31 grudnia 2015 roku. Program ten by³ jednak ma³o atrakcyjny, poniewa¿ oferowa³ po¿yczki oprocentowane na 2% tylko do kwoty 40 tys. PLN.
Ci¹gle brakuje dobrze skonstruowanych programów dedykowanych wy³¹cznie
kobietom, które poza wsparciem finansowym mog¹ uzyskaæ fachow¹ pomoc z zakresu tworzenia planów inwestycyjnych. Pomimo dominuj¹cej w Polsce w ostatnich latach dyskusji na temat równoœci p³ci nic wa¿nego nie zrobiono w zakresie
rozwoju przedsiêbiorczoœci kobiet.
Kobiety w zwi¹zku z tym, ¿e nieco inaczej podejmuj¹ decyzje i zarz¹dzaj¹ ni¿
mê¿czyŸni, potrzebuj¹ programów pomocowych, czy instrumentów wspierania
biznesu, skonstruowanych specjalnie dla nich, w zgodzie ze sposobem pracy i potrzebami kobiet. Pogl¹d ten nawi¹zuje do determinant behawioralnych, ewolucyjnych i zrozumienia, ¿e kobiety i mê¿czyŸni to ca³kiem ró¿ne p³cie biologiczne
i kulturowe (Palus 2011) i istnieje sens opracowywania programów rozwojowych,
które pozwol¹ lepiej wykorzystywaæ mo¿liwoœci ka¿dej z nich. Kobiety kreatywnie podchodz¹ do wykonywania zadañ, interesuj¹c siê otoczeniem danego problemu, nie koncentruj¹c siê jedynie na fina³owym rozwi¹zaniu. Potrzebuj¹ wiêcej
czasu na podjêcie decyzji, wys³uchuj¹c racji wielu zaanga¿owanych stron, poszukuj¹c rozwi¹zania problemu maj¹c na celu jego optymalizacjê (Benko, Pelster 2013).
Kobiety bêd¹ce kierownikami czêsto podejmuj¹ decyzje okazuj¹ce siê korzystniejszymi ni¿ te podjête przez mê¿czyzn. Dla kobiet wartoœci¹ nie do przecenienia jest wspó³praca oraz wykorzystywanie nieszablonowych, kreatywnych
pomys³ów i rozwi¹zañ (Wojtas-Klima 2014, 321–322). Warto zauwa¿yæ, ¿e przedsiêbiorstwa, w zarz¹dach których zasiadaj¹ kobiety, osi¹gaj¹ lepsze wyniki finansowe (przeciêtnie), ani¿eli te nieposiadaj¹ce pañ w zarz¹dzie (Raport MPiPS,
2015). Jako ¿e wiêkszoœæ absolwentów szkó³ wy¿szych stanowi¹ kobiety, a przedsiêbiorstw za³o¿onych przez kobiety jest zdecydowanie mniej ani¿eli tych za³o¿onych przez mê¿czyzn, istnieje du¿y potencja³ w obszarze zwiêkszenia udzia³u
przedstawicielek p³ci piêknej w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce.

16.2. Sytuacja decyzyjna
Sformu³owano problem decyzyjny dotycz¹cy zasadnoœci programu po¿yczkowo-doradczego skierowanego do kobiet przez instytucjê rozwojow¹. W obu
wariantach przedstawionych respondentkom zaproponowano podjêcie decyzji
w sprawie uzyskania finansowania na za³o¿enie mikroprzedsiêbiorstwa dla
kobiet niezadowolonych z dotychczasowego wynagrodzenia. W obu wariantach
zaproponowano jednakowe parametry po¿yczki (taki sam okres po¿yczki, kwota,
koszt po¿yczki i porêczenia). Dodatkowo zaproponowano szkolenia z zakresu
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przedsiêbiorczoœci, indywidualne doradztwo i pomoc w pisaniu planu biznesowego firmy. W drugim wariancie zaproponowano dodatkow¹ pomoc na okres
dwóch lat kobiet – przedsiêbiorców, które od momentu za³o¿enia dzia³alnoœci gospodarczej przez nowe przedsiêbiorczynie, wspieraj¹ je swoim doœwiadczeniem
i kompetencjami.
W ramach badania zosta³y zweryfikowane nastêpuj¹ce hipotezy:
H1. Doœwiadczenie w korzystaniu z danego instrumentu wœród MSP jest czynnikiem zmniejszaj¹cym skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych bez wzglêdu na
segment MSP.
H2. Brak doœwiadczenia w korzystaniu z danego instrumentu przez MSP zwiêksza skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych, przy czym poziom tej skutecznoœci mo¿e byæ zró¿nicowany pomiêdzy segmentami MSP.
H7. Poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ
behawioralnych i mo¿e mieæ du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych. Wp³yw ten mo¿e byæ zró¿nicowany w poszczególnych segmentach MSP.
Problem decyzyjny zosta³ szczegó³owo opisany w poni¿szej tabeli, w której
przedstawiono sytuacjê, wspóln¹ dla obu wersji, element dodatkowy wersji B
oraz mo¿liwe do podjêcia decyzje dodatkowe.
Tabela 1. Sytuacja decyzyjna w testowaniu instrumentu wspierania przedsiêbiorczosci
kobiet
Sytuacja decyzyjna (element wspólny):
Agencja Rozwoju Pomorza oferuje po¿yczki dla kobiet pragn¹cych za³o¿yæ mikroprzedsiêbiorstwa.
Kobietom oferuje siê przejœcie przez program szkolenia przedsiêbiorczoœci, a nastêpnie zapewniane jest indywidualne doradztwo przy pisaniu projektu biznesowego nowej firmy. Maksymalna
kwota po¿yczki na 6 lat to 150 tys. PLN, a oprocentowanie 1%. Koszt porêczenia po¿yczki jest jednorazowy i wynosi 0,9% wartoœci po¿yczki. Na ka¿dym etapie programu mo¿na siê wycofaæ bez
konsekwencji. Jesteœ osob¹ nieusatysfakcjonowan¹ poziomem swoich zarobków. Czy wziê³abyœ
udzia³ w tego typu programie.
Elementy ró¿ni¹ce siê:
Rozwiniêcie sytuacji decyzyjnej (wariant B):
W ramach programu organizowane s¹ bran¿owe grupy wsparcia, w których doœwiadczone
kobiety-przedsiêbiorcy pe³ni¹ rolê opiekunek
i doradców nowo za³o¿onych firm przez 2 lata.
Alternatywy decyzyjne – odpowiedzi do wyboru:
a) przyst¹pisz do programu
b) nie przyst¹pisz do programu
c) odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
d) odsuniesz w czasie decyzjê o 6 miesiêcy
e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Przed respondentkami postawiono dodatkowo dwa pytania z mo¿liwoœci¹
odpowiedzi TAK lub NIE:
– Czy kiedyœ korzysta³aœ z programu dla kobiet?
– Czy uwa¿asz, ¿e warto prowadziæ programy przedsiêbiorczoœci kobiet?

16.3 Uzyskane wyniki badawcze
W badaniu, w którym uczestniczy³o 210 osób, na pytanie przedstawione w sytuacji
decyzyjnej odpowiedzia³o 119 respondentek (w wersji A – 59, natomiast w wersji
B – 60, tyle kobiet znalaz³o siê w poszczególnych grupach).
Pytanie zosta³o skierowane wy³¹cznie do kobiet, które w obu wariantach
badania (A oraz B) stanowi³y liczniejsz¹ grupê ni¿ mê¿czyŸni (w wariancie A
ca³ego badania znalaz³o siê 46 mê¿czyzn, a w wariancie B – 45).
Tabela 2. Preferencje respondentek w zakresie korzystania z programu po¿yczkowo-doradczego „Przedsiêbiorcza Kobieta” dla kobiet oraz pozytywnego oddzia³ywania programów przedsiêbiorczoœci kobiet. Analiza podstawowa
Liczba respondentów
(wersja A)

Procent respondentów
(wersja A)

Liczba respondentów
(wersja B)

Procent respondentów
(wersja B)

suma

na 100%

suma

na 100%

TAK – przyst¹pisz do programu

38

64,4

49

80,3

NIE – decyzja negatywna,
nie przyst¹pisz do programu

13

22,0

8

13,1

Odsuniêcie podjêcia decyzji
o 3 miesi¹ce

5

8,5

3

4,9

Odsuniêcie podjêcia decyzji
o pó³ roku

0

0,0

0

0,0

Odsuniêcie decyzji o 1 rok

3

5,1

0

0,0

Czy kiedyœ korzysta³aœ z programu
dla kobiet? TAK

6

10,2

5

8,2

Czy kiedyœ korzysta³aœ z programu
dla kobiet? NIE

53

89,8

55

90,2

Czy uwa¿asz, ¿e warto prowadziæ
programy przedsiêbiorczoœci
kobiet? TAK

50

84,7

56

91,8

Czy uwa¿asz, ¿e warto prowadziæ
programy przedsiêbiorczoœci
kobiet? NIE

9

15,3

4

6,6

Podjêta decyzja
oraz pytania pomocnicze

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Na pytanie o przyst¹pienie do programu twierdz¹co w wariancie A odpowiedzia³o 38 kobiet, zaœ w wariancie B – 49, co stanowi³o odpowiednio nieco ponad
64% i 80%. W wariancie B, oprócz doœæ korzystnych warunków finansowych po¿yczki, zaoferowano równie¿ fachow¹ pomoc kobiet przedsiêbiorców przez okres
co najmniej 2 lat. Zdecydowanie wiêksza czêœæ respondentek zdecydowa³aby siê
na przyst¹pienie do programu wraz z otrzymaniem wsparcia ze strony doœwiadczonych „kole¿anek”. W wariancie A (bez oferowanej pomocy po za³o¿eniu
mikrofirmy przez doœwiadczone przedsiêbiorczynie) 13 kobiet (22%) nie przyst¹pi³oby do programu, w wariancie B (z zaoferowan¹ pomoc¹ i wsparciem) tylko
8 respondentek (13%).Wiêkszoœæ z kobiet udzielaj¹cych odpowiedzi na pytanie
przedstawione w sytuacji decyzyjnej nie posiada³o doœwiadczenia w korzystaniu
z programów po¿yczkowo-pomocowych dla kobiet (w grupie pierwszej tego
typu doœwiadczenia posiada³o jedynie 6 kobiet, zaœ w grupie drugiej 5). Zdecydowana wiêkszoœæ respondentek uwa¿a, ¿e warto prowadziæ programy wsparcia
przedsiêbiorczoœci kobiet (50 kobiet w wariancie A, co stanowi prawie 85% oraz
56 osób w wariancie B, daj¹ce ponad 90% twierdz¹cych odpowiedzi). W wariancie
A 9 respondentek uwa¿a za bezzasadne prowadzenie programów wspieraj¹cych
przedsiêbiorczoœæ kobiet, zaœ w wariancie B (w którym udzielano dodatkowego
wsparcia doradczego na okres dwóch lat od momentu za³o¿enia przedsiêbiorstwa) tylko 4 respondentki.
Kobiety ceni¹ poczucie bezpieczeñstwa w biznesie nieco bardziej ni¿ mê¿czyŸni, wspó³pracowanie w grupie doœwiadczonych przedsiêbiorczyñ mo¿e zmniejszyæ poziom awersji do ryzyka oraz zwiêkszyæ poczucie bezpieczeñstwa.
Tabela 3. Metryka respondentek

Rodzaj danych

1. Kobieta
1. Mê¿czyzna
2. Wiek
3. Sta¿ pracy ogó³em suma/ przeciêtna

Liczba respondentów
(wersja A)

Procent respondentów
(wersja A)

Liczba respondentów
(wersja B)

Procent respondentów
(wersja B)

suma

na 100%

suma

na 100%

59

100,0

60

100,0

0

0,0

0

0,0

1494

25,3

1543

25, 8

5,06

322

5,4

292,5

4. Sta¿ pracy w finansach

64,5

1,1

77

1,3

5.Wykszta³cenie – œrednie

15

25,4

18

30,0

5. Wykszta³cenie – wy¿sze

44

74,6

42

70,0

6. Rodzaj dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa – produkcja

9

15,3

7

11,7

6. Rodzaj dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa – us³ugi

27

45,8

32

53,3
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6. Rodzaj dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa – handel

5

8,5

6

10,0

6. Rodzaj dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa – budownictwo

2

3,4

2

3,3

6. Rodzaj dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa – inne

14

23,7

12

20,0

7. Liczba pracowników w przedsiêbiorstwie – suma/ przeciêtna

3440

58, 3

3734

62,2

8. Faza rozwoju przedsiêbiorstwa –
pocz¹tkowa

4

6,8

4

6,7

8. Faza rozwoju przedsiêbiorstwa –
szybki rozwój

19

32,2

14

23,3

8. Faza rozwoju przedsiêbiorstwa –
stopniowy rozwój

11

18,6

12

20,0

8. Faza rozwoju przedsiêbiorstwa –
dojrza³e i stabilne

24

40,7

21

35,0

8. Faza rozwoju przedsiêbiorstwa –
zmniejszaj¹ce dzia³alnoœæ

2

3,4

5

8,3

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Wiêkszoœæ respondentek udzielaj¹cych odpowiedzi na wy¿ej postawione
i opisane pytanie posiada³o wykszta³cenie wy¿sze (w wariancie A to 44 kobiety,
natomiast w wariancie B to 42 respondentki), co stanowi³o odpowiednio nieco
ponad 74% oraz 70%. 15 kobiet w grupie A (25% ogó³u kobiet z grupy A) oraz 18
kobiet w grupie B (30% ogó³u kobiet z grupy B) mia³o wykszta³cenie œrednie.
Wiêkszoœæ z ankietowanych osób pracowa³o w przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych
siê us³ugami (27 kobiet, czyli blisko 50% w grupie A oraz 32 kobiety w grupie B stanowi¹c nieco ponad 50%). Na drugim miejscu znalaz³y siê przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ inn¹ ni¿ warianty wymienione w metryce powy¿ej
(w pierwszej grupie trochê powy¿ej 20% i w grupie drugiej 20%). W przedsiêbiorstwie produkcyjnym zatrudnionych by³o 9 kobiet w wersji A badania oraz 7 kobiet w wersji B. Do przedsiêbiorstwa handlowego przynale¿noœæ zadeklarowa³o
5 kobiet w wariancie A (8,5%) oraz 6 w wariancie B (10%). W firmach budowlanych zatrudnionych by³y po 2 kobiety z wariantu A oraz B. Respondentki z grupy
B mog³y poszczyciæ siê d³u¿szym sta¿em pracy w finansach i sta¿em pracy
ogó³em, ni¿ respondentki z grupy A. Wyniki analizy podstawowej z uwagi na rodzaj dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa zosta³y przedstawione na rysunku 1.
Z punktu widzenia stadium rozwoju przedsiêbiorstwa najwiêcej kobiet
zadeklarowa³o pracê w firmach dojrza³ych i stabilnych (w pierwszym wariancie
to 24 kobiety stanowi¹ce 40,7% oraz w drugim wariancie to 21 kobiet – 35%). Na
drugim miejscu pod wzglêdem liczebnoœci znalaz³y siê firmy szybko rozwijaj¹ce
siê, w których zatrudnionych by³o w wariancie A 19 kobiet, czyli 32,2 %, w warian-
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cie B 14 kobiet stanowi¹cych 23,3%. W przedsiêbiorstwach w pocz¹tkowej fazie
rozwoju pracowa³y po 4 kobiety z pierwszej (6,8%) oraz drugiej grupy (6,7%).
W firmach znajduj¹cych siê w fazie stopniowego rozwoju pracowa³o 11 pañ z wariantu A (18,6%) oraz 12 z wariantu B ankiety (20%). W przedsiêbiorstwach zmniejszaj¹cych dzia³alnoœæ pracowa³o ³¹cznie 7 kobiet stanowi¹c najmniej liczn¹ grupê
(w pierwszej grupie 2 panie, zaœ w drugiej 5).
Wariant A

Wariant B
15,3

20

3,3

23,7

11,7
53,3

45,8

2. us³ugi

10

3,4

1. produkcja

3. handel
4. budownictwo

8,5

5. inne

Rysunek 1. Procentowa wielkoœæ zatrudnienia respondentek z uwagi na rodzaj dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Procentowy udzia³ zatrudnienia ankietowanych z punktu widzenia fazy
rozwoju przedsiêbiorstwa zobrazowany na rysunku 2.
Wariant A

Wariant B

8,3

6,7

35

23,3
1. pocz¹tkowa
2. szybki rozwój
3. stopniowy rozwój
20

4. dojrza³e i stabilne
5. zmniejszaj¹ce dzia³alnoœæ

Rysunek 2. Procentowy udzia³ zatrudnienia respondentek z uwagi na fazê rozwoju
przedsiêbiorstwa
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Tabela 4. Preferencje respondentek w zakresie korzystania z programu po¿yczkowo-doradczego dla kobiet posiadaj¹cych doœwiadczenie w uczestnictwie w programie dla kobiet
Liczba respondentów
(wersja A)

Procent respondentów
(wersja A)

Liczba respondentów
(wersja B)

Liczba respondentów
(wersja B)

suma

na 100%

suma

na 100%

TAK – decyzja pozytywna

5

83,3

3

60,0

NIE – decyzja negatywna

1

16,7

2

40,0

Odsuniêcie podjêcia decyzji
o 3 miesi¹ce

0

0,0

0

0,0

Odsuniêcie podjêcia decyzji
o pó³ roku

0

0,0

0

0,0

Odsuniêcie decyzji o 1 rok

0

0,0

0

0,0

Czy kiedyœ korzysta³aœ z programu
dla kobiet? TAK

6

100,0

5

100,0

Czy kiedyœ korzysta³aœ z programu
dla kobiet? NIE

0

0,0

0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e warto prowadziæ programy przedsiêbiorczoœci kobiet? TAK

4

66,7

4

80,0

Czy uwa¿asz, ¿e warto prowadziæ programy przedsiêbiorczoœci kobiet? NIE

2

33,3

1

20,0

Podjêta decyzja
oraz pytania pomocnicze

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Tabela 4 przedstawia preferencje respondentek w zakresie korzystania
z programu po¿yczkowo-doradczego dla kobiet posiadaj¹cych doœwiadczenie
w uczestnictwie w programie dla kobiet. Respondentki posiadaj¹ce doœwiadczenie z programami s³u¿¹cymi rozwojowi przedsiêbiorczoœci wœród kobiet, w obu
wersjach w wiêkszoœci odpowiedzia³y pozytywnie na propozycjê przyst¹pienia
do programu. W wersji A twierdz¹c¹ odpowiedŸ wybra³o 5 na 6 kobiet stanowi¹c
83,3% ogó³u, natomiast w wersji B odpowiedzi tak udzieli³y 3 na 5 kobiet (60%
ogó³u). Doœwiadczone w programach dla kobiet ankietowane odpowiada³y
bardzo zdecydowanie na pytanie (udzielaj¹c odpowiedzi tak lub nie), bez zostawiania sobie czasu na zastanowienie na póŸniejsze podjêcie decyzji. ¯adna z kobiet w obu wersjach nie wybra³a odpowiedzi oznaczaj¹cej odsuniêcie decyzji
w czasie. Wiêkszoœæ ankietowanych respondentek (w grupie A 66,7% respondentek, zaœ w grupie B 80%) opowiedzia³o siê za potrzeb¹ i zasadnoœci¹ prowadzenia
programów przedsiêbiorczoœci kobiet. Kobiety, które posiadaj¹ doœwiadczenie
z programami wspieraj¹cymi kobiec¹ przedsiêbiorczoœæ wyra¿aj¹ pozytywne
opinie na temat zasadnoœci ich prowadzenia.
Respondentki odpowiadaj¹ce na pytanie zawarte w badaniu A w wiêkszoœci
pracowa³y w mikrofirmach (3 kobiety) i ma³ych przedsiêbiorstwach (2 kobiety na
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6 badanych) oraz dojrza³ych i stabilnych (5 na 6 respondentek), najczêœciej zajmuj¹cych siê us³ugami (3 kobiety). Dwie z ankietowanych pracowa³y w przedsiêbiorstwie produkcyjnym. Tylko jedna kobieta pracowa³a w przedsiêbiorstwie
znajduj¹cym siê w pocz¹tkowej fazie rozwoju. Wiêkszoœæ kobiet posiada³a
wykszta³cenie wy¿sze (5 na 6 kobiet). Po³owa z respondentek posiada³a doœwiadczenie w pracy w finansach. Respondentki w wariancie A œrednio przepracowa³y
9,5 roku.
Kobiety udzielaj¹ce odpowiedzi w badaniu B w wiêkszoœci pracowa³y
w mikroprzedsiêbiorstwach (3 respondentki), jedna z kobiet w ma³ym przedsiêbiorstwie oraz jedna w firmie œredniej wielkoœci. Po jednej z kobiet zadeklarowa³o zatrudnienie w przedsiêbiorstwie znajduj¹cym siê w pocz¹tkowej fazie
rozwoju, szybko rozwijaj¹cym siê, stopniowo rozwijaj¹cym siê, dojrza³ym i stabilnym oraz w zmniejszaj¹cym dzia³alnoœæ. Przewa¿a³y przedsiêbiorstwa us³ugowe
(3 na 5). Wiêkszoœæ kobiet posiada³a wykszta³cenie wy¿sze (4 na 5 ankietowanych), a wœród ni¿ 2 z doœwiadczeniem w pracy w finansach. Maksymalny sta¿
pracy wœród respondentek z grupy B wyniós³ 10 lat (œrednio 6,4 roku).
W tabeli 5. przedstawiono preferencje respondentek w zakresie korzystania
z programu po¿yczkowodo-radczego dla kobiet nieposiadaj¹cych doœwiadczenia
w uczestnictwie w tego typu programach.
Tabela 5. Preferencje respondentek w zakresie korzystania z programu po¿yczkowo-doradczego dla kobiet nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w uczestnictwie w programie dla kobiet

Podjêta decyzja
oraz pytania pomocnicze

Liczba reLiczba reLiczba reProcent respondentów spondentów spondentów spondentów
(wersja A)
(wersja A)
(wersja B)
(wersja B)
suma

na 100%

suma

na 100%

TAK – decyzja pozytywna

33

62,3

46

83,6

NIE – decyzja negatywna

12

22,6

6

10,9

Odsuniêcie podjêcia decyzji
o 3 miesi¹ce

5

9,4

3

5,5

Odsuniêcie podjêcia decyzji o pó³ roku

0

0,0

0

0,0

Odsuniêcie decyzji o 1 rok

3

5,7

0

0,0

Czy kiedyœ korzysta³aœ z programu
dla kobiet? TAK

0

0,0

0

0,0

Czy kiedyœ korzysta³aœ z programu
dla kobiet? NIE

53

100,0

55

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e warto prowadziæ programy przedsiêbiorczoœci kobiet? TAK

46

86,8

52

94,5

Czy uwa¿asz, ¿e warto prowadziæ programy przedsiêbiorczoœci kobiet? NIE

7

13,2

3

5,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Wœród respondentek, które nie posiada³y doœwiadczenia z programami dla
kobiet (53 kobiety w wersji A oraz 55 kobiet w wersji B) równie¿ przewa¿a³a decyzja pozytywna przyst¹pienia do programu. W wersji A do programu przyst¹pi³yby 33 kobiety (ponad 62%), 12 podjê³oby decyzje negatywn¹, 8 pañ
odsunê³oby decyzjê w czasie. W grupie B zdecydowana wiêkszoœæ kobiet opowiedzia³a siê za przyst¹pieniem do programu (46 kobiet – ponad 83%), 6 kobiet odmówi³o, zaœ tylko 3 respondentki zostawi³y decyzjê na przysz³oœæ. W obu grupach
przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ respondentek opowiedzia³a siê za prowadzeniem programów wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ wœród kobiet (w wariancie A to prawie
87%, zaœ w wariancie B, oferuj¹cym pomoc przez okres 2 lat od momentu za³o¿enia firmy, a¿ 94,5%). Tylko niewielka liczba respondentek wyrazi³a negatywny
stosunek do wystêpowania programów pomocowych dla kobiet (w pierwszej
grupie nieco ponad 13%, w drugiej zaledwie 5,5%).
Œredni wiek respondentek w obu badanych grupach wyniós³ oko³o 25 lat
(w wariancie A – 24,6, zaœ w wariancie B 25,6). Wykszta³cenie wy¿sze posiada³o
w grupie A i B odpowiednio 39 i 38 kobiet, wykszta³cenie œrednie 14 i 17. Sta¿ pracy w obu grupach wyniós³ œrednio oko³o 4,5 i 5 lat, zaœ œredni czas pracy w finansach wyniós³ odpowiednio 0,9 i 1,2 lat. Najwiêcej kobiet zatrudnionych by³o
w przedsiêbiorstwach us³ugowych (w grupie A 24 kobiety, co stanowi³o 43,5%, zaœ
w grupie B – 29, czyli 52,7%). Pod wzglêdem stadium rozwoju przedsiêbiorstwa
najwiêcej kobiet w grupie A zadeklarowa³o pracê w firmach szybko rozwijaj¹cych
siê (18 kobiet – 34%) oraz dojrza³ych i stabilnych (19 kobiet- 35,8%), zaœ najmniej
w firmach bêd¹cych w pocz¹tkowej fazie dzia³alnoœci (3 respondentki – 5,7%)
oraz zmniejszaj¹cych dzia³alnoœæ (2 kobiety – 3,8%). W grupie B najwiêcej kobiet
zatrudnionych by³o w przedsiêbiorstwie dojrza³ym i stabilnym (20 respondentek
stanowi¹cych 36,4% ogó³u ankietowanych w tym wariancie), natomiast najmniej,
podobnie jak w wariancie A, znajduj¹cym siê w pocz¹tkowej fazie rozwoju (3 kobiety stanowi¹ce 5,5% ogó³u) oraz zmniejszaj¹cym dzia³alnoœæ (4 kobiety – 7,3%).
Potwierdza to hipotezê H1 i H2 o tym, ¿e framing dzia³a s³abiej na osoby
(w tym przypadku kobiety) doœwiadczone (negatywne oddzia³ywanie framingu) ni¿
na osoby bez doœwiadczenia (du¿a skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych).
W tabeli 6 zawarto preferencje kobiet w zakresie korzystania z programu po¿yczkowo-doradczego „Przedsiêbiorcza kobieta” z uwagi na preferencjê prowadzenia tego typu programów dla kobiet. W wariancie A 50 na 59 kobiet uzna³o, ¿e
warto prowadziæ programy przedsiêbiorczoœci dla kobiet. Odpowiedzi twierdz¹cej na potrzebê prowadzenia programów pomocowo-doradczych dla kobiet
udzieli³o prawie 85% respondentek. 36 z nich przyst¹pi³oby do programu opisanego w sytuacji decyzyjnej stanowi¹c 72% ogó³u. Tylko 7 kobiet udzieli³o odpowiedzi negatywnej, odmawiaj¹c przyst¹pienia do programu (14%), natomiast
7 odsunê³oby decyzjê w czasie (5 z nich o 3 miesi¹ce, natomiast 2 kobiety o rok).
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92% ankietowanych w wersji A nie posiada³o doœwiadczenia z programami pomocowymi dla kobiet.
W wariancie B ponad 93% kobiet (56 na 60 zapytanych respondentek)
wykaza³o preferencjê dla prowadzenia programów przedsiêbiorczoœci kobiet.
Wœród nich 47 kobiet przyst¹pi³oby do programu przedstawionego w pkt. 2, co
stanowi³o prawie 84%. 6 kobiet nie przyst¹pi³oby do programu, zaœ 3 odsunê³yby
podjêcie decyzji o 3 miesi¹ce. Tylko 4 spoœród kobiet wykazuj¹cych preferencjê
prowadzenia programów przedsiêbiorczoœci kobiet posiada³o doœwiadczenie w
tym zakresie, zdecydowana wiêkszoœæ (52 kobiety) nie mia³y z nimi do czynienia.
Respondentki uczestnicz¹ce w wariancie B badania (wariant bardziej przyjazny,
oferuj¹cy dodatkow¹ opiekê doœwiadczonych kobiet – przedsiêbiorczyñ po
za³o¿eniu przez ankietowane firmy na okres dwóch lat) przejawiaj¹ wiêksze
zainteresowanie programami dedykowanymi wy³¹cznie kobietom. Preferencja
prowadzenia programów po¿yczkowo – doradczych dla kobiet wzrasta wraz
z poczuciem bezpieczeñstwa.
Tabela 6. Preferencje respondentek w zakresie korzystania z programu po¿yczkowo-doradczego „Przedsiêbiorcza Kobieta” dla kobiet oraz oddzia³ywania programów przedsiêbiorczoœci kobiet z uwagi na wysok¹ preferencjê prowadzenia programów dla kobiet
Liczba respondentów
(wersja A)

Procent respondentów
(wersja A)

Liczba respondentów
(wersja B)

Liczba respondentów
(wersja B)

suma

na 100%

suma

na 100%

TAK – decyzja pozytywna

36

72,0

47

83,9

NIE – decyzja negatywna

7

14,0

6

10,7

Odsuniêcie podjêcia decyzji
o 3 miesi¹ce

5

10,0

3

5,4

Odsuniêcie podjêcia decyzji
o pó³ roku

0

0,0

0

0,0

Odsuniêcie decyzji o 1 rok

2

4,0

0

0,0

Czy kiedyœ korzysta³aœ z programu
dla kobiet? TAK

4

8,0

4

7,1

Czy kiedyœ korzysta³aœ z programu
dla kobiet? NIE

46

92,0

52

92,9

Czy uwa¿asz, ¿e warto prowadziæ
programy przedsiêbiorczoœci
kobiet? TAK

50

100,0

56

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e warto prowadziæ
programy przedsiêbiorczoœci
kobiet? NIE

0

0,0

0

0,0

Podjêta decyzja
oraz pytania pomocnicze
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Œredni wiek respondentek w obu wariantach wyniós³ oko³o 25 lat. Sta¿ pracy
respondentek w wariancie A oraz B wynosi³ 5 oraz 5,5 lat. 76% respondentek
w grupie pierwszej oraz 73,3% w grupie drugiej posiada³o wykszta³cenie wy¿sze,
27 kobiet (w sumie w obu grupach) posiada³o wykszta³cenie œrednie.
W wariancie A wiêkszoœæ respondentek pracowa³o w przedsiêbiorstwie
us³ugowym (25 kobiet – 50%), 10 kobiet w przedsiêbiorstwach o innych ni¿ wymienione w badaniu profilu dzia³alnoœci, 8 w przedsiêbiorstwie produkcyjnym,
4 w firmie handlowej oraz jedna kobieta w przedsiêbiorstwie budowlanym. Œrednia wielkoœæ zatrudnienia w przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych respondentki
wynios³a oko³o 63 pracowników. Zatrudnione respondentki by³y g³ównie
w przedsiêbiorstwach dojrza³ych i stabilnych (22 kobiety - 44%), 15 kobiet (30%)
pracowa³o w firmie szybko rozwijaj¹cej siê, 9 (18%) w przedsiêbiorstwie znajduj¹cym siê w fazie stopniowego rozwoju, 3 kobiety (6%) pracowa³y w przedsiêbiorstwie w pocz¹tkowym stadium, zaœ 2 (4%) w firmie zmniejszaj¹cej dzia³alnoœæ.
W wariancie B respondentki pracowa³y g³ównie równie¿ w przedsiêbiorstwie
us³ugowym (30 kobiet na 56 – 53,6%), 11 kobiet w przedsiêbiorstwach o innym
charakterze dzia³alnoœci, 7 w firmie produkcyjnej, 5 w firmie handlowej oraz dwie
respondentki w przedsiêbiorstwie budowlanym. Œrednia wielkoœæ zatrudnienia
w przedsiêbiorstwach, w których pracowa³y respondentki wynios³a prawie 65,5
pracownika. Kobiety zatrudnione by³y równie¿ jak w grupie A g³ównie w przedsiêbiorstwach dojrza³ych i stabilnych (21 kobiet – 37,5%), 13 kobiet(23,2%) pracowa³o w firmie charakteryzuj¹cej siê szybkim rozwojem, 11 (19,6%) w firmie stopniowo rozwijaj¹cej siê, 5 kobiet (8,9%) w przedsiêbiorstwie zmniejszaj¹cym
dzia³alnoœæ, zaœ 3 kobiety (5,4%) pracowa³y w firmie w pocz¹tkowym stadium.
Tabela 7 przedstawia nisk¹ preferencjê respondentek prowadzenia programów
pomocowych dla kobiet. Zawarto w niej odpowiedzi kobiet, które uwa¿aj¹, ¿e nie
warto prowadziæ programy wspieraj¹ce rozwój przedsiêbiorczoœci wœród kobiet.
9 spoœród respondentek grupy A oraz 4 z grupy B negatywnie wyrazi³o siê
o wartoœci prowadzenia programów wspierania przedsiêbiorczoœci dla kobiet.
W grupie A 2 z tych 9 kobiet (22,2%) przyst¹pi³oby do programu oferowanego przez
Agencjê Rozwoju Pomorza, zaœ w grupie B po³owa z nich, czyli 2 kobiety na 4.
W grupie A zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych podjê³o decyzjê negatywn¹
dotycz¹c¹ przyst¹pienia (6 kobiet – 66,7%). Jedna z respondentek odsunê³a podjêcie decyzji w czasie o rok. 7 z 9 kobiet z grupy A, które wyrazi³y negatywny stosunek do programów pomocowych dla kobiet nie posiada³o doœwiadczenia z tego
typu programami, a 5 z nich nie przyst¹pi³oby do programu opisanego w pytaniu15. Jedna z kobiet nieposiadaj¹ca doœwiadczenia i uwa¿aj¹ca, ¿e nie warto prowadziæ programów przedsiêbiorczoœci pañ, mimo to przyst¹pi³aby do programu
oferowanego przez ARP.
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Tabela 7. Preferencje respondentek w zakresie korzystania z programu po¿yczkowo-doradczego „Przedsiêbiorcza Kobieta” dla kobiet oraz oddzia³ywania programów przedsiêbiorczoœci kobiet z uwagi na nisk¹ preferencjê prowadzenia programów dla kobiet
Liczba respondentów
(wersja A)

Procent respondentów
(wersja A)

Liczba respondentów
(wersja B)

Liczba respondentów
(wersja B)

suma

na 100%

suma

na 100%

TAK – decyzja pozytywna

2

22,2

2

50,0

NIE – decyzja negatywna

6

66,7

2

50,0

Odsuniêcie podjêcia decyzji
o 3 miesi¹ce

0

0,0

0

0,0

Odsuniêcie podjêcia decyzji
o pó³ roku

0

0,0

0

0,0

Odsuniêcie decyzji o 1 rok

1

11,1

0

0,0

Czy kiedyœ korzysta³aœ z programu
dla kobiet? TAK

2

22,2

1

25,0

Czy kiedyœ korzysta³aœ z programu
dla kobiet? NIE

7

77,8

3

75,0

Czy uwa¿asz, ¿e warto prowadziæ
programy przedsiêbiorczoœci
kobiet? TAK

0

0,0

0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e warto prowadziæ
programy przedsiêbiorczoœci
kobiet? NIE

9

100,0

4

100,0

Podjêta decyzja
oraz pytania pomocnicze

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

W wariancie B jedynie jedna respondentka mia³a do czynienia z programami
dla kobiet, odrzuci³a jednak propozycjê zawart¹ w pytaniu 15, uwa¿aj¹c, ¿e nie
warto prowadziæ programów wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ kobiet. Ciekawym
jest fakt, i¿ dwie z 3 pozosta³ych kobiet, nie maj¹c doœwiadczenia z programami
dla kobiet, uwa¿aj¹c za niekonieczne ich prowadzenie, przyst¹pi³aby do programu oferowanego przez ARP.
W grupie A 66,7% kobiet posiada³o wykszta³cenie wy¿sze, zaœ w grupie B
25%. Œredni sta¿ pracy w pierwszym wariancie wyniós³ 5 lat, w drugim 3,3 lata.
W rozdziale 12 tej publikacji analizowano problem decyzyjny zwi¹zany
z przyst¹pieniem do programu wspieraj¹cego rozwój przedsiêbiorczoœci opartego
na porêczeniach kredytowych (zob. rozdz. 12). W niniejszym rozdziale w tabeli 8
skonfrontowano podjête decyzje kobiet dotycz¹ce programu uniwersalnego,
skierowanego do wszystkich przedsiêbiorców z tym dedykowanym wy³¹cznie
i specjalnie dla kobiet.
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Tabela 8. Preferencje respondentek w zakresie korzystania z kredytu bankowego porêczanego przez BGK (wariant A) oraz po¿yczki z porêczeniem i doradztwem oferowanej przez
instytucjê rozwojow¹ (wariant B). Decyzje kobiet dotycz¹ce problemu decyzyjnego opisanego w rozdziale 11
Liczba respondentek
(wersja A)

Procent respondentek
(wersja A)

Liczba respondentek
(wersja B)

Procent respondentek
(wersja B)

suma

na 100%

suma

na 100%

TAK – decyzja pozytywna

24

40,7

38

63,3

NIE – decyzja negatywna

19

32,0

9

15,0

Odsuniêcie podjêcia decyzji
o 3 miesi¹ce

9

15,0

10

16,7

Odsuniêcie podjêcia decyzji
o pó³ roku

5

8,5

3

5,0

Odsuniêcie decyzji o 1 rok

2

3,8

0

0,0

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana ci osoba lub firma)
z porêczeñ kredytów lub po¿yczek?
TAK

18

30,5

21

35,0

Czy kiedyœ korzysta³eœ (lub korzysta³a znana ci osoba lub firma)
z porêczeñ kredytów lub po¿yczek?
NIE

41

69,5

39

65,0

Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa
dla firm powinna byæ dystrybuowana przez banki komercyjne czy
przez instytucje rozwojowe?
BANKI

24

40,7

11

18,3

Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa
dla firm powinna byæ dystrybuowana przez banki komercyjne czy
przez instytucje rozwojowe?
INSTYTUCJE ROZWOJOWE

35

59,3

49

81,7

Podjêta decyzja
oraz pytania pomocnicze

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

40% respondentek w grupie A oraz 63,3% z grupy B opowiedzia³o siê za
przyst¹pieniem do programu po¿yczkowego. Odpowiednio 32% i 15% udzieli³o
odpowiedzi negatywnej. Pozosta³e kobiety postanowi³y zaczekaæ z podjêciem decyzji. Wiêkszoœæ respondentek w obu grupach nie korzysta³a wczeœniej z tego
typu instrumentu (69,5% oraz 65% respondentek).
Kobiety odpowiadaj¹ce na powy¿sze pytanie zdecydowanie wybieraj¹
instytucje rozwojowe (przed bankami) jako dostarczycieli programów pomocowych rozwoju przedsiêbiorczoœci (85 kobiet – 70,6% ogó³u ankietowanych kobiet
w obu wariantach versus 35 pañ, które wskaza³y banki).
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Rysunek 3. Porównanie preferencji kobiet wobec programu pomocowego dostêpnego
w postaci porêczenia kredytowego dostêpnego dla wszystkich przedsiêbiorców oraz programu dedykowanego wy³¹cznie dla kobiet
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Zobrazowane na wykresie dane przedstawiaj¹ wy¿sz¹ preferencjê kobiet
w stosunku do programów dedykowanych wy³¹cznie kobietom, ani¿eli ogólnie
dostêpnych. Oczywiœcie nale¿y pamiêtaæ, i¿ oba pytania, jak¿e zbli¿one sensem,
ró¿ni³y siê parametrami. Mimo to wyraŸnie mo¿na zauwa¿yæ wiêksze zainteresowanie kobiet programami specjalnie dedykowanymi dla nich, zw³aszcza tych oferuj¹cych dwuletni¹ pomoc doœwiadczonych „kole¿anek”.

16.3. Wnioski
1. Preferencja prowadzenia programów po¿yczkowo-doradczych dla pañ
jest wysoka. Preferencja prowadzenia programów przedsiêbiorczoœci kobiet
wzrasta wraz z poczuciem bezpieczeñstwa. Wiêcej kobiet uwa¿a prowadzenie
tego typu programów za s³uszne i potrzebne, gdy zaoferowana jest dodatkowa
pomoc z postaci opieki doœwiadczonych kobiet–przedsiêbiorców po za³o¿eniu
przez ankietowane firmy na okres dwóch lat. Pozwala to pozytywnie zweryfikowaæ hipotezê H6.
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2. Wa¿nym elementem podejmowania decyzji przez kobiety jest awersja do
ryzyka i d¹¿enie do zapewnienia poczucia bezpieczeñstwa, nieco wiêksze ni¿
u mê¿czyzn. Funkcjonowanie w obrêbie wspó³pracuj¹cej ze sob¹ grupy zmniejsza
poziom awersji do ryzyka oraz zwiêksza poczucie bezpieczeñstwa. Kobiety chêtniej wybieraj¹ programy pomocowe dedykowane specjalnie dla nich i oferuj¹ce
dodatkowe wsparcie doœwiadczonych kobiet–przedsiêbiorców.
3. Respondentki posiadaj¹ce doœwiadczenie w programach przedsiêbiorczoœci kobiet opowiadaj¹ siê za celowoœci¹ i koniecznoœci¹ prowadzenia takich
programów. Jednak to kobiety bez doœwiadczenia silniej reaguj¹ na przyjazny
framing, co potwierdza hipotezê H2 i poœrednio H1.
4. Kobiety-przedsiêbiorcy wykazuj¹ wiêksz¹ preferencjê dystrybucji porêczeñ kredytowych przez instytucje rozwojowe ani¿eli przez banki.
5. Kobiety wykazuj¹ wiêksze zainteresowanie instrumentem finansowym
wspierania przedsiêbiorczoœci dedykowanym specjalnie dla kobiet w porównaniu
z produktem uniwersalnym.
Reasumuj¹c wydaje siê, ¿e p³eæ ¿eñska ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê,
powinna korzystaæ ze specjalnie dedykowanych dla niej programów wspierania
przedsiêbiorczoœci, a mo¿liwy do realizacji program „Przedsiêbiorcza Kobieta”
w woj. pomorskim bêdzie pocz¹tkiem odbudowy tej sfery wsparcia MSP w Polsce.
Bibliografia
Benko C., Pelster B., How women decide, Harward Business Review, September 2013, https://
hbr.org/2013/09/how-women-decide.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjêta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz. U. 1997,nr 78, poz. 483.
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie udzielania przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej niezwi¹zanej z programami operacyjnymi, Dz. U. 2014 poz. 1609.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U.
2004 nr 99 poz. 1001.
Lisowska E., Równouprawnienie kobiet i mê¿czyzn w spo³eczeñstwie, SGH w Warszawie Oficyna
Wydawnicza, Warszawa 2008.
PARP, Przedsiêbiorczoœæ kobiet w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci,
Warszawa 2011.
Palus K., P³eæ. Miêdzy cia³em umys³em i spo³eczeñstwem, UAM, Poznañ 2011.
Raport MPiPS (2015), Równoœæ w biznesie. Wiêcej kobiet w zarz¹dzaniu – to siê op³aca, http://
rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl/component/jdownloads/send/8-przewodnik-mpips/
117-przewodnik-dla-firm-wiecej-kobiet-w-zarzadzaniu-to-sie-oplaca-wersja-podstawowa-bez-dodatkowych-materialow.html
Rollnik-Sadowska E., Przedsiêbiorczoœæ kobiet w Polsce, Difin, Warszawa 2010.

252

Lilia Neumann

Walczyk-Matuszyk K., Mo¿liwoœci wsparcia karier kobiet w programach europejskich. Kobiety jako
naukowczynie i badaczki [w:] Kobieta – naukowiec – przedsiêbiorca, red. E. GrzegorzewskaRamocka, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2011.
Wojtas-Klima M., „Gdy emocje ju¿ opadn¹” – czyli co wp³ywa na podejmowanie decyzji, Zeszyty
Naukowe Politechniki Œl¹skiej, Seria: Organizacja i Zarz¹dzanie z. 71, nr kol. 1917, 2014,
http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z71/Wojtas-Klima%20Maria.pdf.
www.mg.gov.pl

17. Kapitalizacja z publicznego funduszu typu equity.
Jak zwiêkszyæ zainteresowanie ubieganiem siê o œrodki
przy niewielkich szansach otrzymania finansowania?
Paulina Szulc-Fischer*

17.1. Fundusze venture capital i typu equity
Przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy w sektorze MSP poszukuj¹cy kapita³u na realizacje nowych inwestycji mog¹ korzystaæ z wielu Ÿróde³ tradycyjnego finansowania, do
których nale¿¹: œrodki w³asne (pochodz¹ce z zysku netto przedsiêbiorstwa, nowe
wk³ady pieniê¿ne w³aœcicieli lub wspólników, œrodki pochodz¹ce z emisji akcji,
lub te¿ ze sprzeda¿y maj¹tku trwa³ego), wolne œrodki w³asne postaci oszczêdnoœci, po¿yczki pochodz¹ce od osób prywatnych oraz kredyty i po¿ycz-ki instytucji
bankowych i pozabankowych. Przedsiêbiorstwo mo¿e finansowaæ dzia³alnoœæ w
postaci kredytów bankowych, pod warunkiem, ¿e przez jakiœ cza-su dzia³a ju¿ na
rynku (Grzegorczyk 2014). Natomiast firmy znajduj¹ce siê w czesnej fazie rozwoju borykaj¹ siê z brakiem œrodków na dalszy rozwój. Ze-wnêtrzna forma finansowania potrzebna jest ze wzglêdu na niewystarczaj¹ce œrodki w³asne za³o¿ycieli.
Warto zaznaczyæ, ¿e finansowanie ze strony sektora bankowego nie jest mo¿liwe
ze wzglêdu na du¿e ryzyko inwestycji. Dla przy-k³adu dok³adna ocena szans i ryzyka zwi¹zanego z innowacjami produktowymi we wczesnym stadium rozwoju,
jest przede wszystkim skomplikowana i czaso-ch³onna. Dodatkowo niezbêdnym
wymogiem jest posiadanie potencja³u kadro-wego oraz odpowiednich technologii i know-how. Tym samym warto wskazaæ na drugi problem przedsiêbiorstw,
znajduj¹cych siê we wczesnej fazie rozwoju, do których nale¿¹: brak zarz¹dzania,
dostêp do nowych technologii oraz niewy-starczaj¹co rozwiniêta sieæ kontaktów.
Dlatego te¿ najlepszym rozwi¹zaniem jest znalezienie inwestora wœród anio³ów
biznesu, funduszy private equity b¹dŸ venture capital (Przybylska- Kapuœciñska,
£ukowski 2014).
Inwestycjami private equity nazywamy inwestycje o charakterze udzia³owym (œrednio- i d³ugoterminowe), dzia³aj¹ce zazwyczaj na rynku niepublicznym.
W Polsce fundusze private equity najczêœciej podejmuj¹ wspó³pracê na okres
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254

Paulina Szulc-Fischer

5–7 lat, przejmuj¹c udzia³y w spó³kach, które znajduj¹ siê we wczesnych fazach
rozwoju. Forma wspó³pracy miêdzy funduszem a spó³k¹ reguluje umowa inwe-stycyjna. Ze wzglêdu na ryzyko inwestycyjne wynikaj¹ce ze wspó³pracy ze
spó³k¹ bêd¹c¹ we wczesnej fazie rozwoju (lub trakcie restrukturyzacji), wprowadza siê wsparcie w postaci mened¿erów funduszu (Sobañska- Helman, Sieradzan
2013). W rzeczywistoœci fundusz inwestycyjny stara siê aktywnie wspomagaæ
spó³kê w zarz¹dzaniu, co daje mo¿liwoœæ zwiêkszenia potencja³u przyrostu wartoœci spó³ki. Dlatego te¿ udzia³ inwestora (funduszu VC/PE) w zarz¹dzaniu spó³k¹
uznaje siê tu za specyficzn¹ cechê tego typu finansowania. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e nie jest, to wyznacznik definicyjny (Zimny 2013).
Fundusze venture capital i equity daj¹ mo¿liwoœæ korzystania z zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania w zamian za objêcie udzia³ów lub akcji w danej spó³ce
na okreœlony czas. Venture capital charakteryzuj¹ siê przede wszystkim (Modele
biznesowe 2010):
– podejmowaniem wiêkszego ryzyka w porównaniu z innymi inwestycjami kapita³owymi, zamian za spodziewany wy¿szy zysk;
– zorientowaniem na osi¹ganie zysku w perspektywie d³ugiego okresu;
– aktywnym uczestnictwem w procesie zarz¹dzania danym przedsiêbior-stwem;
– pomoc¹ w rozwijaniu nowych produktów i us³ug;
– ukierunkowaniem na szybko rozwijaj¹ce siê bran¿e.
Dla przedsiêbiorstw bêd¹cych w pocz¹tkowej fazie dzia³alnoœci, a zw³aszcza
tych, które posiadaj¹ wysoki potencja³ rozwoju, fundusze venture capital stanowi¹
istotne Ÿród³o kapita³u. Z grona ubiegaj¹cych siê o finansowanie uzyskuj¹ je tylko
te przedsiêwziêcia, które rokuj¹ najlepiej b¹dŸ s¹ najciekawsze i cechuj¹ siê innowacyjnoœci¹. Bardzo czêsto zaliczane s¹ do nich projekty z sektora teleinformatycznego, z zakresu medycyny i biotechnologii (B¹k, Kulawczuk i in. 2003). Wœród
korzyœci finansowania venture capital nale¿y wymieniæ m.in. wysoki kapita³ przy
jednoczesnym zachowaniu swobody dzia³ania przez przedsiêbiorcê (inicjatora
przedsiêwziêcia). Warto zaznaczyæ tak¿e, ¿e ryzyko inwestycyjne zostaje rozdzielone pomiêdzy fundusz VC a inicjatora przedsiêwziêcia. Tym samym wizerunek
firmy nie zostaje naruszony a pozytywnej zmianie ulega postrzeganie firmy. Pozyskanie finansowania klarownej wizji rozwoju firmy wp³ywa na wzrost zaanga¿owania pracowników. W konsekwencji wiêksze zaanga¿owanie prowadzi do
wzrostu produkcji, tworzenia nowych produktów, podnoszenia jakoœci wytwarzanych dotychczas dóbr a tym samym do wzrostu konkurencyjnoœci i udzia³ów
w rynku (B¹k, Kulawczuk i in. 2003). Do grona przedsiêbiorstw, które korzysta³y
ze wsparcia kapita³u private equity/venture capital w celu rozszerzenia dzia³alnoœci, mo¿na zaliczyæ takie spó³ki jak: Amazon, Skype, Starbucks, Intel czy te¿ Yahoo.
Polskie firmy korzystaj¹ce z tego typu finansowania to Sphinx, Radio Zet, Bankier.pl oraz Travelplanet.pl. Wymienione przyk³ady firm, które odnios³y sukces
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dziêki wsparciu funduszy PE/VC, zaczê³y przyci¹gaæ uwagê „rz¹dów europejskich, poszukuj¹cych recepty na zwiêkszenie liczby nowych firm dla obni¿enia
bezrobocia oraz na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego” (Grzegorczyk
2014).
Œrodki, którymi dysponuj¹ venture capital mog¹ pochodziæ z funduszy
emerytalnych, z firm ubezpieczeniowych, banków, du¿ych fundacji oraz
korporacji miêdzynarodowych. Wymienione podmioty cechuje du¿y zasób kapita³u (np. oszczêdnoœci emerytalne), który mo¿na zagospodarowaæ w d³u¿szym
okresie i oczekiwaæ zwiêkszonego zysku (Tamowicz 2004). Mo¿liwa jest tak¿e forma finansowania bazuj¹ca na œrodkach publicznych. Warto zaznaczyæ, ¿e
w sektorze prywatnym mamy do czynienia przede wszystkim z funkcj¹ dostarczania kapita³u, natomiast udzia³ strefy publicznej w tworzeniu rynku venture
capital mo¿e przybieraæ ró¿ne formy (Su³kowski, 2004). Wyró¿niamy dwie podstawowe formy udzia³u strefy publicznej ze wzglêdu na zaanga¿owanie: forma
kapita³owa (gospodarcza) oraz pozakapita³owa (regulacyjna) (Tamowicz 1999).
Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e przedsiêbiorstwa poszukuj¹ce œrodków na realizacje nowych inwestycji maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ ubiegania siê o finansowanie
w ramach programów unijnych. Jednak¿e sam proces wnioskowania jest
wieloetapowy, bardzo czêsto skomplikowany i czasoch³onny. W przypadku
powodzenia przedsiêwziêcia przedsiêbiorca mo¿e ubiegaæ siê o zwolnienie
z wymogu zwrotu kapita³u lub kosztów oprocentowania. Jednak¿e w razie
wyst¹pienia nieprawid³owoœci przyznane finansowanie mo¿e zostaæ cofniête
a inwestycja mo¿e zostaæ wstrzymana. Dodatkowo oferta mo¿e zostaæ odrzucona
na ka¿dym etapie projektu. Pomys³y mog¹ byæ eliminowane przez inwestorów
nie dlatego, ¿e s¹ nieinteresuj¹ce, ale ze wzglêdu na Ÿle skonstruowane wnioski
(Grzegorczyk 2014).
Pañstwo mo¿e wywieraæ pozytywny wp³yw na rozwój przedsiêbiorstw, np.
poprzez zak³adanie i wspieranie instytucji, do których nale¿¹: centra wynalazcze,
parki technologiczne i przemys³owe, czy te¿ doradztwo innowacyjne (Wêc³awski
1997).
Analizuj¹c sposoby wspierania przedsiêbiorstw, poprzez publiczny fundusz
typu equity warto podkreœliæ rolê pañstwa w rozwój rynku VC. Wzmo¿one finansowanie przedsiêbiorstw przyczynia siê wspierania otoczenia biznesu, wzrostu
innowacyjnoœci nie tylko przedsiêbiorstw, ale ca³ej gospodarki. Bardzo czêsto
pañstwo, w funduszach typu equity, upatruje mo¿liwoœæ zmniejszenia poziomu
bezrobocia oraz poprawy rozwoju gospodarczego. W interesie pañstwa jest
wspieranie „rynku podwy¿szonego ryzyka” (Grzegorczyk 2014).
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17.2. Eksperyment behawioralny
Jednym z istotnych problemów ograniczaj¹cych zainteresowanie MSP uczestnictwem w ubieganiu siê o fundusze typu equity (kapita³ w³asny) jest niewielka
szansa ich uzyskania. Praktyka operacyjna funduszy typu equity wykazuje, ¿e
procent przedsiêbiorców uzyskuj¹cych finansowanie w relacji do ubiegaj¹cych
siê o nie z regu³y nie przekracza 2. W zwi¹zku z tym sformu³owano sytuacjê decyzyjn¹ dotycz¹c¹ mo¿liwoœci pozyskania finansowania dla nowopowstaj¹cych
firm (start-upów), w dziedzinach generuj¹cych du¿e dodatnie efekty zewnêtrzne.
Problemy w g³ównej mierze s¹ spowodowane zbyt ostro¿nym nastawieniem funduszy do drobnych, raczkuj¹cych firm, które maj¹ wysok¹ stop¹ niepowodzeñ.
Ponadto udzia³owcy publiczni z regu³y trzymaj¹ siê zasad komercyjnych, co poddaje w w¹tpliwoœæ sens pomocy publicznej. W praktyce oznacza to wysok¹ preferencjê bezpieczeñstwa, niezgodnie z zasadami, ¿e wspó³w³aœciciel przejmuje
czêœæ ryzyka. Zwyczajowo finansowanie pochodz¹ce w 50% ze œrodków publicznych oraz 50% ze œrodków prywatnych jest preferowane w g³ównej mierze
w bran¿ach charakteryzuj¹cych siê z wysokimi korzyœciami zewnêtrznymi (tj.
energetyka/ B+R etc.).
W ramach badania zweryfikowano nastêpuj¹c¹ hipotezê:
H6. Poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ
behawioralnych i mo¿e mieæ du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych.
Wp³yw ten mo¿e byæ zró¿nicowany w poszczególnych segmentach MSP.
Przedstawiona sytuacja decyzyjna zak³ada³a skorzystanie ze œrodków Funduszu Rozwoju Pomorza i przygotowanie biznesplanu dotycz¹cego innowacyjnego
przedsiêwziêcia. Jednoczeœnie szansa na otrzymanie dofinansowania przedsiêwziêcia biznesowego wynosi³a zaledwie 2%. Dodatkowo zaprezentowany wariant B zak³ada³ skorzystanie z bezp³atnego doradztwa z profesjonalnym konsultantem (praktykiem gospodarczym). Zadano respondentom dwa pomocnicze pytania: „Czy kiedyœ korzysta³aœ (lub korzysta³a znana ci firma) z podobnego
instrumentu?” oraz „Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³ technologiczny warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?”. Opis sytuacji decyzyjnej znajduje
siê w tabeli 1.
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Tabela 1. Opis sytuacji decyzyjnej
Opis sytuacji decyzyjnej:
Fundusz Rozwoju Pomorza stwarza mo¿liwoœæ przyznawania wk³adu kapita³owego dla nowych
lub znajduj¹cych siê we wczesnej fazie przedsiêwziêæ gospodarczych. Szczególnie preferowane s¹
przedsiêwziêcia o du¿ych korzyœciach zewnêtrznych (energetyka, dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa). Wejœcie kapita³owe jest mo¿liwe do kwoty 8 mln PLN, przy czym wymagany jest udzia³
w³asny (mo¿e byæ równie¿ w wycenionej w³asnoœci intelektualnej, patentach itp.) 50%. Przyjmijmy, ¿e masz innowacyjny pomys³ na biznes powi¹zany z rozwi¹zaniem technicznym. Czy przygotowa³byœ biznesplan wiedz¹c, ze jego pracoch³onnoœæ wynosi 100 godzin, a szansa otrzymania
dofinansowania nie przekracza 2%?
Elementy ró¿ni¹ce siê:
Czy przyst¹pisz do programu. Masz do wyboru
nastêpuj¹ce opcje.

Fundusz oferuje ci 20 godzin bezp³atnego
doradztwa z profesjonalnym konsultantem-praktykiem gospodarczym na nowe przedsiêwziêcia technologiczne. Czy przyst¹pisz do
programu. Masz do wyboru nastêpuj¹ce opcje.

Alternatywy decyzyjne:
a) przyst¹pisz do programu
b) nie przyst¹pisz do programu
c) odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
d) odsun¹æ w czasie decyzjê o 6 miesiêcy
e) odsun¹æ w czasie decyzjê o rok
Czy kiedyœ by³eœ/³aœ wspólnikiem (lub by³a nim znana ci firma lub osoba)?
Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³ technologiczny warto wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
ród³o: Opracowanie w³asne.

17.3. Uzyskane wyniki badawcze
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych licz¹cych po 105
respondentów. Grupy ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ w niewielkim stopniu m.in. pod
wzglêdem wykszta³cenia, wieku oraz sta¿u pracy. W grupie pierwszej zaprezentowano wariant samodzielnego przygotowania biznesplanu, natomiast
w grupie B uwzglêdniæ nale¿a³o konsultacje z praktykami. W tabeli nr 2 przedstawiono preferencje decyzyjne ankietowanych.
Przedstawione wyniki badañ dwóch grup wskazuj¹, i¿ wprowadzenie doradztwa konsultantów (wariant B) w sposób znacz¹cy wp³ywa na wiêksz¹ sk³onnoœæ do uczestnictwa w programie. W wariancie przewiduj¹cym tak¹ mo¿liwoœæ
odsetek firm chc¹cych uczestniczyæ w programie wynosi³ 49,5%. W wariancie bez
doradztwa 34,3% ankietowanych by³a sk³onna do wziêcia udzia³u w programie.
Odsetek osób deklaruj¹cych, ¿e nie przyst¹pi do programu wyniós³ 41,9% i by³
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ni¿szy o 11,4% w stosunku do odpowiedzi osób analizuj¹cych wariant B. Odsetek
respondentów, deklaruj¹cych odsuniêcie decyzji o 3 miesi¹ce by³ wy¿szy w grupie A (wynosi³ 17%). Analizuj¹c wyniki obu grup, warto zaznaczyæ, ¿e w populacji
objêtej profesjonalnym doradztwem wiêcej osób by³o zainteresowanych przyst¹pieniem do programu. Tym samym wiêksza liczba osób deklarowa³a chêæ skorzystania ze œrodków Funduszu Rozwoju Pomorza przeznaczonych dla nowych
przedsiêwziêæ gospodarczych.
Tabela 2. Preferencje respondentów z zakresie uczestnictwa w programie wsparcia
kapita³owego. Analiza podstawowa
Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

Przyst¹pisz do programu

36

52

34,3

49,5

Nie przyst¹pisz do programu

44

32

41,9

30,5

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

18

10

17,1

9,5

Odsuniêcie w czasie decyzji o 6 miesiêcy

5

8

4,8

7,6

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

2

3

1,9

2,9

Czy kiedyœ by³eœ/³aœ wspólnikiem (lub by³a
nim znana ci firma lub osoba)? Tak

39

27

37,1

25,7

Czy kiedyœ by³eœ/³aœ wspólnikiem (lub by³a
nim znana ci firma lub osoba)? Nie

66

78

62,9

74,3

Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³ technologiczny warto wpuszczaæ obcy kapita³ do jego
wdro¿enia? Tak

79

80

75,2

76,2

Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³ technologiczny warto wpuszczaæ obcy kapita³ do jego
wdro¿enia? Nie

26

25

24,8

23,8

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

W dalszej czêœci badania analizowano preferencje dotycz¹ce wspó³pracy
z funduszem inwestycyjnym wœród respondentów deklaruj¹cych doœwiadczenie
w byciu wspólnikiem. W grupie osób rozpatruj¹cych wariant A liczba kobiet i mê¿czyzn by³a zbli¿ona, natomiast w drugiej grupie 60% badanych stanowi³y kobiety.
Wœród badanych, którzy rozpatrywali wariant A przedstawionej sytuacji
decyzyjnej, 30,8% ankietowanych zdecydowa³a o przyst¹pieniu do programu,
natomiast w grupie drugiej odsetek ten wynosi³ 59,3%. W obu wariantach za
nieprzystêpowaniem do programu opowiedzia³o siê a¿ 33% respondentów.
Zaproponowane konsultacje w wariancie B mia³y znacz¹cy wp³yw na zmniejszenie niechêci do odk³adania decyzji w czasie. Wœród respondentów 36% w grupie
pierwszej zdecydowa³o o od³o¿eniu decyzji, natomiast w grupie B liczba ta
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wynosi³a 7,4%. Odpowiedzi dotycz¹ce respondentów deklaruj¹cych doœwiadczenie w byciu wspólnikiem zosta³y przedstawione w tabeli 4.
Tabela 4. Preferencje dotycz¹ce przyst¹pienia do programu wœród respondentów deklaruj¹cych doœwiadczenie w byciu wspólnikiem
Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

Przyst¹pisz do programu

12

16

30,8

59,3

Nie przyst¹pisz do programu

13

9

33,3

33,3

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

9

1

23,1

3,7

Odsuniêcie w czasie decyzji o 6 miesiêcy

4

1

10,3

3,7

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

1

0

2,6

0,0

Czy kiedyœ by³eœ/³aœ wspólnikiem (lub by³a
nim znana ci firma lub osoba)? Tak

39

27

100,0

100,0

Czy kiedyœ by³eœ/³aœ wspólnikiem (lub by³a
nim znana ci firma lub osoba)? Nie

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³ technologiczny warto wpuszczaæ obcy kapita³ do jego
wdro¿enia? Tak

30

22

76,9

81,5

Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³ technologiczny warto wpuszczaæ obcy kapita³ do jego
wdro¿enia? Nie

9

5

23,1

18,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

W ramach analizy preferencji wspó³pracy z funduszem inwestycyjnym
wœród respondentów deklaruj¹cych brak doœwiadczenia w byciu wspólnikiem,
zauwa¿yæ mo¿na znacz¹ce ró¿nice pomiêdzy odpowiedziami uczestników grupy
A i B (tab. 5).W grupie pierwszej 66 respondentów zadeklarowa³o brak doœwiadczenia w byciu partnerem, natomiast w grupie drugiej liczba ta by³a wy¿sza
i wynosi³a 78.W analizowanych grupach wystêpuj¹ znacz¹ce ró¿nice pod
wzglêdem preferencji przyst¹pienia do programu. W grupie, która rozpatrywa³a
wariant A, 36,4% ankietowanych zdecydowa³o, ¿e nie przyst¹pi do programu,
a 16,6% odsunie decyzjê w czasie. Wœród osób analizuj¹cych wariant B a¿ 46,2%
wyrazi³o chêæ przyst¹pienia do programu, natomiast 24,3% badanych zdecydowa³o o odsuniêciu decyzji w czasie. Blisko po³owa badanych grupy drugiej
opowiedzia³a siê za nieprzystêpowaniem do programu. Zmiana, w postaci konsultacji biznesowych, wprowadzona w wariancie B wp³ynê³a w sposób istotny na
spadek deklaracji dotycz¹cy nieprzystêpowania do programu.
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Tabela 5. Preferencje dotycz¹ce przyst¹pienia do programu wœród respondentów deklaruj¹cych brak doœwiadczenia w byciu wspólnikiem
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

Przyst¹pisz do programu

24

36

36,4

46,2

Nie przyst¹pisz do programu

31

23

47,0

29,5

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

9

9

13,6

11,5

Odsuniêcie w czasie decyzji o 6 miesiêcy

1

7

1,5

9,0

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

1

3

1,5

3,8

Czy kiedyœ by³eœ/³aœ wspólnikiem (lub
by³a nim znana ci firma lub osoba)? Tak

0

0

0,0

0,0

Czy kiedyœ by³eœ/³aœ wspólnikiem (lub
by³a nim znana ci firma lub osoba)? Nie

66

78

100,0

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³
technologiczny warto wpuszczaæ obcy
kapita³ do jego wdro¿enia? Tak

49

58

74,2

74,4

Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³
technologiczny warto wpuszczaæ obcy
kapita³ do jego wdro¿enia? Nie

17

20

25,8

25,6

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Tabela 6. Preferencje dotycz¹ce przyst¹pienia do programu wœród respondentów deklaruj¹cych wysok¹ celowoœæ dopuszczania kapita³u obcego do wdro¿enia w³asnych rozwi¹zañ technologicznych
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

32

43

40,5

53,8

Nie przyst¹pisz do programu

30

24

38,0

30,0

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

14

6

17,7

7,5

Odsuniêcie w czasie decyzji o 6 miesiêcy

3

5

3,8

6,3

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

Przyst¹pisz do programu

0

2

0,0

2,5

Czy kiedyœ by³eœ/³aœ wspólnikiem (lub
by³a nim znana ci firma lub osoba)? Tak

30

22

38,0

27,5

Czy kiedyœ by³eœ/³aœ wspólnikiem (lub
by³a nim znana ci firma lub osoba)? Nie

49

58

62,0

72,5

Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³
technologiczny warto wpuszczaæ obcy
kapita³ do jego wdro¿enia? Tak

79

80

100,0

100,0

Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³
technologiczny warto wpuszczaæ obcy
kapita³ do jego wdro¿enia? Nie

0

0

0,0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Dane przedstawione w tabeli 6 pokazuj¹ dwie grupy respondentów, deklaruj¹ce celowoœæ dopuszczania kapita³u obcego do w³asnych rozwi¹zañ technologicznych. W przypadku respondentów grupy drugiej, deklaruj¹cych wysok¹ celowoœæ dopuszczania kapita³u obcego do wdro¿enia w³asnych rozwi¹zañ
technologicznych, ponad po³owa zadeklarowa³a chêæ przyst¹pienia do programu
53,8% (w grupie pierwszej odsetek osób wynosi³ 40,5%).
W przypadku respondentów, deklaruj¹cych nisk¹ celowoœæ dopuszczania
kapita³u obcego do wdro¿enia w³asnych rozwi¹zañ technologicznych, ponad
po³owa badanych grupy pierwszej, zadeklarowa³a brak chêci przyst¹pienia do
programu 53,8%. Za przyst¹pieniem do programu opowiedzia³o siê jedynie
15,4%. W grupie drugiej odsetek osób deklaruj¹cych chêæ przyst¹pienia do programu wynosi³ 36% i by³ wy¿szy jedynie o 4% w stosunku do odsetka osób deklaruj¹cych brak chêci do przyst¹pienia do programu.
Tabela 7. Preferencje dotycz¹ce przyst¹pienia do programu wœród respondentów deklaruj¹cych nisk¹ celowoœæ dopuszczania kapita³u obcego do wdro¿enia w³asnych rozwi¹zañ
technologicznych
Podjêta decyzja i pytania pomocnicze

Liczba respondentów

Procent respondentów

wariant A

wariant B

wariant A

wariant B

4

9

15,4

36,0

14

8

53,8

32,0

Odsuniêcie w czasie decyzji o 3 miesi¹ce

4

4

15,4

16,0

Odsuniêcie w czasie decyzji o 6 miesiêcy

2

3

7,7

12,0

Odsuniêcie w czasie decyzji o rok

2

1

7,7

4,0

Czy kiedyœ by³eœ/³aœ wspólnikiem (lub by³a
nim znana ci firma lub osoba)? Tak

9

5

34,6

20,0

Czy kiedyœ by³eœ/³aœ wspólnikiem (lub by³a
nim znana ci firma lub osoba)? Nie

17

20

65,4

80,0

Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³ technologiczny warto wpuszczaæ obcy kapita³
do jego wdro¿enia? Tak

0

0

0,0

0,0

Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³ technologiczny warto wpuszczaæ obcy kapita³
do jego wdro¿enia? Nie

26

25

100,0

100,0

Przyst¹pisz do programu
Nie przyst¹pisz do programu

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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17.4. Wnioski z badañ
1. Przeprowadzone badanie porównawcze w ramach eksperymentu daje
podstawy do stwierdzenia, ¿e zmiana warunków ramowych w wariancie drugim,
polegaj¹ca na udostêpnieniu przedsiêbiorcom bezp³atnych konsultacji biznesowych mia³a wp³yw na wzrost chêci do przyst¹pienia do programu. Jednoczeœnie mia³a wp³yw na spadek deklaracji dotycz¹cych nie przystêpowania do
programu. Tym samym poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ modyfikowane
w wyniku oddzia³ywañ behawioralnych i mo¿e mieæ wp³yw na podejmowanie
decyzji. Potwierdza to hipotezê H6.
2. Warto zauwa¿yæ, i¿ wœród respondentów deklaruj¹cych doœwiadczenie
w byciu wspólnikiem zmiana warunków ramowych w niewielkim stopniu
wp³ynê³a na wzrost chêci przyst¹pienia do programu. Wprowadzenie bezp³atnych konsultacji biznesowych nie wp³ynê³o na wzrost/spadek niechêci do
przyst¹pienia do programu. Wœród respondentów deklaruj¹cych doœwiadczenie
w byciu wspólnikiem zmiana warunków ramowych jedynie wp³ynê³a na decyzjê
o od³o¿eniu decyzji w czasie. Wœród respondentów 36% w grupie pierwszej
zdecydowa³o o od³o¿eniu decyzji, natomiast w grupie B liczba ta wynosi³a 7,4%.
3. Bior¹c pod uwagê osoby deklaruj¹ce brak doœwiadczenia w byciu wspólnikiem, mo¿liwoœæ przeprowadzenia konsultacji biznesowych przyczyni³a siê do
wzrostu iloœci deklaracji mówi¹cych o chêci przyst¹pienia do programu. Zmiana
warunków ramowych wp³ynê³a na spadek braku chêci do przyst¹pienia do programu. Respondenci ocenili konsultacje z praktykiem gospodarczym jako wa¿ny
czynnik w procesie przygotowywania biznesplanu oraz istotn¹ pomoc w ubieganiu siê o finansowanie.
4. Respondenci deklaruj¹cy zarówno wysok¹ jak i nisk¹ celowoœæ dopuszczania kapita³u obcego do wdro¿enia w³asnych rozwi¹zañ technologicznych, zareagowali na zmianê warunków ramowych w wariancie B. Wiêksza liczba osób
wyrazi³a chêæ przyst¹pienia do programu po konsultacji z praktykiem gospodarczym. Jednoczeœnie spad³a liczba osób, które deklarowa³y nie chêæ do
przyst¹pienia do programu. W tym wypadku ponownie konsultacje z praktykiem gospodarczym wp³ynê³y na decyzje respondentów.
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18. P³eæ a sk³onnoœæ do wykorzystywania instrumentów
rozwojowych sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
– studium behawioralne
Wojciech Bizon*

18.1. Wprowadzenie
W tej czêœci badania próbowano dociec, w jaki sposób deklarowana sk³onnoœæ do
korzystania z instrumentów finansowych wœród osób decyzyjnych w pomorskich
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach (MSP) powi¹zana jest z jedn¹ z cech osobowoœciowych, któr¹ jest p³eæ. Aby umo¿liwiæ zbadanie zale¿noœci pomiêdzy sposobami wdra¿ania bodŸców finansowych, a sk³onnoœci¹ do ich przyswajania i przyjmowania, przeprowadzono eksperyment behawioralny, bêd¹cy czêœci¹ szerszego
projektu z zakresu ekonomii behawioralnej, którego nadrzêdnym celem by³o wykazanie wp³ywu determinant behawioralnych na podejmowanie decyzji przez
MSP.
Rozwa¿anie wp³ywu bodŸców behawioralnych wymaga specyficznego podejœcia badawczego, albowiem zestaw narzêdzi ekonometrycznych i statystycznych wystarczaj¹cy do analiz zjawisk t³umaczonych przez ekonomiê g³ównego
nurtu, nie zawsze umo¿liwia precyzyjne opisanie zachowañ opartych na innym,
alternatywnym pojmowaniu racjonalnoœci ekonomicznej. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
mimo to, i¿ w ostatnich latach powsta³y prace zawieraj¹ce opis spójnej metody
i przyczyniaj¹ce siê w du¿ym stopniu do lepszego rozumienia wp³ywu bodŸców
behawioralnych na decyzje jednostek (Kulawczuk 2010), tematyka ta wci¹¿ pozostaje w du¿e mierze polem niezagospodarowanym, który niejako stanowi poligon dla naukowców z dziedziny ekonomii behawioralnej.

18.2. Dane poddane analizie
Analizie poddano odpowiedzi 210 osób, sk³adaj¹cych siê na dwie równe grupy A i B. W kwestionariuszu badano deklarowane zachowania dziêki odpowie* Dr, Katedra Makroekonomii Uniwersytetu Gdañskiego, w.bizon@ug.edu.pl
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dziom na 16 pytañ, z czego jedno (oznaczone numerem 15) dedykowane by³o
wy³¹cznie kobietom. Pytania odnosi³y siê do konkretnych produktów finansowych wspieraj¹cych zaawansowane dzia³ania rozwojowe MSP. Ka¿de z nich
mia³o dwie wersje:
1) odzwierciedla³o opcjê TYPOW¥ dla bie¿¹cej sytuacji w Polsce (pytania dotycz¹ce upowszechniania instrumentów finansowych by³y osadzone we
wspó³czesnych polskich realiach);
2) by³o przedstawione w wymiarze uwzglêdniaj¹cym oddzia³ywanie bodŸca
behawioralnego (tzw. wariant IDEALNY), tzn. odzwierciedlaj¹cym w opinii
autorów bardziej przyjazny sposób upowszechniania tych samych instrumentów (lub w jednym z przypadków – pytanie nr 12 – odzwierciedlaj¹cy
opcjê wyraŸnie nieprzyjazn¹ i niepo¿¹dan¹).
Kwestionariusze dobrano tak, ¿e ka¿da z ankietowanych osób musia³a rozwa¿yæ pytania o charakterze typowym oraz pytania o wydŸwiêku idealnym. Dziêki
takiemu zabiegowi wyeliminowano problem tworzenia pozytywnego lub negatywnego nastawienia grupy poprzez koncentracjê okreœlonego sposobu przekazu (typowy / idealny). Za³o¿ono w konsekwencji, ¿e ewentualne ró¿nice w wynikach bêd¹ pokazywaæ zmiany sk³onnoœci do wykorzystania instrumentów
wskutek uwzglêdnienia w polityce upowszechniania instrumentów finansowych
czynników (bodŸców, parametrów) behawioralnych.

18.3. Przyjêta metoda badania
Wykorzystane w kwestionariuszu pytania dotyczy³y 16 obszarów z zakresu finansów MSP i charakteryzowa³y siê tym, ¿e mo¿liwe odpowiedzi mo¿na by³o po
przekszta³ceniach przedstawiæ 5-stopniowej skali Likerta. Przypisano w zwi¹zku
z tym poszczególnym wariantom odpowiedzi wagi od 1 do 5, gdzie wartoœæ 5 odpowiada³a opcji to¿samej z deklaracj¹ natychmiastowej akceptacji narzêdzia. Jednoczeœnie deklaracjê odrzucenia (negacji) danego instrumentu wyra¿ono liczb¹ 1.
Taki zabieg umo¿liwi³ skwantyfikowanie opisowych miar zwi¹zanych z postrzeganiem atrakcyjnoœci dostêpnych opcji (Carifio, Perla 2007, 106–116).
Celem badania by³o stwierdzenie, czy zmiana warunków ramowych z typowych na przyjazne (idealne) bêdzie wp³ywaæ na zmianê poziomu deklarowanej
sk³onnoœci do wykorzystania poszczególnych instrumentów w zale¿noœci od wybranych cech osobowoœciowych osób podejmuj¹cych decyzje – w tym przypadku
p³ci. W zwi¹zku z tym dociekano, jak odpowiedzi wariantów typowego i idealnego zmieniaj¹ siê dla poszczególnych podgrup przy zmianie sytuacji decyzyjnej.
Postawiono zatem konkretne pytanie pomocnicze: Czy kobiety reaguj¹ na zmiany warunków brzegowych inaczej ni¿ mê¿czyŸni?
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W zwi¹zku z rozk³adem odpowiedzi dalekim od normalnego, jako narzêdzie
wspomagaj¹ce wybran¹ czêœæ analizy, zastosowano nieparametryczny test statystyczny Ko³mogorowa-Smirnowa (Pons 2013)2.

18.4. Oddzia³ywanie behawioralne a deklarowana sk³onnoœæ
do wykorzystania instrumentów finansowych w zale¿noœci
od p³ci – rezultaty
Najwa¿niejszym elementem badania by³o okreœlenie, w jaki sposób zmiana warunków ramowych wskutek wprowadzenia oddzia³ywañ behawioralnych (czyli
zmiany z sytuacji typowej na przyjazn¹) wp³ywa na decyzje przedsiêbiorców (decydentów). Poniewa¿ analizie tematycznej konkretnych problemów decyzyjnych
poœwiêcono rozdzia³y 2-17, w tym miejscu pozostaje ustalenie, czy (i ewentualnie
jak) p³eæ determinuje zachowania decydentów przy zmianie realiów okreœlonej
sytuacji decyzyjnej.
Ka¿da zmiana sytuacji decyzyjnej by³a wynikiem wdro¿enia bodŸca behawioralnego o zró¿nicowanym charakterze i sile oddzia³ywania. Badano, w jaki
sposób jego wprowadzenie (u¿ycie) lub zaniechanie (utrzymanie status quo)
wp³ynie na stopnieñ deklarowanej chêci wykorzystania danego instrumentu.
Zbiorczo ujête zaproponowane w badaniu parametry behawioralne wraz z przypisanymi im kwestiami decyzyjnymi (pytaniami) zaprezentowano w tabeli 1.
Analizê poprowadzono korzystaj¹c w uzasadnionym stopniu z testów istotnoœci. Punktem wyjœcia do uogólnieñ by³a analiza œredniej. Ponadto ka¿de z zagadnieñ badawczych (reprezentowanych przez kolejne pytania zawarte w kwestionariuszach), zosta³o poddane du¿o bardziej dok³adnemu pomiarowi.
Wykazano, ¿e istotny statystycznie (nawet przy zastosowaniu doœæ „miêkkiego” testu nieparametrycznego (por. Stanisz 2006, 369)3 wp³yw p³ci na rodzaj reakcji na zmianê sytuacji decyzyjnej, w grupie kobiet ma miejsce w jednym przypadku (punkt 4 – kredyt on-line vs. typowe zwiêkszanie limitu kredytowego; bodziec
behawioralny „udostêpnianie pe³nych danych finansowo-ksiêgowych przez
MSP w zamian za szybszy dostêp do instrumentów finansowych”). W przypadku
mê¿czyzn tak¿e zmiana istotna statystycznie uwidacznia siê w jednym przypad2

3

Testy nieparametryczne s¹ wykorzystywane wówczas, kiedy postaæ rozk³adu badanej zmiennej
w znaczny sposób odbiega od rozk³adu normalnego. Takie sytuacje maj¹ czêsto miejsce w badaniach
medycznych, psychologicznych i finansowych (np. przy analizach dochodu). Dodatkowo testy
nieparametryczne pozwalaj¹ analizowaæ zmienne wyra¿one w skali porz¹dkowej. Test Ko³mogorowa-Smirnow mo¿na zaliczyæ do testów porównuj¹cych zarówno po³o¿enie, jak i kszta³t
rozk³adów zmiennych, przez co jest chêtnie wykorzystywany przez badaczy.
Moc testów nieparametrycznych (1 minus wielkoœæ b³êdu II rodzaju) jest ni¿sza ni¿ moc testów
parametrycznych.
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ku (punkt 3 – podatkowy kredyt rozwojowy vs. zwyk³y kredyt inwestycyjny
z umorzeniem sp³aty 50%; bodziec behawioralny „jasna i przejrzysta koncepcja
podzia³u korzyœci”).
Tabela 1. BodŸce behawioralne wykorzystane przy redefiniowaniu sytuacji decyzyjnej
Numer sytuacji
decyzyjnej
(numer pytania)

Rodzaj bodŸca
Wspó³uczestnictwo

1, 2

Jasna i przejrzysta koncepcja podzia³u korzyœci

3

Udostêpnianie pe³nych danych finansowo-ksiêgowych przez MSP
w zamian za szybszy dostêp do instrumentów finansowych

4

Framing: okreœlenie pu³apu maksymalnego dla wk³adu w³asnego

5

Framing: awersja do ryzyka (zwi¹zanego z ograniczeniem emisji obligacji)

6

Bezpieczeñstwo kolektywne – poczucie przynale¿noœci do grupy

7, 15

Zwiêkszenie dostêpu do informacji, szkoleñ oraz promocji

8, 10

Doradztwo

9, 11, 13, 14, 16

Obowi¹zkowe ograniczenia

12

ród³o: Opracowanie w³asne.

W tabelach 2 i 3 dokonano szczegó³owego przegl¹du statystyk, odpowiednio
dla kobiet i mê¿czyzn. Wskazane wyniki istotne statystycznie (test Ko³mogorowa-Smirnowa, p,05) podkreœlono, pogrubiono natomiast rezultaty wy¿sze spoœród wartoœci dla ka¿dej pary uzyskanych odpowiedzi w kolejnych sytuacjach decyzyjnych (pytaniach).
Tabela 2. Reakcja kobiet na zmianê sytuacji decyzyjnej w badanych zagadnieniach
Badane
zagadnienie

p

Œrednia
TYPOWY

Œrednia
IDEALNY

Odchylenie
TYPOWY

Odchylenie
IDEALNY

1

p > .10

3,316667

3,525424

1,489985

1,535285

2

p > .10

2,866667

3,135593

1,651570

1,726643

3

p < .10

4,533333

3,847458

0,769474

1,349503

4

p < .025

3,966667

3,203390

1,495379

1,648193

5

p > .10

2,661017

2,000000

1,806217

1,583816

6

p > .10

3,745763

3,833333

1,687614

1,699119

7

p > .10

3,694915

3,750000

1,773893

1,743025

8

p > .10

3,830508

3,700000

1,652089

1,710387

9

p > .10

4,271186

4,250000

1,257125

1,525212
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Badane
zagadnienie

p

Œrednia
TYPOWY

Œrednia
IDEALNY

Odchylenie
TYPOWY

Odchylenie
IDEALNY

10

p > .10

3,583333

3,389831

1,768765

1,712197

11

p < .10

3,288136

4,133333

1,752347

1,431683

12*

p > .10

3,733333

3,389831

1,645401

1,702098

13

p > .10

2,949153

3,066667

1,794856

1,812075

14

p > .10

3,305085

3,716667

1,773893

1,627014

15

p > .10

3,881356

4,416667

1,692628

1,369048

16

p > .10

3,033898

3,200000

1,780799

1,848499

* Bodziec o charakterze negatywnym
ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 3. Reakcja mê¿czyzn na zmianê sytuacji decyzyjnej w badanych zagadnieniach
Badane
zagadnienie

p

Œrednia
TYPOWY

Œrednia
IDEALNY

Odchylenie
TYPOWY

Odchylenie
IDEALNY

1

p > .10

3,288889

3,804348

1,408129

1,469990

2

p > .10

2,733333

3,369565

1,776104

1,691268

3

p < .01

4,511111

3,391304

0,815259

1,541691

4

p > .10

3,800000

3,565217

1,645932

1,721139

5

p > .10

2,108696

2,955556

1,676349

1,845825

6

p > .10

3,956522

3,600000

1,645958

1,710927

7

p > .10

3,543478

3,622222

1,822166

1,748881

8

p > .10

3,956522

3,911111

1,459932

1,578581

9

p > .10

4,630435

4,488889

0,927570

1,179796

10

p > .10

3,688889

3,869565

1,716527

1,720577

11

p > .10

3,782609

3,822222

1,590430

1,696104

12*

p > .10

3,933333

4,086957

1,528517

1,395645

13

p > .10

2,956522

3,333333

1,725064

1,732051

14

p > .10

3,478261

3,622222

1,747877

1,709451

p > .10

2,956522

1,861380

1,636083

15
16

nie dotyczy
3,777778

* Bodziec o charakterze negatywnym
ród³o: Opracowanie w³asne.

Dane szczegó³owe zmian wed³ug p³ci w ramach poszczególnych sytuacji
decyzyjnych przeanalizowano w kolejnych punktach poni¿ej.
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18.4.1. Inwestycja wspólna vs. wejœcie kapita³owe typu venture capital
(jako przyk³ad wprowadzenia do oferty bodŸca behawioralnego w postaci wspó³uczestnictwa)
Tabela 4
KOBIETY

(1) zrezygnowaæ z zawarcia

typowy

idealny

23,21

18,18

MÊ¯CZYNI

p

typowy

idealny

20,45

17,78

p

7,14

9,09

n

4,55

0,00

p

(3) odsun¹æ o pó³ roku

16,07

7,27

p

22,73

13,33

p

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

30,36

27,27

p

29,55

24,44

p

(5) zawrzeæ umowê

23,21

38,18

n

22,73

44,44

n

(2) odsun¹æ o rok

Wœród kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej przyczyni³a siê do zwiêkszenia o 15
p.p. odsetka chc¹cych zawrzeæ umowê (z 23 do 38%), przy jednoczesnym spadku
udzia³u tych, które deklarowa³y rezygnacjê z umowy (z 23 do 18%). Zwiêkszenie
odsetka kobiet zdecydowanych nast¹pi³o tak¿e wskutek zmniejszenia udzia³u
pañ, które waha³y siê i w sytuacji typowej zadecydowa³y o odsuniêciu decyzji.
Wœród mê¿czyzn zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do podobnych
konsekwencji. Udzia³ zdecydowanych wzrós³ z 23 do 44%, przy jednoczesnym
spadku deklaruj¹cych rezygnacjê (z 20 do 18%).
Przeciêtnie wœród kobiet uzyskano w wariancie typowym wartoœæ 3,32, natomiast idealnym 3,53 (wzrost o 0,21), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio 3,29
i 3,80 (wzrost o 0,51). Wyniki nie s¹ statystycznie istotne, ale badane grupy nie by³y
próbami reprezentatywnymi. W dalszej czêœci analizy szczegó³owej systematycznie sprawdzano istotnoœæ statystyczn¹ uzyskanych wyników pomimo faktu, i¿
badane grupy nie by³y statystycznymi próbami reprezentatywnymi, a jedynie
grupami dobranymi losowo z populacji pomorskich reprezentantów MSP korzystaj¹cych z us³ug edukacyjnych Uniwersytetu Gdañskiego. Statystyczna istotnoœæ, naszym zdaniem, stanowi³a natomiast dodatkowe potwierdzenie wa¿noœci
uzyskanych wyników, pomimo ¿e nie by³a wymagana w tym planie badania,
o czym traktuje szczegó³owo rozdzia³ 1.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku inwestycji wspólnej vs. wejœcie kapita³owe typu venture capital, zmiana sytuacji decyzyjnej przejawiaj¹ca siê we wprowadzeniu do oferty bodŸca behawioralnego w postaci wspó³uczestnictwa (dzia³añ
realizowanych wspólnie z publicznym funduszem inwestycyjnym) powoduje
bardzo zbli¿one, dodatnie (w odniesieniu do sk³onnoœci do partycypacji – wykorzystania narzêdzia), zmiany zarówno wœród kobiet, jak i mê¿czyzn.
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18.4.2. Publiczny seed capital (inwestycja wspólna) vs. seed capital typu
venture (jako przyk³ad wprowadzenia do oferty bodŸca behawioralnego
w postaci wspó³uczestnictwa)
Tabela 5
KOBIETY

(1) zrezygnowaæ z zawarcia

typowy

idealny

42,86

32,73

MÊ¯CZYNI

p

typowy

idealny

43,18

31,11

p

(2) odsun¹æ o rok

3,57

9,09

n

2,27

0,00

p

(3) odsun¹æ o pó³ roku

8,93

3,64

p

11,36

8,89

p

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

25,00

20,00

p

11,36

24,44

n

(5) zawrzeæ umowê

19,64

34,55

n

31,82

35,56

n

Wœród kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej przyczyni³a siê do zwiêkszenia o blisko 15 p.p. odsetka kobiet chc¹cych zawrzeæ umowê (z 20 do 35%), przy jednoczesnym spadku udzia³u tych, które by³y sk³onne zrezygnowaæ z umowy (z 43 do
33%). Zwiêkszenie odsetka zdecydowanych nast¹pi³o tak¿e wskutek zmniejszenia udzia³u tych, które waha³y siê i w sytuacji typowej zdecydowa³y o odsuniêciu
decyzji o krótsze z dostêpnych terminów.
Wœród mê¿czyzn zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do podobnych
skutków, aczkolwiek wzrost odsetka chc¹cych zawrzeæ umowê nie by³ tak wyraŸny – udzia³ zdecydowanych wzrós³ z 33 do 36%. Z kolei, podobnie jak w grupie
kobiet, odnotowano bardzo znacz¹cy spadek wœród osób deklaruj¹cych rezygnacjê z wykorzystania narzêdzia (z 43 do 31%).
Przeciêtnie wœród kobiet uzyskano w wariancie typowym wartoœæ 2,87, natomiast idealnym 3,14 (wzrost o 0,27), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio 2,73
i 3,67 (wzrost o 0,94). Wyniki nie s¹ statystycznie istotne.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku publicznego seed capital (inwestycji
wspólnej) vs. seed capital typu venture, zmiana sytuacji decyzyjnej przejawiaj¹ca
siê we wprowadzeniu do oferty bodŸca behawioralnego w postaci wspó³uczestnictwa powoduje znaczniejszy przyrost osób zdecydowanych zawrzeæ umowê
(przy niemal równym w obu grupach poziomie spadku osób chc¹cych z umowy
zrezygnowaæ) w grupie kobiet, mimo ¿e w ujêciu ca³oœciowym, bardziej widoczne pozytywne (silniejsze) zmiany odnotowano u mê¿czyzn.
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18.4.3. Podatkowy kredyt rozwojowy vs. zwyk³y kredyt inwestycyjny
z umorzeniem sp³aty 50% (jako przyk³ad wprowadzenia do oferty
bodŸca behawioralnego w postaci jasnej i przejrzystej koncepcji
podzia³u korzyœci)
Tabela 6
KOBIETY
typowy

idealny

(1) zrezygnowaæ z zawarcia

1,77

9,09

(2) odsun¹æ o rok

0,00

(3) odsun¹æ o pó³ roku

7,14

MÊ¯CZYNI
typowy

idealny

n

0,00

22,22

n

10,91

n

4,55

8,89

n

7,27

n

6,82

8,89

n

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

25,00

29,09

n

25,00

28,89

n

(5) zawrzeæ umowê

66,07

43,64

p

63,64

31,11

p

Wœród kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej z typowej na idealn¹ doprowadzi³a
do bardzo wyraŸnego spadku odsetka pañ chc¹cych zawrzeæ umowê (z 66 do
44%). Wzros³a jednoczeœnie liczebnoœæ grupy, która pragnê³a zrezygnowaæ z zawarcia umowy (z nieca³ych 2 do 9%).
W grupie mê¿czyzn uwidoczni³ siê – analogicznie do sytuacji wœród kobiet –
bardzo znaczny spadek udzia³u chc¹cych zawrzeæ umowê (z 64 do 31%), z jednoczesnym równie¿ wyraŸnym wzrostem odsetka deklaruj¹cych rezygnacjê (z 0 do
22%).
Przeciêtnie wœród kobiet uzyskano w wariancie typowym bardzo wysok¹
wartoœæ 4,54, natomiast idealnym 3,85 (spadek o 0,69), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio 4,51 i 3,91 (spadek o 0,6). Wyniki dla mê¿czyzn s¹ statystycznie istotne
(p<0,01).
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku podstawowego kredytu rozwojowego
vs. zwyk³y kredyt inwestycyjny z umorzeniem sp³aty 50%, zmiana sytuacji decyzyjnej polegaj¹ca na wprowadzeniu do oferty jasnej i przejrzystej koncepcji podzia³u korzyœci w jednakowym jednoznacznie negatywnym stopniu oddzia³uje
na decyzje kobiet i mê¿czyzn, przy czym dla mê¿czyzn zale¿noœæ jest dodatkowo
istotna statystycznie.
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18.4.4. Kredyt on-line vs. typowe zwiêkszanie limitu kredytowego
(jako przyk³ad wprowadzenia do oferty bodŸca behawioralnego
w postaci propozycji udostêpniania pe³nych danych finansowo-ksiêgowych przez MSP w zamian za szybszy dostêp do instrumentów
finansowych)
Tabela 7
KOBIETY

MÊ¯CZYNI

typowy

idealny

typowy

idealny

17,86

29,09

n

20,45

26,67

n

(2) odsun¹æ o rok

3,57

3,64

n

2,27

0,00

p

(3) odsun¹æ o pó³ roku

7,14

12,73

n

4,55

6,67

n

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

12,50

25,45

n

15,91

17,78

n

(5) zawrzeæ umowê

58,93

29,09

p

56,82

48,89

p

(1) zrezygnowaæ z zawarcia

W grupie kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej z typowej na idealn¹, podobnie
jak w poprzednim przypadku, doprowadzi³a do bardzo wyraŸnego spadku odsetka deklaruj¹cych zawarcie umowy (z 59 do 29%). Wzrós³ jednoczeœnie udzia³
grupy kobiet, która pragnê³a zrezygnowaæ z zawarcia umowy (z nieca³ych 18 do
29%). Tym samym odsetek kobiet chc¹cych zawrzeæ, jak i chc¹cych zrezygnowaæ
z umowy w wariancie idealnym, s¹ jednakowe.
U mê¿czyzn równie¿ uwidoczni³ siê znaczny spadek udzia³u chc¹cych zawrzeæ umowê (z 57 do 49%), chocia¿ nie by³ tak wyraŸny, jak wœród kobiet. Towarzyszy³ mu wzrost deklaruj¹cych niezawarcie umowy (z 20 do 27%).
Ogólnie wœród kobiet uzyskano w wariancie typowym wartoœæ przeciêtn¹
3,97, natomiast idealnym 3,20 (spadek o 0,77), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio 3,80 i 3,57 (spadek o 0,23). Wyniki dla kobiet s¹ statystycznie istotne (p<0,025).
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku kredytu on-line vs. typowe zwiêkszanie
limitu kredytowego, zmiana sytuacji decyzyjnej polegaj¹ca na wprowadzeniu do
oferty propozycji udostêpniania pe³nych danych finansowo-ksiêgowych przez
MSP w zamian za szybszy dostêp do instrumentów finansowych, w jednoznacznie negatywnym stopniu oddzia³uje na decyzje kobiet i mê¿czyzn, przy czym dla
kobiet zale¿noœæ jest silniejsza i dodatkowo istotna statystycznie.
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18.4.5. Aukcja na wk³ad w³asny przy dotacjach na projekty rozwojowe
MSP (jako przyk³ad wprowadzenia do oferty bodŸca behawioralnego
w postaci framingu – okreœlonego pu³apu maksymalnego dla wk³adu
w³asnego)
Tabela 8
KOBIETY
typowy

idealny

52,73

71,43

(2) odsun¹æ o rok

0,00

0,00

(3) odsun¹æ o pó³ roku

1,82

1,79

(1) zrezygnowaæ z zawarcia

MÊ¯CZYNI

n

p

typowy

idealny

66,67

45,45

p

2,22

2,27

n

0,00

0,00

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

20,00

14,29

p

13,33

20,45

n

(5) zawrzeæ umowê

25,45

12,50

p

17,78

31,82

n

Dla kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej oznacza zmniejszenie o blisko 13 punktów procentowych odsetka chc¹cych zawrzeæ umowê (z 25,5 do 12,5%), przy
jednoczesnym wyraŸnym wzroœcie udzia³u deklaruj¹cych rezygnacjê z umowy
(z 53 do 71%). Zmniejszy³ siê (w niewielkim stopniu) jednoczeœnie odsetek tych
kobiet, które siê waha³y i w sytuacji typowej zadecydowa³y o odsuniêciu decyzji.
Z kolei w grupie mê¿czyzn odnotowano reakcjê pozytywn¹. Wzrós³ odsetek
deklaruj¹cych zawarcie umowy (z 18 do 32 %) przy jednoczesnym bardzo
znacz¹cym spadku udzia³u osób rezygnuj¹cych (z 67 do 45%).
Przeciêtnie wœród kobiet uzyskano w wariancie typowym wartoœæ 2,66, natomiast idealnym 2,00 (spadek o 0,66), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio 2,11
i 2,96 (wzrost o 0,85). Taki stan rzeczy dowodzi pozytywnej reakcji na wprowadzenie bodŸca behawioralnego jedynie w grupie mê¿czyzn. Wyniki nie s¹ statystycznie istotne.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku aukcji na wk³ad w³asny przy dotacjach
na projekty rozwojowe MSP, zmiana sytuacji decyzyjnej przejawiaj¹ca siê we
wprowadzeniu do oferty bodŸca behawioralnego w postaci framingu (rozumianego w tym przypadku jako okreœlony pu³ap maksymalny dla wk³adu w³asnego),
powoduje w grupie kobiet reakcjê jednoznacznie negatywn¹, natomiast w grupie
mê¿czyzn wyraŸnie pozytywn¹.
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18.4.6. D³ugoterminowe obligacje rozwojowe dla MSP jako surogat
kredytu inwestycyjnego (jako przyk³ad wprowadzenia do oferty
bodŸca behawioralnego w postaci framingu: awersja do ryzyka
– zwi¹zanego z ograniczeniem emisji obligacji)
Tabela 9
KOBIETY
typowy

idealny

23,64

23,21

(2) odsun¹æ o rok

3,64

(3) odsun¹æ o pó³ roku

MÊ¯CZYNI
typowy

idealny

p

20,00

25,00

n

3,57

p

0,00

11,36

n

3,64

0,00

p

4,44

4,55

n

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

12,73

10,71

p

8,89

6,82

p

(5) zawrzeæ umowê

56,36

62,50

n

66,67

52,27

p

(1) zrezygnowaæ z zawarcia

W grupie kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej z typowej na idealn¹ doprowadzi³a do wzrostu odsetka deklaruj¹cych zawarcie umowy (z 56 do 63 procent).
Utrzyma³ siê na zbli¿onym poziomie udzia³ grupy, która pragnê³a zrezygnowaæ
z zawarcia umowy oraz nieznacznie obni¿y³ siê odsetek kobiet niezdecydowanych.
W grupie mê¿czyzn odnotowano sytuacjê odwrotn¹. Mianowicie wprowadzenie bodŸca behawioralnego (framing) skutkowa³o zmniejszeniem odsetka
pragn¹cych zawrzeæ umowê z 67 do 52 procent przy jednoczesnym zwiêkszeniu
grupy mê¿czyzn deklaruj¹cych rezygnacjê z umowy.
Ogólnie wœród kobiet uzyskano w wariancie typowym wartoœæ przeciêtn¹
3,75, natomiast idealnym 3,83 (wzrost o 0,08), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio
3,96 i 3,60 (spadek o 0,36). Wyniki nie s¹ statystycznie istotne.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku d³ugoterminowych obligacji rozwojowych dla MSP jako surogat kredytu inwestycyjnego, zmiana sytuacji decyzyjnej polegaj¹ca na wprowadzeniu do oferty bodŸca behawioralnego w postaci
w postaci framingu (rozumianego w tym przypadku jako awersja do ryzyka
zwi¹zanego z ograniczeniem emisji obligacji), pozytywnie oddzia³uje na decyzje
kobiet, natomiast negatywnie na mê¿czyzn.
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18.4.7. Kasa rozwojowo-budowlana dla MSP ze wsparciem publicznym
jako zamiennik kredytu inwestycyjnego (jako przyk³ad wprowadzenia
do oferty bodŸca behawioralnego w postaci bezpieczeñstwa kolektywnego – poczucia przynale¿noœci do grupy)
Tabela 10
KOBIETY

MÊ¯CZYNI

typowy

idealny

27,27

25,00

(2) odsun¹æ o rok

3,64

(3) odsun¹æ o pó³ roku

(1) zrezygnowaæ z zawarcia

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce
(5) zawrzeæ umowê

typowy

idealny

p

31,11

27,27

p

1,79

p

0,00

4,55

n

1,82

0,00

p

0,00

2,27

n

7,27

14,29

n

15,56

13,64

p

60,00

58,93

p

53,33

52,27

p

Wœród kobiet wprowadzenie parametru behawioralnego przyczyni³o siê do
nieznacznego spadku odsetka chc¹cych zawrzeæ umowê, w œlad za czym odnotowano równie¿ ma³y spadek deklaruj¹cych rezygnacjê z niej (z 27 do 25%). Zwiêkszy³ siê natomiast odsetek kobiet zdecydowanych odsun¹æ decyzjê o 3 miesi¹ce.
Wœród mê¿czyzn, podobnie jak w grupie kobiet, zmiana sytuacji nie
wywo³a³a powa¿niejszych zmian. Udzia³ zdecydowanych symbolicznie spad³
(z 53 do 52%), przy jednoczesnym niewielkim spadku deklaruj¹cych rezygnacjê
(z 31 do 27%).
Przeciêtnie wœród kobiet uzyskano w wariancie typowym wartoœæ 3,69, natomiast idealnym 3,75 (wzrost o 0,06), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio 3,54
i 3,62 (wzrost o 0,08). Wyniki nie s¹ statystycznie istotne.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku kasy rozwojowo-budowlanej dla MSP
ze wsparciem publicznym jako zamiennik kredytu inwestycyjnego, zmiana sytuacji decyzyjnej przejawiaj¹ca siê we wprowadzeniu do oferty bodŸca behawioralnego w postaci bezpieczeñstwa kolektywnego – poczucia przynale¿noœci do grupy, powoduje œladowe zmiany zarówno wœród kobiet, jak i mê¿czyzn. Mo¿na
uznaæ w konsekwencji, ¿e wp³yw tego bodŸca jest neutralny na obie grupy.
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18.4.8. Cost sharing przy wejœciu na nowe rynki zagraniczne (jako
przyk³ad wprowadzenia do oferty bodŸca behawioralnego w postaci
zaakcentowania wsparcia informacyjnego oraz zindywidualizowania
i uszczegó³owienia planów szkoleniowych)
Tabela 11
KOBIETY
typowy

idealny

(1) zrezygnowaæ z zawarcia

23,64

25,00

(2) odsun¹æ o rok

0,00

(3) odsun¹æ o pó³ roku

MÊ¯CZYNI
typowy

idealny

n

15,56

18,18

n

3,57

n

2,22

2,27

n

1,82

1,76

p

8,89

0,00

p

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

20,00

12,50

p

20,00

20,45

n

(5) zawrzeæ umowê

54,55

57,14

n

53,33

59,09

n

W grupie kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej z typowej na idealn¹ doprowadzi³a do wzrostu odsetka deklaruj¹cych zawarcie umowy (z 55 do 57%). Utrzyma³
siê na zbli¿onym poziomie udzia³ grupy, która pragnê³a zrezygnowaæ z zawarcia
umowy (24 wobec 25%) oraz nieznacznie obni¿y³ siê odsetek kobiet niezdecydowanych.
W grupie mê¿czyzn odnotowano sytuacjê podobn¹. Mianowicie wprowadzenie bodŸca behawioralnego skutkowa³o zwiêkszeniem odsetka pragn¹cych zawrzeæ umowê z 53 do 59%, przy jednoczesnym nieznacznym zwiêkszeniu znaczenia grupy mê¿czyzn deklaruj¹cych rezygnacjê z umowy (z 16 do 18%).
Ogólnie wœród kobiet uzyskano w wariancie typowym wartoœæ przeciêtn¹
3,83, natomiast idealnym 3,70 (spadek o 0,13), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio 3,96 i 3,91 (spadek o 0,05). Wyniki nie s¹ statystycznie istotne.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku cost sharingu przy wejœciu na nowe
rynki zagraniczne, zmiana sytuacji decyzyjnej polegaj¹ca na wprowadzeniu do
oferty bodŸca behawioralnego w postaci zaakcentowania wsparcia informacyjnego oraz zindywidualizowania i uszczegó³owienia planów szkoleniowych, w odniesieniu do odsetka chc¹cych zawrzeæ umowê, pozytywnie oddzia³uje na decyzje kobiet oraz mê¿czyzn. Poniewa¿ jednoczeœnie zwiêkszy³ siê udzia³ chc¹cych
zrezygnowaæ z umowy (w obu grupach), nale¿y uznaæ wp³yw tego bodŸca za bliski neutralnemu.
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18.4.9. Systemowe wsparcie zatrudnienia w sferze B+R w MSP (jako
przyk³ad wprowadzenia do oferty bodŸca behawioralnego w postaci
bezp³atnego doradztwa dotycz¹cego nowego instrumentu wsparcia)
Tabela 12
KOBIETY

(1) zrezygnowaæ z zawarcia

typowy

idealny

7,27

16,07

MÊ¯CZYNI

n

typowy

idealny

4,44

4,55

n

(2) odsun¹æ o rok

3,64

1,79

p

0,00

4,55

n

(3) odsun¹æ o pó³ roku

7,27

0,00

p

4,44

2,27

p

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

16,36

3,57

p

11,11

6,82

p

(5) zawrzeæ umowê

65,45

78,57

n

80,00

81,82

n

Dla kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej oznacza³a zwiêkszenie o ponad 13 p.p.
odsetka chc¹cych zawrzeæ umowê (z 65,5 do 78,5%). Towarzyszy³ temu jednoczesny wyraŸny wzrost udzia³u pañ deklaruj¹cych rezygnacjê z umowy (z 7 do 16%).
Zmniejszy³ siê jednak¿e (w znacznym stopniu) odsetek tych kobiet, które siê
waha³y siê i w sytuacji typowej zdecydowa³y o odsuniêciu decyzji.
W grupie mê¿czyzn odnotowano równie¿ reakcjê pozytywn¹, choæ zdecydowanie s³absz¹. Wzrós³ odsetek deklaruj¹cych zawarcie umowy (z 80 do 82%) przy
jednoczesnym œladowym wzroœcie udzia³u osób rezygnuj¹cych. Zmniejszy³ siê
równie¿ odsetek wahaj¹cych siê (w opcjach dotycz¹cych najkrótszych terminów
przesuniêcia podjêcia decyzji).
Przeciêtnie wœród kobiet uzyskano w wariancie typowym wysok¹ wartoœæ
4,27, natomiast idealnym 4,25 (spadek o 0,02), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio 4,63 i 4,49 (spadek o 0,14). Taki stan rzeczy dowodzi neutralnej reakcji na zastosowanie bodŸca behawioralnego. Wyniki nie s¹ statystycznie istotne.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku systemowego wsparcia zatrudnienia
w sferze B+R w MSP, zmiana sytuacji decyzyjnej przejawiaj¹ca siê we wprowadzeniu do oferty bodŸca behawioralnego w postaci bezp³atnego doradztwa dotycz¹cego nowego instrumentu wsparcia, powoduje zarówno w grupie kobiet,
jak i mê¿czyzn wzrost odsetka chc¹cych zawrzeæ umowê, jednak¿e jednoczeœnie
wzrasta te¿ sk³onnoœæ do niezawierania transakcji.
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18.4.10. Wsparcie us³ug wspólnych w klastrach (jako przyk³ad
wprowadzenia do oferty bodŸca behawioralnego w postaci
zwiêkszenia dostêpu do informacji, szkoleñ oraz promocji)
Tabela 13
KOBIETY

(1) zrezygnowaæ z zawarcia

typowy

idealny

26,76

27,27

MÊ¯CZYNI

n

typowy

idealny

22,73

24,44

n

(2) odsun¹æ o rok

1,79

5,45

n

4,55

2,22

p

(3) odsun¹æ o pó³ roku

7,14

5,45

p

4,55

2,22

p

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

7,14

21,82

n

9,09

6,67

p

(5) zawrzeæ umowê

57,14

40,00

p

59,09

64,44

n

Dla kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej oznacza zmniejszenie o ponad 17 p.p.
odsetka chc¹cych zawrzeæ umowê (z 57 do 40%). Udzia³ kobiet deklaruj¹cych rezygnacjê z umowy pozosta³ praktycznie bez zmian na poziomie zbli¿onym do
27%. Zwiêkszy³ siê natomiast (w widocznym stopniu) odsetek tych kobiet, które
siê waha³y i w sytuacji typowej zdecydowa³y o odsuniêciu decyzji o 3 miesi¹ce
(z 7 do 22%).
Z kolei w grupie mê¿czyzn odnotowano reakcjê pozytywn¹. Wzrós³ odsetek
deklaruj¹cych zawarcie umowy (z 59 do 64 %), przy jednoczesnym nieznacznym
wzroœcie odsetka osób rezygnuj¹cych (z 23 do 24 %). Zmniejszy³y siê udzia³y mê¿czyzn wahaj¹cych siê.
Ogólnie ujmuj¹c reakcjê na zastosowany bodziec behawioralny, wœród kobiet
uzyskano w wariancie typowym wartoœæ 3,58, natomiast idealnym 3,39 (spadek
o 0,19), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio 3,69 i 3,87 (wzrost o 0,18). Taki stan
rzeczy dowodzi pozytywnej reakcji na wprowadzenie bodŸca behawioralnego
jedynie w grupie mê¿czyzn. Wyniki nie s¹ statystycznie istotne.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku wsparcia us³ug wspólnych w klastrach, zmiana sytuacji decyzyjnej przejawiaj¹ca siê we wprowadzeniu do oferty
bodŸca behawioralnego w postaci zwiêkszenia dostêpu do informacji, szkoleñ
oraz promocji, powoduje w grupie kobiet reakcjê jednoznacznie negatywn¹, natomiast w grupie mê¿czyzn wyraŸnie pozytywn¹.
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18.4.11. Po¿yczka z porêczeniem i doradztwem vs. typowy kredyt
porêczany przez BGK z banku komercyjnego (jako przyk³ad wprowadzenia do oferty bodŸca behawioralnego w postaci doradztwa)
Tabela 14
KOBIETY

(1) zrezygnowaæ z zawarcia

typowy

idealny

32,73

17,86

MÊ¯CZYNI

p

typowy

idealny

22,22

18,18

p

(2) odsun¹æ o rok

3,64

0,00

p

2,22

4,55

n

(3) odsun¹æ o pó³ roku

9,09

5,36

p

0,00

4,55

n

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

14,55

16,07

n

28,89

6,82

p

(5) zawrzeæ umowê

40,00

60,71

n

46,67

65,91

n

Wœród kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej przyczyni³a siê do zwiêkszenia
o 21 p.p. odsetka pañ chc¹cych zawrzeæ umowê (z 40 do 61%), przy jednoczesnym
spadku udzia³u tych, które deklarowa³y rezygnacjê z umowy (z 33 do 18%).
Wœród mê¿czyzn zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do podobnych
konsekwencji. Udzia³ zdecydowanych wzrós³ z 47 do 66%, przy jednoczesnym
spadku deklaruj¹cych rezygnacjê (z 22 do 18%).
Przeciêtnie wœród kobiet uzyskano w wariancie typowym wartoœæ 3,29, natomiast idealnym 4,13 (wzrost o 0,84), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio 3,78
i 3,82 (wzrost o 0,04). Wyniki nie s¹ statystycznie istotne.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku po¿yczki z porêczeniem i doradztwem
vs. typowy kredyt porêczany przez BGK z banku komercyjnego, zmiana sytuacji
decyzyjnej przejawiaj¹ca siê we wprowadzeniu do oferty bodŸca behawioralnego
w postaci doradztwa, powoduje bardzo zbli¿one, dodatnie (w odniesieniu do
sk³onnoœci do partycypacji – wykorzystania narzêdzia), zmiany zarówno wœród
kobiet, jak i mê¿czyzn.

18.4.12 Rozwojowy kredyt organiczny wspieraj¹cy systematyczne
oszczêdzanie (jako przyk³ad wprowadzenia do oferty negatywnego
bodŸca behawioralnego w postaci obowi¹zkowych ograniczeñ
– koniecznoœæ przeznaczenia kredytu na inwestycje)
Dla badanego instrumentu zastosowano przy zmianie sytuacji decyzyjnej bodziec negatywny, co oznacza, ¿e oceniane pozytywnie bêd¹ zmiany zwi¹zane ze
zmniejszeniem sk³onnoœci do wykorzystania danego narzêdzia.
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Tabela 15
KOBIETY

(1) zrezygnowaæ z zawarcia
(2) odsun¹æ o rok

typowy

idealny

23,21

23,64

3,57

10,91

MÊ¯CZYNI
typowy

idealny

n

13,64

13,33

p

n

11,36

0,00

p

7,14

7,27

n

4,55

13,33

n

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

12,50

12,73

n

11,36

13,33

n

(5) zawrzeæ umowê

53,57

45,45

p

59,09

60,00

n

(3) odsun¹æ o pó³ roku

W œwietle powy¿szych zastrze¿eñ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dla kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej oznacza zmniejszenie o ponad 9 p.p. odsetka chc¹cych zawrzeæ
umowê (z 54 do 45%) – co jest rezultatem po¿¹danym i ma wydŸwiêk pozytywny.
Udzia³ kobiet deklaruj¹cych rezygnacjê z umowy pozosta³ praktycznie bez zmian
na poziomie oko³o 23%, podobnie jak odsetek osób deklaruj¹cych przesuniêcie
(o krótsze z mo¿liwych terminów) zawarcie umowy. Wzrós³ odsetek kobiet
chc¹cych odsun¹æ zawarcie umowy o najd³u¿szy z proponowanych okresów.
Z kolei w grupie mê¿czyzn odnotowano nieznaczny przyrost odsetka deklaruj¹cych zawarcie umowy (z 59 do 60%), przy jednoczesnym utrzymaniu odsetka
osób rezygnuj¹cych na niezmienionym poziomie, co nale¿y oceniæ jako neutralny
wp³yw bodŸca behawioralnego.
Ogólnie ujmuj¹c reakcjê na zastosowany bodziec behawioralny, wœród kobiet
uzyskano w wariancie typowym wartoœæ 3,73, natomiast w wariancie niepo¿¹danym 3,39 (spadek o 0,34). Œwiadczy to (w œwietle poczynionych w tym punkcie
za³o¿eñ) o niewielkiej, acz pozytywnej reakcji. Natomiast u mê¿czyzn odpowiednio 3,93 i 4,09 (wzrost o 0,16). Taki stan rzeczy dowodzi nieznacznie negatywnej
reakcji na wprowadzenie bodŸca behawioralnego (przy specyficznych za³o¿eniach). Wyniki nie s¹ statystycznie istotne.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku rozwojowego kredytu organicznego
wspieraj¹cego systematyczne oszczêdzanie, zmiana sytuacji decyzyjnej przejawiaj¹ca siê we wprowadzeniu do oferty NEGATYWNEGO bodŸca behawioralnego w postaci obowi¹zkowych ograniczeñ (koniecznoœæ przeznaczenia kredytu na
inwestycje), powoduje w grupie kobiet reakcjê po¿¹dan¹ (oczekiwane zmniejszenie sk³onnoœci do zawarcia umowy), natomiast w grupie mê¿czyzn w bardzo niewielkim stopniu negatywn¹ b¹dŸ neutraln¹.
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18.4.13. Doradztwo efektywnoœciowe – uwolnienie nadmiernej
preferencji p³ynnoœci MSP (jako przyk³ad wprowadzenia do oferty
bodŸca behawioralnego w postaci doradztwa – konsultingu)
Tabela 16
KOBIETY

(1) zrezygnowaæ z zawarcia
(2) odsun¹æ o rok
(3) odsun¹æ o pó³ roku
(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce
(5) zawrzeæ umowê

typowy

idealny

41,82

35,71

MÊ¯CZYNI

p

typowy

idealny

40,00

31,82

p

3,64

0,00

p

0,00

2,27

n

12,73

12,50

p

15,56

11,36

p

9,09

8,93

p

13,33

15,91

n

32,73

42,86

n

31,11

38,64

n

Wœród kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej przyczyni³a siê do zwiêkszenia
o 10 punktów procentowych odsetka deklaruj¹cych zawarcie umowy (z 33 do
43%), przy jednoczesnym spadku udzia³u tych, które chcia³y z umowy zrezygnowaæ (z 42 do 36%).
Wœród mê¿czyzn zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do podobnych
konsekwencji. Udzia³ zdecydowanych wzrós³ z 31 do 39%, przy jednoczesnym
spadku deklaruj¹cych rezygnacjê (z 40 do 32%).
Przeciêtnie wœród kobiet uzyskano w wariancie typowym wartoœæ 2,95, natomiast idealnym 3,07 (wzrost o 0,12), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio 2,96
i 3,33 (wzrost o 0,37). Wyniki nie s¹ statystycznie istotne.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku doradztwa efektywnoœciowego –
uwolnienia nadmiernej preferencji p³ynnoœci MSP, zmiana sytuacji decyzyjnej
przejawiaj¹ca siê we wprowadzeniu do oferty bodŸca behawioralnego w postaci
doradztwa – konsultingu, powoduje bardzo zbli¿one, dodatnie (w odniesieniu do
sk³onnoœci do partycypacji – wykorzystania narzêdzia), zmiany zarówno wœród
kobiet, jak i mê¿czyzn.

18.4.14. Wsparcie we wprowadzeniu przedsiêbiorstwa na gie³dê
(jako przyk³ad wprowadzenia do oferty bodŸca behawioralnego
w postaci wielokryterialnego doradztwa)
W grupie kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej z typowej na idealn¹ doprowadzi³a do wzrostu odsetka deklaruj¹cych zawarcie umowy (z 40 do 52%). Jednoczeœnie wyraŸnie spad³ udzia³ grupy, która pragnê³a zrezygnowaæ z zawarcia umowy (33 wobec 21%).
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Tabela 17
KOBIETY

(1) zrezygnowaæ z zawarcia
(2) odsun¹æ o rok

typowy

idealny

32,73

21,43

5,45

1,79

MÊ¯CZYNI
typowy

idealny

p

28,89

22,73

p

p

6,67

6,82

n

5,45

1,79

p

0,00

2,27

n

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

16,36

23,21

n

20,00

15,91

p

(5) zawrzeæ umowê

40,00

51,79

n

44,44

52,27

n

(3) odsun¹æ o pó³ roku

U mê¿czyzn odnotowano podobn¹ sytuacjê. Mianowicie wprowadzenie
bodŸca behawioralnego skutkowa³o zwiêkszeniem odsetka pragn¹cych zawrzeæ
umowê z 44 do 52%, przy jednoczesnym zmniejszeniu siê udzia³u mê¿czyzn
deklaruj¹cych rezygnacjê z umowy (z 29 do 23%).
Ogólnie wœród kobiet uzyskano w wariancie typowym wartoœæ przeciêtn¹
3,31, natomiast idealnym 3,72 (wzrost o 0,40), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio
3,48 i 3,62 (wzrost o 0,14). Wyniki nie s¹ statystycznie istotne.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku wsparcia we wprowadzeniu przedsiêbiorstwa na gie³dê, zmiana sytuacji decyzyjnej polegaj¹ca na wprowadzeniu do
oferty bodŸca behawioralnego w postaci wielokryterialnego doradztwa, jednoznacznie pozytywnie oddzia³uje na decyzje kobiet oraz mê¿czyzn.

18.4.15.Program po¿yczkowo-doradczy „Przedsiêbiorcza kobieta”
(jako przyk³ad wprowadzenia do oferty bodŸca behawioralnego
w postaci grupy wsparcia i mentoringu – bezpieczeñstwo kolektywne
i eliminowanie ryzyka) – pytanie wy³¹cznie dla kobiet
Tabela 18
KOBIETY

MÊ¯CZYNI

typowy

idealny

21,82

12,50

p

(2) odsun¹æ o rok

5,45

0,00

p

(3) odsun¹æ o pó³ roku

9,09

0,00

p

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

63,64

3,57

p

(5) zawrzeæ umowê

21,82

83,93

n

(1) zrezygnowaæ z zawarcia

nie dotyczy

Pytanie dotyczy³o programu skierowanego wy³¹cznie do kobiet, st¹d nie mo¿na analizowaæ odpowiedzi udzielonych przez mê¿czyzn. Dane wskazuj¹, ¿e
zmiana sytuacji decyzyjnej przyczyni³a siê do bardzo widocznego zwiêkszenia
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odsetka kobiet chc¹cych zawrzeæ umowê (z 22 do 84%), co stanowi przyrost
o 62 p.p. Jednoczeœnie nast¹pi³ zauwa¿alny spadek udzia³u kobiet niezdecydowanych oraz niechc¹cych zawrzeæ umowê.
Przeciêtnie uzyskano w wariancie typowym wartoœæ 3,88, natomiast idealnym 4,42 (wzrost o 0,54). Wyniki nie s¹ statystycznie istotne. Stosunkowo niewielki wzrost wartoœci przeciêtnej (w odniesieniu do wzrostu, który odnotowano dla
opcji ‘zawrzeæ umowê’) wynika z faktu, ¿e nast¹pi³o przesuniêcie o jeden szczebel
w grupach – z grupy kobiet wahaj¹cych siê (opcja ‘odsun¹æ o 3 miesi¹ce’) w³aœnie
do grupy kobiet zdecydowanych zawrzeæ umowê natychmiast.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku programu po¿yczkowo-doradczego
„Przedsiêbiorcza kobieta”, zmiana sytuacji decyzyjnej przejawiaj¹ca siê we wprowadzeniu do oferty bodŸca behawioralnego w postaci grupy wsparcia i mentoringu (rozumianych jako bezpieczeñstwo kolektywne i eliminowanie ryzyka) powoduje u kobiet silne zmiany pozytywne.

18.4.16.Kapitalizacja z publicznego funduszu venture capital
(jako przyk³ad wprowadzenia do oferty bodŸca behawioralnego
w postaci doradztwa)
Tabela 19
KOBIETY

MÊ¯CZYNI

typowy

idealny

typowy

idealny

38,18

37,50

p

44,44

25,00

p

(2) odsun¹æ o rok

3,64

3,57

p

0,00

2,27

n

(3) odsun¹æ o pó³ roku

5,45

8,93

n

2,22

2,27

n

(4) odsun¹æ o 3 miesi¹ce

18,18

3,57

p

17,78

18,18

n

(5) zawrzeæ umowê

34,55

46,43

n

35,56

52,27

n

(1) zrezygnowaæ z zawarcia

Dla kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej oznacza zwiêkszenie o blisko 12 p.p.
odsetka chc¹cych zawrzeæ umowê (z 34,5 do 46,5%), przy jednoczesnym œladowym spadku udzia³u deklaruj¹cych rezygnacjê z umowy (z 38 do 37,5%). Zmniejszy³ siê (w zauwa¿alnym stopniu) jednoczeœnie odsetek tych kobiet, które siê
waha³y i w sytuacji typowej zdecydowa³y o odsuniêciu decyzji o 3 miesi¹ce.
W grupie mê¿czyzn równie¿ odnotowano reakcjê pozytywn¹. Zauwa¿alnie
wzrós³ odsetek deklaruj¹cych zawarcie umowy (z 35,5 do 52%) przy jednoczesnym bardzo znacz¹cym spadku osób rezygnuj¹cych (z 44 do 25%). Odsetki wahaj¹cych siê utrzyma³y siê na zbli¿onych poziomach.
Przeciêtnie wœród kobiet uzyskano w wariancie typowym wartoœæ 3,03, natomiast idealnym 3,20 (wzrost o 0,17), natomiast u mê¿czyzn odpowiednio 2,96
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i 3,78 (wzrost o 0,82). Taki stan rzeczy dowodzi pozytywnej reakcji na wprowadzenie bodŸca behawioralnego zarówno w grupie kobiet, jak i poœród mê¿czyzn.
Wyniki nie s¹ statystycznie istotne.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku kapitalizacji z publicznego funduszu
venture capital, zmiana sytuacji decyzyjnej przejawiaj¹ca siê we wprowadzeniu do
oferty bodŸca behawioralnego w postaci doradztwa, powoduje w obu badanych
grupach wyraŸnie siln¹ reakcjê pozytywn¹.

18.4. Podsumowanie i wnioski o charakterze zbiorczym
Aby odpowiedzieæ na pytania, czy i w jakim kierunku zmiana sytuacji decyzyjnej
wp³ywa na sk³onnoœæ do zainteresowania siê danym instrumentem finansowym
w zale¿noœci od p³ci osoby decyzyjnej, w tabeli 20 zbiorczo zebrano uzyskane
w wyniku badania pomorskich MSP rezultaty. Wskazano konkretn¹ sytuacjê decyzyjn¹ wraz z rodzajem przy³o¿onego bodŸca. Zestawiono z nimi zaobserwowane
zmiany w odniesieniu do stopnia zadeklarowanego natychmiastowego wykorzystania instrumentu, a tak¿e ró¿nice w œrednim poziomie akceptacji instrumentu
(czyli w sytuacji przed oraz po wdro¿eniu bodŸca), jak równie¿ – jako wniosek –
zaprezentowano w piêciostopniowej skali ogóln¹ ocenê zmian. Ostatnia kolumna
jest syntetycznym ujêciem odnotowanych ró¿nic z uwagi na p³eæ.

18.5. Wnioski
Analizuj¹c, w oparciu o dane z tabeli zbiorczej, ogóln¹ ocenê zmian wœród grup
zró¿nicowanych p³ciowo, mo¿na próbowaæ odpowiedzieæ na pytania, czy i w jakim kierunku zmiana sytuacji decyzyjnej wp³ywa na sk³onnoœæ do zainteresowania siê danym instrumentem finansowym. Zauwa¿ono, ¿e reakcja silnie pozytywna lub pozytywna wœród kobiet wyst¹pi³a dziewiêciokrotnie (a uwzglêdniaj¹c
pytanie tylko im dedykowane – dziesiêciokrotnie). Tak opisane reakcje wyst¹pi³y
u mê¿czyzn oœmiokrotnie. Jednoczeœnie w grupie kobiet cztery razy wyst¹pi³y reakcje negatywne lub silnie negatywne (u mê¿czyzn odpowiednio trzy razy).
Dane wskazuj¹, ¿e zarówno wœród kobiet, jak i mê¿czyzn, odnotowano bardzo siln¹ pozytywn¹ reakcjê na bodziec behawioralny, jakim jest zagwarantowanie wspó³uczestnictwa. Tak¿e w odniesieniu do sytuacji decyzyjnych badaj¹cych
przy³o¿enie bodŸca okreœlonego jako „doradztwo”, reakcje kobiet, jak i mê¿czyzn
s¹ wyraŸnie pozytywne. U kobiet pozytywne reakcje tak¿e uwidoczni³y siê przy
wprowadzeniu framingu w postaci awersji do ryzyka oraz w negacji narzucanych
obowi¹zkowych ograniczeñ (bodziec odwrotny). Dodatkowo, silna pozytywna

+ 15

+ 15

- 22

- 30

- 13

2. Publiczny seed capital (inwestycja
wspólna) vs. seed capital typu venture /
wspó³uczestnictwo

3. Podatkowy kredyt rozwojowy vs.
zwyk³y kredyt inwestycyjny z umorzeniem sp³aty 50% / jasna i przejrzysta
koncepcja podzia³u korzyœci

4. Kredyt on-line vs. typowe zwiêkszanie
limitu kredytowego / udostêpnianie
pe³nych danych finansowo-ksiêgowych
przez MSP w zamian za szybszy dostêp
do instrumentów finansowych

5. Aukcja na wk³ad w³asny przy dotacjach na projekty rozwojowe MSP /
framing: okreœlenie pu³apu maksymalnego dla wk³adu w³asnego

kobiety

1. Inwestycja wspólna vs. wejœcie kapita³owe typu venture capital / wspó³uczestnictwo

Numer pytania i nazwa instrumentu /
bodziec behawioralny *

+ 14

-8

- 33

+3

+ 21

mê¿czyŸni

Zmiana stopnia deklarowanego natychmiastowego
wykorzystania instrumentu

- 0,66

- 0,77

- 0,69

+ 0,27

+ 0,21

kobiety

+ 0,85

- 0,23

- 0,60

+ 0,94

+ 0,51

mê¿czyŸni

Œredni poziom akceptacji
instrumentu (przed / po
wdro¿eniu bodŸca)

Tabela 20. Zbiorcza ocena reakcji na przy³o¿one bodŸce behawioralne wœród kobiet i mê¿czyzn

silnie
pozytywna

negatywna

silnie
negatywna

silnie
negatywna

silnie
negatywna

silnie
pozytywna

silnie
pozytywna

mê¿czyŸni

silnie
negatywna

silnie
pozytywna

silnie
pozytywna

kobiety

Ogólna ocena zmian
(silnie pozytywna / pozytywna / neutralna / negatywna / silnie negatywna)

skrajnie
odmienna

zbli¿ona
(lecz silniej
negatywna
u kobiet)

taka sama

taka sama

taka sama

Reakcja kobiet vs. reakcja
mê¿- czyzn
(skrajnie odmienna / odmienna /
zbli¿ona /
taka sama)

+2

8. Cost sharing przy wejœciu na nowe
rynki zagraniczne / zwiêkszenie dostêpu
do informacji, szkoleñ oraz promocji

- 17

+ 21

10. Wsparcie us³ug wspólnych w klastrach / zwiêkszenie dostêpu do informacji, szkoleñ oraz promocji

11. Po¿yczka z porêczeniem i doradztwem vs. typowy kredyt porêczany
przez BGK z banku komercyjnego /
doradztwo

+ 13

-1

7. Kasa rozwojowo-budowlana dla MSP
ze wsparciem publicznym jako zamiennik kredytu inwestycyjnego / bezpieczeñstwo kolektywne – poczucie przynale¿noœci do grupy

9. Systemowe wsparcie zatrudnienia
w sferze B+R w MSP / doradztwo

+7

kobiety

6. D³ugoterminowe obligacje rozwojowe dla MSP jako surogat kredytu
inwestycyjnego / framing: awersja do
ryzyka (zwi¹zanego z ograniczeniem
emisji obligacji)

Numer pytania i nazwa instrumentu /
bodziec behawioralny *

+ 19

+5

+2

+6

-1

- 15

mê¿czyŸni

Zmiana stopnia deklarowanego natychmiastowego
wykorzystania instrumentu

+ 0,84

- 0,19

- 0,02

- 0,13

+ 0,06

+ 0,08

kobiety

+ 0,04

+ 0,18

- 0,14

- 0,05

+ 0,08

- 0,36

mê¿czyŸni

Œredni poziom akceptacji
instrumentu (przed / po
wdro¿eniu bodŸca)

silnie
pozytywna

silnie
negatywna

pozytywna

neutralna

neutralna

pozytywna

kobiety

silnie
pozytywna

pozytywna

neutralna

neutralna

neutralna

negatywna

mê¿czyŸni

Ogólna ocena zmian
(silnie pozytywna / pozytywna / neutralna / negatywna / silnie negatywna)

taka sama

odmienna

zbli¿ona (lecz
silniej pozytywna u kobiet)

taka sama

taka sama

odmienna

Reakcja kobiet vs. reakcja
mê¿- czyzn
(skrajnie odmienna / odmienna /
zbli¿ona /
taka sama)

+ 12

+ 62

+ 12

+ 10

-9

kobiety

ród³o: opracowanie w³asne.

* wyt³uszczono ró¿nokierunkowe reakcje kobiet i mê¿czyzn

16. Kapitalizacja z publicznego funduszu venture capital / doradztwo

15. Program po¿yczkowo-doradczy
„Przedsiêbiorcza kobieta” / bezpieczeñstwo kolektywne – poczucie przynale¿noœci do grupy

14. Wsparcie we wprowadzeniu przedsiêbiorstwa na gie³dê / doradztwo

13. Doradztwo efektywnoœciowe – uwolnienie nadmiernej preferencji p³ynnoœci
MSP / doradztwo

12. Rozwojowy kredyt organiczny
wspieraj¹cy systematyczne oszczêdzanie / obowi¹zkowe ograniczenia**

Numer pytania i nazwa instrumentu /
bodziec behawioralny *

+ 17

nie dotyczy

+8

+8

+1

mê¿czyŸni

Zmiana stopnia deklarowanego natychmiastowego
wykorzystania instrumentu

+ 0,17

+ 0,54

+ 0,40

+ 0,12

- 0,34

kobiety

+ 0,82

nie dotyczy

+ 0,14

+ 0,37

+ 0,16

mê¿czyŸni

Œredni poziom akceptacji
instrumentu (przed / po
wdro¿eniu bodŸca)

pozytywna

silnie
pozytywna

silnie
pozytywna

pozytywna

pozytywna**

kobiety

silnie
pozytywna

nie dotyczy

pozytywna

pozytywna

neutralna**

mê¿czyŸni

Ogólna ocena zmian
(silnie pozytywna / pozytywna / neutralna / negatywna / silnie negatywna)

zbli¿ona (lecz
silniej pozytywna u mê¿czyzn)

nie dotyczy

zbli¿ona (lecz
silniej pozytywna u kobiet)

taka sama

zbli¿ona (lecz
silniej pozytywna u kobiet)**

Reakcja kobiet vs. reakcja
mê¿- czyzn
(skrajnie odmienna / odmienna /
zbli¿ona /
taka sama)
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reakcja mia³a miejsce wskutek zmiany polegaj¹cej na wprowadzeniu kolektywnego bezpieczeñstwa (poczucie przynale¿noœci do grupy). Z kolei wœród mê¿czyzn pozytywne reakcje towarzyszy³y wprowadzeniu framingu zdefiniowanego
poprzez okreœlenie pu³apu maksymalnego dla wk³adu w³asnego, jak równie¿ bodŸcowi zwi¹zanemu z zwiêkszeniem dostêpu do informacji, szkoleñ oraz promocji.
Neutralne reakcje wœród kobiet uwidoczni³y siê w sytuacjach, w których wykorzystano bodŸce: „bezpieczeñstwo kolektywne (poczucie przynale¿noœci do
grupy)” oraz „zwiêkszenie dostêpu do informacji, szkoleñ oraz promocji”. Jest to
o tyle interesuj¹ce, ¿e w przypadku pozosta³ych sytuacji decyzyjnych, w których
w³¹czano te parametry, reakcje by³y zdecydowanie odmienne (w pierwszym silnie pozytywna, w drugim silnie negatywna). Wœród mê¿czyzn brak zauwa¿alnych zmian (reakcja neutralna) zwi¹zany by³ z wprowadzeniem bodŸców „bezpieczeñstwo kolektywne” (analogicznie, jak w grupie pañ) oraz „obowi¹zkowe
ograniczenia – koniecznoœæ przeznaczenia kredytu na inwestycje”.
Negatywne reakcje wskutek wprowadzenia bodŸców behawioralnych w grupie kobiet zauwa¿ono w czterech przypadkach. S¹ to: „jasna i przejrzysta koncepcja podzia³u korzyœci”, „udostêpnianie pe³nych danych finansowo-ksiêgowych
przez MSP w zamian za szybszy dostêp do instrumentów finansowych”, „framing:
okreœlenie pu³apu maksymalnego dla wk³adu w³asnego”, a tak¿e „zwiêkszenie
dostêpu do informacji, szkoleñ oraz promocji”. Co ciekawe, kobiety zareagowa³y
czêœciej negatywnie ani¿eli mê¿czyŸni, którzy (tu podobnie do kobiet) odrzucili
bodziec opisany jako „jasna i przejrzysta koncepcja podzia³u korzyœci” (reakcja
silnie negatywna) oraz „framing: awersja do ryzyka (zwi¹zanego z ograniczeniem
emisji obligacji)” – reakcja negatywna.
Do bardziej interesuj¹cych spostrze¿eñ doprowadza zestawienie reakcji kobiet z reakcjami mê¿czyzn dla ka¿dej z analizowanych sytuacji decyzyjnych. Otó¿
w siedmiu na piêtnaœcie przypadków reakcje by³y takie same, w piêciu bardzo
zbli¿one, a tylko w trzech odmienne (przy czym reakcja skrajnie odmienna
wyst¹pi³a tylko raz). Œwiadczy to, co do zasady, o niewielkim zró¿nicowaniu odpowiedzi z uwagi na p³eæ, aczkolwiek nale¿y jednoczeœnie pog³êbiæ analizê dla
tych instrumentów, w których reakcje by³y znacz¹co ró¿ne.
Zupe³nie odmienne reakcje wœród kobiet i mê¿czyzn odnotowano w przypadku framingu: okreœlenie pu³apu maksymalnego dla wk³adu w³asnego – zauwa¿ono u kobiet reakcjê silnie negatywn¹, natomiast u mê¿czyzn silnie pozytywn¹.
W drugiej sytuacji, w której w³¹czono framing (awersja do ryzyka), to kobiety reagowa³y pozytywnie na zmianê sytuacji decyzyjnej (mê¿czyŸni negatywnie).
W przypadku bodŸca „zwiêkszenie dostêpu do informacji, szkoleñ oraz promocji”, w jednej z sytuacji kobiety reagowa³y negatywnie, mê¿czyŸni pozytywnie
(w drugiej sytuacji analizowanej dla tego parametru, jego wp³yw by³ w obu grupach neutralny).

290

Wojciech Bizon

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e dopiero wielokrotna analiza konkretnych bodŸców
wykorzystywanych w pe³niejszym wachlarzu sytuacji decyzyjnych, pozwoli na
pe³niejsze opisanie skutków zmian i oceny ró¿nic pomiêdzy sytuacj¹ typow¹
a idealn¹. W zwi¹zku z tym zaleciæ mo¿na, by w dalszych badaniach skupiæ siê na
konkretnym, wybranym bodŸcu (np. kwestii zwiêkszenia roli promocji lub jednym z rodzajów framingu – najbardziej niejednoznaczne z badanych obszarów),
jednoczeœnie badaj¹c, jak zmieni siê decyzja respondentów przy zaproponowaniu wielu ró¿nych instrumentów finansowych (dla owego bodŸca). Dopiero w taki
sposób powtarzaj¹c badanie, uzyskaæ bêdzie mo¿na pe³niejszy opis przyczyn
i skutków odmiennych (byæ mo¿e) reakcji na zmianê sytuacji decyzyjnych
wywo³anych konkretnym parametrem.
W dalszej czêœci opracowania przedstawiono w podobny sposób, jak uczyniono to dla p³ci, wp³yw wykszta³cenia osób decyzyjnych na wybór œcie¿ki zachowañ pod wp³ywem przy³o¿onych bodŸców behawioralnych.
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19. Reakcja na zmiany sytuacji decyzyjnych
wœród decydentów reprezentuj¹cych ró¿ne
bran¿e (profile dzia³alnoœci gospodarczej)
Wojciech Bizon*

19.1. Wprowadzenie
Polski rynek instrumentów wsparcia dla sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oferuje wiele rozwi¹zañ, które mog¹ byæ – po pewnej adaptacji – dostosowane dla potrzeb konkretnych podmiotów gospodarczych. Problemem jest jednak to, ¿e po pierwsze, czêœæ instrumentów (np. instrumenty o charakterze
dotacyjnym) jest wykorzystywana przez beneficjentów bardzo szeroko, natomiast wyraŸnie mniejszym zainteresowaniem ciesz¹ siê ich bardziej skomplikowane formy, w tym te, które w zamyœle maj¹ wspieraæ innowacje. Po drugie natomiast, nie wszystkie bran¿e gospodarki wspierane s¹ w jednakowym stopniu.
Przyczyn tych zjawisk mo¿na doszukiwaæ siê w wielu obszarach. Jednym
z nich jest kwestia ograniczonej wiedzy zwi¹zanej z dostêpnoœci¹ okreœlonych
mo¿liwoœci finansowania dzia³alnoœci prorozwojowej, jak równie¿ nieznajomoœæ
istoty (od strony mechanizmów dzia³ania i skutków wykorzystania) dostêpnych
narzêdzi (Kulawczuk, Poszewiecki 2010). Rzadko te¿, oprócz wyj¹tków wynikaj¹cych z bardziej ogólnych i d³ugookresowych uwarunkowañ wspólnotowych
(rolnictwo, rybo³ówstwo, energetyka), spotyka siê adresowanie instrumentów finansowych na poziomie sektorów (rozumianych jako suma kilku lub kilkunastu
sekcji PKD/EKD) – najczêœciej wsparcie publiczne adresowane jest na poziomie
sekcji EKD lub ni¿szym (Zaucha 2010, 191).
Na tak zaprezentowanym tle jawi siê wewnêtrznie sprzeczny obraz korzystania z dostêpnych œrodków prorozwojowych. Oznacza to, ¿e przedsiêbiorcy nie
uwzglêdniaj¹ w swych decyzjach inwestycyjnych w zadowalaj¹cym stopniu oferowanych mo¿liwoœci z uwagi na to, ¿e oferty s¹ zbyt uniwersalne, czyli adresowane do przedsiêbiorstw ju¿ na poziomie sekcji PKD (wówczas potencjalnych beneficjentów ³¹czy jedynie profil dzia³ania, zaœ najczêœciej ró¿ni¹ takie cechy, jak:
wielkoœæ, obszar dzia³ania, profil klienta, maj¹tek itp.), czyli pozostawiaj¹ zbyt
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du¿y margines decyzyjny i przez to tworz¹ wra¿enie Ÿle dopasowanych dla konkretnych, czêsto precyzyjnie okreœlonych, problemów danego przedsiêbiorstwa.
Kolejn¹ kwesti¹ mo¿e byæ fakt, ¿e najprawdopodobniej ró¿ne bran¿e w odmienny sposób s¹ podatne na absorpcjê dostêpnych instrumentów. Wynika to
oczywiœcie nie tylko z uwarunkowañ historycznych, ale tak¿e z miejsca zajmowanego na krzywej cyklu ¿ycia danej dziedziny aktywnoœci biznesowej. Mo¿na
oczekiwaæ, ¿e inny poziom zainteresowania wsparciem zewnêtrznym przejawiaj¹ start-upy technologiczne, a inny placówki tradycyjnego handlu.
Powy¿sze uwarunkowania powinny stanowiæ punkt wyjœcia przy bardziej
sprofilowanych analizach, maj¹cych na celu wyodrêbnienie na rynku tych bran¿,
które s¹ najbardziej i najmniej podatne na absorpcjê instrumentów. To z kolei pozwoli zdiagnozowaæ przyczyny niepowodzeñ w stosowanych dotychczas rozwi¹zaniach. Ostatecznie mo¿liwe bêdzie stworzenie zestawu rekomendacji
zwi¹zanych z poszczególnymi instrumentami w odniesieniu do specyfiki prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.
Jak wspomniano, jednym z problemów zwi¹zanych z wykorzystywaniem
dostêpnych instrumentów wsparcia przez MSP mo¿e byæ niew³aœciwa (niejasna,
nieprecyzyjna, niesprofilowana) polityka informacyjna (na poziomie ogólnym)
oraz kszta³t oferty (na poziomie decyzyjnym, operacyjnym). Ponadto mo¿na
s¹dziæ, ¿e kolejn¹ z przyczyn opisanego stanu rzeczy jest nieuwzglêdnianie determinant zachowañ tej grupy przedsiêbiorstw, w tym zachowañ opartych na innym (ni¿ wynika³oby z ekonomii g³ównego nurtu) pojmowaniu racjonalnoœci
ekonomicznej (Kulawczuk 2010, 16).
Przypomnieæ nale¿y, ¿e alternatywne ujêcie procesów le¿¹cych u podstaw
podejmowania decyzji dotycz¹cych finansów, jako nowe zagadnienie badawcze,
wyp³ywa z nauki ekonomii eksperymentalnej i behawioralnej, zapocz¹tkowanej
przez Tversky’ego i Kahnemanna (Tversky, Kahnemann 1981, 453–458) i rozwijanej od lat 80. XX wieku. Dwoma z kilku wa¿nych postulatów tego podejœcia s¹:
podawanie w w¹tpliwoœæ klasycznie pojmowanej racjonalnoœci decydenta oraz
pomijanie maksymalizacji zysku (u¿ytecznoœci), jako ostrego kryterium dzia³añ
jednostek (Zaleœkiewicz 2011, 41). W toku obserwacji zachowañ przedsiêbiorców
podejmuj¹cych decyzje finansowe uda³o siê nie tylko wyodrêbniæ bodŸce behawioralne determinuj¹ce okreœlony typ zachowañ (np. kadrowanie, ang. framing),
ale równie¿ stworzyæ rekomendacje, w jaki sposób rozwijaæ dostêpne instrumenty
rozwojowe, by by³y skutecznym œrodkiem pomocowym dla MSP (Zaucha 2010).
Dziêki badaniom empirycznym uda³o siê równie¿ wykazaæ, ¿e w polskich warunkach, na wybory osób odpowiedzialnych za decyzje w MSP, wp³yw maj¹ takie cechy osobowoœciowe, jak: p³eæ, wykszta³cenie, sta¿ pracy i wiek (Bizon 2010).
Na grupê oddzia³ywañ behawioralnych sk³ada siê szeroki wachlarz zró¿nicowanych bodŸców, odnosz¹cych siê do takich aspektów, jak m.in. wspomniany
framing, partycypacja, podzia³ korzyœci, bezpieczeñstwo kolektywne, doradztwo,
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okreœlenie (zakotwiczenie) pu³apu maksymalnego, sugestia najlepszych rozwi¹zañ oraz wyeksponowanie u³atwienia i uelastycznienia procedur. Celem tej
czêœci jest sprawdzenie czy bran¿a, w której dzia³aj¹ decydenci, bêdzie mia³a
zwi¹zek z poziomem akceptacji / negacji okreœlonych rodzajów oddzia³ywañ. To
w konsekwencji mo¿e przyczyniæ siê do lepszego zaprezentowania i zindywidualizowania oferty instrumentów wspieraj¹cych MSP, oferowanych w odmienny
sposób w zale¿noœci od nakreœlonego profilu odbiorcy.
Maj¹c na uwadze praktyczny wymiar prowadzonych rozwa¿añ naukowych,
w latach 2013–2015 w zespole Katedry Makroekonomii Wydzia³u Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdañskiego opracowano projekt badania, w którym za cel postawiono sobie wyodrêbnienie grup decydentów w pomorskich MSP (pod wzglêdem wielu kryteriów), którzy bêd¹ w podobny sposób podatni na okreœlone
(zró¿nicowane) bodŸce behawioralne. W zwi¹zku z powy¿szym dok³adniejszej
analizie zostanie poddany wp³yw framingu w zale¿noœci od bran¿y, w której
dzia³a przedsiêbiorstwo osoby decyzyjnej.
W ramach tak okreœlonych celów przeprowadzono eksperyment behawioralny, bêd¹cy – jak wspomniano – czêœci¹ szerszego projektu z zakresu ekonomii
behawioralnej, którego nadrzêdnym celem by³o wykazanie wp³ywu determinant
behawioralnych na podejmowanie decyzji przez MSP (Wp³yw…, 2012).
W ramach badania wykorzystano dane okreœlone w rozdziale 1 i 18 oraz metodê omówion¹ w rozdziale 18. Pomijamy wiêc w tym miejscu ich opis poniewa¿
by³oby to powtórzenie.

19.2. Za³o¿enia badania
Najwa¿niejszym elementem badania by³o okreœlenie, w jaki sposób zmiana warunków ramowych wskutek wprowadzenia oddzia³ywañ behawioralnych (czyli
zmiany z sytuacji typowej na przyjazn¹) wp³ywa na decyzje przedsiêbiorców (decydentów). Ka¿da zmiana sytuacji decyzyjnej by³a wynikiem wdro¿enia bodŸca
behawioralnego o zró¿nicowanym charakterze i sile oddzia³ywania. Badano,
w jaki sposób jego wprowadzenie (u¿ycie) lub zaniechanie (utrzymanie status
quo) wp³ynie na stopnieñ deklarowanej chêci wykorzystania danego instrumentu. Celem by³o ustalenie, czy (i ewentualnie jak) bran¿a, w której dzia³a decydent,
determinuje zachowania decydentów przy zmianie realiów okreœlonej sytuacji
decyzyjnej. Zbiorczo ujête zaproponowane w badaniu parametry behawioralne
wraz z przypisanymi im kwestiami decyzyjnymi (pytaniami) przedstawiono
w rozdziale 18. W tym miejscu pominiêto wiêc ich opis.
Analizê poprowadzono korzystaj¹c w uzasadnionym stopniu z testów istotnoœci. Ich wykorzystanie nie by³o wymogiem koniecznym, poniewa¿ badane
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grupy nie by³y statystycznymi próbami reprezentatywnymi i od pocz¹tku nie
spe³nia³y wymogów statystycznego badania reprezentatywnego. St¹d liczenie testów istotnoœci w próbach (grupach), które nie by³y stochastyczne, nie by³o konieczne. Jednak w tej czêœci badania policzono testy istotnoœci, tak aby by³y
dodatkowym potwierdzeniem wa¿noœci uzyskanych rezultatów. Punktem wyjœcia do uogólnieñ by³a analiza œredniej. Zbudowano te¿ algorytm obiektywizuj¹cy kwestiê oceny sk³onnoœci do natychmiastowej akceptacji narzêdzia (wa¿nej z punktu widzenia praktycznego i wdro¿eniowego wymiaru badania).
Wobec powy¿szych ustaleñ przyjêto w dalszej analizie cztery rodzaje dzia³alnoœci, które roboczo uto¿samiono z czterema bran¿ami. S¹ to:
– [U] – us³ugi,
– [P] – przemys³,
– [H] – handel,
– [I] – inne – czyli wielobran¿owe oraz pozosta³e ³¹cznie, w tym budownictwo.
Uwzglêdniaj¹c uwarunkowania niedoskona³oœci przyjêtych kryteriów podzia³u na bran¿e mo¿na spróbowaæ sformu³owaæ nastêpuj¹c¹ hipotezê badawcz¹:
H1: Spoœród wyodrêbnionych bran¿ (rodzajów) prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, sk³onnoœæ do zmiany decyzji i ukierunkowanie jej na akceptacjê narzêdzia wskutek wprowadzenia okreœlonego bodŸca behawioralnego jest najbardziej widoczna w przedsiêbiorstwach wielobran¿owych, które nie maj¹ jednego,
wyraŸnie dominuj¹cego profilu dzia³alnoœci.

19.2. Uzyskane rezultaty badawcze
W tabelach 1–4 przedstawiono dane dla sytuacji w wariancie typowym oraz zmodyfikowanym dla ka¿dego rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej.
Tabela 1. Reakcja przedstawicieli bran¿y us³ugowej (U) na zmianê sytuacji decyzyjnej
w badanych zagadnieniach

Lp.

Œrednia
wariant typowy

Œrednia
wariant
zmodyfikowany

p

1

3,348837

3,488372

p > .10

27,91

32,56

2

2,837209

3,395349

p > .10

25,58

39,54

3

4,720930

3,651163

p <.05

81,40

39,54

4

3,953488

3,581395

p > .10

53,49

41,86

Odsetek natych- Odsetek natychmiastowej akcepmiastowej
tacji [wariant
akceptacji
[wariant typowy] zmodyfikowany]

5

2,651163

2,139535

p > .10

25,58

20,93

6

4,069767

3,767442

p > .10

65,12

62,79
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Odsetek natych- Odsetek natychmiastowej
miastowej akcepakceptacji
tacji [wariant
[wariant typowy] zmodyfikowany]

Lp.

Œrednia
wariant typowy

Œrednia
wariant
zmodyfikowany

p

7

4,046512

3,790698

p > .10

65,12

60,47

8

4,023256

4,046512

p > .10

67,44

62,79

9

4,697674

4,558140

p > .10

83,72

88,37

10

3,534884

3,813953

p > .10

53,49

60,47

11

3,790698

4,441860

p > .10

53,49

72,09

12

3,604651

3,744186

p > .10

53,49

55,81

13

3,023256

3,395349

p > .10

39,53

48,84

14

3,395349

3,604651

p > .10

48,84

44,19

15

2,837209

3,232558

p > .10

53,49

60,47

16

3,232558

3,325581

p > .10

41,86

48,84

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 2. Reakcja przedstawicieli bran¿y przemys³owej (P) na zmianê sytuacji decyzyjnej
w badanych zagadnieniach

Lp.

Œrednia
wariant typowy

Œrednia
wariant
zmodyfikowany

p

1

3,642857

4,266667

p > .10

Odsetek natych- Odsetek natychmiastowej
miastowej akcepakceptacji
tacji [wariant
[wariant typowy] zmodyfikowany]
21,43

66,67

2

3,142857

3,200000

p > .10

21,43

33,33

3

4,500000

3,533333

p > .10

50,00

20,00

4

3,857143

3,333333

p > .10

71,43

40,00

5

3,133333

1,928571

p > .10

33,33

7,14

6

4,066667

3,571429

p > .10

73,33

50,00

7

3,333333

3,428571

p > .10

53,33

50,00

8

4,266667

4,357143

p > .10

66,67

71,43

9

4,333333

4,000000

p > .10

66,67

57,14

10

3,428571

3,400000

p > .10

50,00

46,67

11

2,933333

3,857143

p > .10

33,33

57,14

12

3,928571

3,933333

p > .10

57,14

60,00

13

3,200000

3,142857

p > .10

33,33

35,71

14

3,800000

3,214286

p > .10

60,00

35,71

15

2,066667

2,428571

p > .10

26,67

42,86

16

2,800000

3,071429

p > .10

26,67

35,71

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Tabela 3. Reakcja przedstawicieli bran¿y handlowej (H) na zmianê sytuacji decyzyjnej
w badanych zagadnieniach

Lp.

1

Œrednia wariant Œrednia wariant
typowy
zmodyfikowany
3,250000

3,416667

p

p > .10

Odsetek natych- Odsetek natychmiastowej akcep- miastowej akceptacji [wariant
tacji [wariant
typowy]
zmodyfikowany]
25,00

33,33

2

1,937500

2,583333

p > .10

18,75

33,33

3

4,375000

3,416667

p > .10

62,50

33,33

4

3,437500

2,583333

p > .10

50,00

33,33

5

2,666667

3,187500

p > .10

41,67

43,75

6

3,250000

3,750000

p > .10

50,00

62,50

7

2,833333

3,125000

p > .10

41,67

37,50

8

3,416667

3,125000

p > .10

41,67

37,50

9

3,916667

4,312500

p > .10

66,67

81,25

10

3,750000

3,500000

p > .10

56,25

50,00

11

4,166667

3,250000

p > .10

58,33

43,75

12

4,125000

3,666667

p > .10

62,50

50,00

13

2,750000

3,125000

p > .10

25,00

31,25

14

3,916667

3,437500

p > .10

66,67

50,00

15

1,083333

1,875000

p > .10

16,67

37,50

16

2,416667

2,937500

p > .10

16,67

37,50

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 4. Reakcja przedstawicieli przedsiêbiorstw wielobran¿owych i pozosta³ych
(innych ni¿ us³ugi, przemys³ lub handel) bran¿ (I) na zmianê sytuacji decyzyjnej
w badanych zagadnieniach

Lp.

Œrednia
wariant typowy

Œrednia
wariant
zmodyfikowany

p

1

3,125000

3,657143

p > .10

Odsetek natych- Odsetek natychmiastowej
miastowej akcepakceptacji
tacji [wariant
[wariant typowy] zmodyfikowany]
21,88

42,86

2

3,062500

3,285714

p > .10

25,00

31,43

3

4,343750

3,771429

p > .10

56,25

42,86

4

4,062500

3,371429

p > .10

59,38

34,29

5

1,742857

2,593750

p > .10

5,71

18,75

6

3,657143

3,750000

p > .10

51,43

53,13

7

3,514286

3,968750

p > .10

51,43

62,50
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Lp.

Œrednia
wariant typowy

Œrednia
wariant
zmodyfikowany

Odsetek natych- Odsetek natychmiastowej
miastowej akcepakceptacji
tacji [wariant
[wariant typowy] zmodyfikowany]

p

8

3,714286

3,531250

p > .10

40,00

46,88

9

4,314286

4,250000

p > .10

62,86

75,00

10

3,781250

3,457143

p > .10

59,38

42,86

11

3,171429

3,843750

p > .10

31,43

62,50

12

3,906250

3,542857

p > .10

56,25

42,86

13

2,828571

2,937500

p > .10

28,57

31,25

14

3,000000

4,093750

p< .03

22,86

62,50

15

1,942857

2,093750

p > .10

28,57

37,50

16

3,000000

4,031250

p > .10

34,29

62,50

ród³o: Opracowanie w³asne.

Aby u³atwiæ odpowiedzi na pytania, czy i w jakim kierunku zmiana sytuacji
decyzyjnej wp³ywa na sk³onnoœæ do zainteresowania siê danym instrumentem finansowym w zale¿noœci od bran¿y decydentów, ujêto rezultaty w tabeli 5. W wierszach wskazano poszczególne sytuacje decyzyjne wraz z rodzajem (opisem)
przy³o¿onego bodŸca. Zestawiono z nimi ró¿nice w œrednim poziomie akceptacji
instrumentu (czyli w sytuacji przed oraz po wdro¿eniu bodŸca) oraz zaobserwowane zmiany w odniesieniu do stopnia zadeklarowanego natychmiastowego wykorzystania instrumentu. Jako wniosek zaprezentowano w piêciostopniowej skali
ogóln¹ ocenê zmian dla ka¿dego segmentu (silnie pozytywna / pozytywna / neutralna / negatywna / silnie negatywna).
Ogólna ocena zmian zosta³a ujêta opisowo, jednak¿e przy uprzedniej próbie
zobiektywizowania uzyskanych w badaniu wartoœci. Opieraj¹c siê na prostym algorytmie przyjêto, ¿e wynik podlegaj¹cy ocenie otrzymany zostanie jako suma
iloczynu liczby 25 (wynika z przyjêtej piêciostopniowej skali Likerta, przyjmuj¹cej de facto cztery przedzia³y) i ró¿nicy odnotowanej w poziomie œredniej
akceptacji (pierwszy sk³adnik sumy) oraz ró¿nicy w deklarowanym stopniu natychmiastowego wykorzystania (drugi sk³adnik sumy). Uzyskan¹ wartoœæ odniesiono do skali: poni¿ej –15 reakcja silnie negatywna; od –15 w³¹cznie do –5 reakcja
negatywna, od –5 w³¹cznie do 5 w³¹cznie reakcja neutralna, powy¿ej 5 do 15
w³¹cznie reakcja pozytywna, powy¿ej 15 reakcja silnie pozytywna.
Analizuj¹c na bazie tabeli zbiorczej ogóln¹ ocenê zmian wœród wyodrêbnionych bran¿, mo¿na próbowaæ odpowiedzieæ na pytania, czy i w jakim kierunku
zmiana sytuacji decyzyjnej wp³ywa na sk³onnoœæ do zainteresowania siê danym
instrumentem finansowym.

0,56

-1,07

-0,37

-0,51

-0,30

-0,26

0,02

3. Podatkowy kredyt rozwojowy vs. zwyk³y
kredyt inwestycyjny z umorzeniem sp³aty 50%
/ jasna i przejrzysta koncepcja podzia³u korzyœci

4. Kredyt on-line vs. typowe zwiêkszanie limitu
kredytowego / udostêpnianie pe³nych danych
finansowo-ksiêgowych przez MSP w zamian
za szybszy dostêp do instrumentów finansowych

5. Aukcja na wk³ad w³asny przy dotacjach na
projekty rozwojowe MSP / framing: okreœlenie
pu³apu maksymalnego dla wk³adu w³asnego

6. D³ugoterminowe obligacje rozwojowe dla
MSP jako surogat kredytu inwestycyjnego /
framing: awersja do ryzyka (zwi¹zanego z ograniczeniem emisji obligacji)

7. Kasa rozwojowo-budowlana dla MSP ze
wsparciem publicznym jako zamiennik kredytu inwestycyjnego / bezpieczeñstwo kolektywne – poczucie przynale¿noœci do grupy

8. Cost sharing przy wejœciu na nowe rynki zagraniczne / zwiêkszenie dostêpu do informacji,
szkoleñ oraz promocji

0,14

(1)

2. Publiczny seed capital (inwestycja wspólna)
vs. seed capital typu venture / wspó³uczestnictwo

1. Inwestycja wspólna vs. wejœcie kapita³owe
typu venture capital / wspó³uczestnictwo

Nr pytania i nazwa instrumentu /
bodziec behawioralny *

-4,65

-4,65

-2,33

-4,65

-11,63

-41,86

13,95

4,65

(2)

(3)

neutralna

negatywna

negatywna

silnie negatywna

silnie negatywna

silnie negatywna

silnie pozytywna

pozytywna

US£UGI

0,09

0,10

-0,50

-1,20

-0,52

-0,97

0,06

0,62

(1)

(3)

4,76

-3,33

-23,33

-26,19

-31,43

-30,00

11,90

pozytywna

neutralna

silnie negatywna

silnie negatywna

silnie negatywna

silnie negatywna

pozytywna

silnie
45,24 pozytywna

(2)

PRZEMYS£

14,58

8,33

(2)

-0,29

0,29

0,50

0,52

-4,17

-4,17

12,50

2,08

-0,85 -16,67

(3)

negatywna

neutralna

silnie pozytywna

pozytywna

silnie negatywna

silnie negatywna

silnie pozytywna

pozytywna

HANDEL

-0,96 -29,17

0,65

0,17

(1)

-0,18

0,45

0,09

0,85

-0,69

-0,57

0,22

0,53

(1)

Tabela 5. Zbiorcza ocena reakcji na przy³o¿one bodŸce behawioralne u decydentów zatrudnionych w ró¿nych bran¿ach

6,88

11,07

1,70

13,04

-25,09

-13,39

6,43

20,98

(3)

neutralna

pozytywna

neutralna

silnie pozytywna

silnie negatywna

silnie negatywna

pozytywna

silnie pozytywna

INNE
(2)

0,28

0,65

-0,14

0,37

0,21

0,40

0,09

10. Wsparcie us³ug wspólnych w klastrach /
zwiêkszenie dostêpu do informacji, szkoleñ
oraz promocji

11. Po¿yczka z porêczeniem i doradztwem
vs. typowy kredyt porêczany przez BGK
z banku komercyjnego / doradztwo

12. Rozwojowy kredyt organiczny wspieraj¹cy
systematyczne oszczêdzanie / obowi¹zkowe
ograniczenia

13. Doradztwo efektywnoœciowe – uwolnienie
nadmiernej preferencji p³ynnoœci MSP / doradztwo

14. Wsparcie we wprowadzeniu przedsiêbiorstwa na gie³dê / doradztwo

15. Program po¿yczkowo-doradczy „Przedsiêbiorcza kobieta” / bezpieczeñstwo kolektywne
– poczucie przynale¿noœci do grupy

16. Kapitalizacja z publicznego funduszu
venture capital / doradztwo
6,98

6,98

-4,65

9,30

-2,33

18,60

6,98

4,65

(2)

(3)

pozytywna

pozytywna

neutralna

pozytywna

negatywna

silnie pozytywna

pozytywna

neutralna

US£UGI

0,27

0,36

-0,59

-0,06

0,00

0,92

-0,03

-0,33

(1)

9,05

16,19

-24,29

2,38

-2,86

23,81

-3,33

-9,52

(2)

(3)

ród³o: Opracowanie w³asne.

-0,25

0,40

(1)

-6,25

14,58

(2)

(3)

negatywna

pozytywna

HANDEL

pozytywna

silnie pozytywna

silnie negatywna

neutralna

neutralna

6,25

12,50

0,52

0,79

20,83

20,83

-0,48 -16,67

0,38

0,46

silnie pozytywna

silnie pozytywna

silnie negatywna

pozytywna

pozytywna

silnie posilnie ne-0,92 -14,58
gatywna
zytywna

neutralna

silnie negatywna

PRZEMYS£

(1) zmiana œredniego poziomu akceptacji instrumentu (ró¿nica po vs. przed wdro¿eniem bodŸca)
(2) zmiana stopnia deklarowanego natychmiastowego wykorzystania instrumentu
(3) ogólna ocena zmian (silnie pozytywna / pozytywna / neutralna / negatywna / silnie negatywna)

-0,14

(1)

9. Systemowe wsparcie zatrudnienia w sferze
B+R w MSP / doradztwo

Nr pytania i nazwa instrumentu /
bodziec behawioralny *

1,03

0,15

1,09

0,11

0,36

0,67

-0,32

-0,06

(1)

28,21

8,93

39,64

2,68

13,39

31,07

-16,52

12,14

(2)

(3)

silnie pozytywna

pozytywna

silnie pozytywna

pozytywna

pozytywna

silnie pozytywna

silnie negatywna

pozytywna

INNE
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W bran¿y us³ugowej wprowadzenie dodatkowego bodŸca behawioralnego
przynosi w dwóch przypadkach reakcje silnie pozytywne, w piêciu pozytywne.
Z kolei po trzy razy wyst¹pi³y reakcje neutralne, negatywne lub silnie negatywne.
Mniej jednoznaczn¹ reakcjê odnotowano w bran¿y przemys³owej. Zarówno
reakcje silnie pozytywne, jak i reakcje pozytywne pojawi³y siê trzykrotnie. Brak
zmian odnotowano cztery razy. Reakcje negatywne nie wyst¹pi³y, przy czym a¿
szeœciokrotnie zauwa¿ono reakcje silnie negatywne.
Dla bran¿y handlowej wyniki s¹ nastêpuj¹ce: reakcja silnie pozytywna – cztery razy, reakcja pozytywna – piêciokrotnie, reakcja neutralna – raz, reakcja negatywna – dwa razy i reakcje silnie negatywna – czterokrotnie.
W odniesieniu do przedstawicieli przedsiêbiorstw wielobran¿owych i pozosta³ych bran¿ zaobserwowano przewagê reakcji dodatnich. Te silnie pozytywne
wyst¹pi³y piêciokrotnie, pozytywne szeœæ razy, natomiast neutralne dwukrotnie.
Nie odnotowano reakcji okreœlonych jako negatywne, przy jednoczesnym zaobserwowaniu trzech reakcji silnie negatywnych.
Powy¿sze spostrze¿enia umo¿liwiaj¹ wyci¹gniecie wniosku, ¿e spoœród
wyodrêbnionych segmentów osób decyzyjnych, sk³onnoœæ do zmiany decyzji i
ukierunkowanie jej na akceptacjê narzêdzia wskutek wprowadzenia okreœlonego
bodŸca behawioralnego jest najbardziej widoczna wœród przedstawicieli przedsiêbiorstw wielobran¿owych (oraz tych maj¹cych dominuj¹cy profil inny, ani¿eli
przemys³, handel lub us³ugi). Tym samym mo¿na z pewn¹ doz¹ ostro¿noœci uznaæ H1 za udowodnion¹. Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e poniewa¿ trudno
sprecyzowaæ i ustaliæ, jaki dok³adnie typ dzia³alnoœci badane firmy z tej grupy
prowadz¹, nie jest mo¿liwe równie¿ sprecyzowanie, na przedstawicieli, którego
(w sensie bardzo konkretnym) segmentu przy³o¿one bodŸce najbardziej pozytywnie oddzia³uj¹. Mo¿na jednak¿e w œwietle wyników orzec, ¿e najmniejsze znaczenie (w rozumieniu pozytywnego wp³ywu zastosowanych narzêdzi) maj¹ dla
osób pracuj¹cych w przemyœle.
Kontynuuj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce obserwowanych reakcji na zmianê sytuacji
decyzyjnej w poszczególnych grupach, mo¿na ostatecznie uszeregowaæ reakcje
w zale¿noœci od rodzaju sytuacji decyzyjnej i tym samym rodzaju przy³o¿onego
bodŸca. Szczegó³y zawarto w tabeli 6.
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Tabela 6. Rodzaj reakcji na zmianê sytuacji decyzyjnej u decydentów zatrudnionych
w ró¿nych bran¿ach
Reakcja

Silnie
pozytywna

Pozytywna

Neutralna

Negatywna

Silnie
negatywna

Nr pytania i nazwa instrumentu /
bodziec behawioralny
1. Inwestycja wspólna vs. wejœcie kapita³owe
typu venture capital / wspó³uczestnictwo

P
I

2. Publiczny seed capital (inwestycja wspólna)
vs. seed capital typu venture / wspó³uczestnictwo

H

U

U
H
P
I

3. Podatkowy kredyt rozwojowy vs. zwyk³y kredyt inwestycyjny z umorzeniem sp³aty 50% /
jasna i przejrzysta koncepcja podzia³u korzyœci

U
P
H
I

4. Kredyt on-line vs. typowe zwiêkszanie limitu
kredytowego / udostêpnianie pe³nych danych
finansowo-ksiêgowych przez MSP w zamian za
szybszy dostêp do instrumentów finansowych

U
P
H
I

5. Aukcja na wk³ad w³asny przy dotacjach na
projekty rozwojowe MSP / framing: okreœlenie
pu³apu maksymalnego dla wk³adu w³asnego

I

6. D³ugoterminowe obligacje rozwojowe dla
MSP jako surogat kredytu inwestycyjnego / framing: awersja do ryzyka (zwi¹zanego z ograniczeniem emisji obligacji)

H

U
P

H

I

U

7. Kasa rozwojowo-budowlana dla MSP ze
wsparciem publicznym jako zamiennik kredytu inwestycyjnego / bezpieczeñstwo kolektywne – poczucie przynale¿noœci do grupy

I

P
H

U

8. Cost sharing przy wejœciu na nowe rynki zagraniczne / zwiêkszenie dostêpu do informacji,
szkoleñ oraz promocji

P

U
I

H

9. Systemowe wsparcie zatrudnienia w sferze
B+R w MSP / doradztwo

H
I

U

10. Wsparcie us³ug wspólnych w klastrach /
zwiêkszenie dostêpu do informacji, szkoleñ
oraz promocji

U

P

11. Po¿yczka z porêczeniem i doradztwem vs.
typowy kredyt porêczany przez BGK z banku
komercyjnego / doradztwo
12. Rozwojowy kredyt organiczny wspieraj¹cy
systematyczne oszczêdzanie / obowi¹zkowe
ograniczenia

P

P

H

U
P
I

I

H

H
I

P

U
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13. Doradztwo efektywnoœciowe – uwolnienie
nadmiernej preferencji p³ynnoœci MSP / doradztwo

U
H
I

14. Wsparcie we wprowadzeniu przedsiêbiorstwa na gie³dê / doradztwo

I

15. Program po¿yczkowo-doradczy „Przedsiêbiorcza kobieta” / bezpieczeñstwo kolektywne
– poczucie przynale¿noœci do grupy

P
H

U
I

16. Kapitalizacja z publicznego funduszu venture
capital / doradztwo

H
I

U
P

P

U

P
H

ród³o: Opracowanie w³asne.

19.3. Wnioski i rekomendacje
Najwa¿niejsze wnioski zbiorcze zwi¹zane z reakcj¹ na zmianê sytuacji decyzyjnej
w poszczególnych grupach (rozumianych jako reprezentowane bran¿e) decydentów mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:
1. Wprowadzenie bodŸca rozumianego jako ‘wspó³uczestnictwo’ powoduje
(w dwóch sytuacjach decyzyjnych) pozytywne (lub silnie pozytywne) rezultaty we wszystkich badanych bran¿ach.
2. Podobne reakcje odnotowano dla bodŸców ‘kolektywne bezpieczeñstwo’
oraz ‘doradztwo’ (przy kapitalizacji z funduszu venture capital).
3. Z kolei wprowadzenie bodŸców ‘jasna i przejrzysta koncepcja podzia³u
korzyœci’ i ‘udostêpnianie pe³nych danych finansowo-ksiêgowych przez MSP
w zamian za szybszy dostêp do instrumentów finansowych’ powoduje jednoznacznie negatywne lub silnie negatywne reakcje niezale¿nie od reprezentowanej bran¿y.
4. Dla wiêkszoœci bodŸców reakcje s¹ ró¿ne w zale¿noœci od bran¿y, przy czym
przewa¿aj¹ w ogólnym wymiarze reakcje pozytywne, ukierunkowane na
zwiêkszenie stopnia akceptacji okreœlonych narzêdzi.
Podsumowuj¹c rozwa¿ania zwi¹zane z wp³ywem, który wywar³o wprowadzenie okreœlonych bodŸców behawioralnych na decyzje respondentów w zale¿noœci od reprezentowanej bran¿y, mo¿na przedstawiæ rekomendacje odnosz¹ce
siê do kwestii scharakteryzowanej nastêpuj¹co: „jaki u¿yæ bodziec, a których siê
wystrzegaæ w poszczególnych bran¿ach, a¿eby uzyskaæ zwiêkszenie stopnia partycypacji i przez to wykorzystania okreœlonego instrumentu finansowego”. W tabeli 7 przedstawiono zbiorczo ujête zalecenia w tym zakresie wynikaj¹ce tylko ze
sk³onnoœci MSP z ró¿nych bran¿ do zastosowania poszczególnych instrumentów.
Sugerujemy, aby regulator czy instytucja wspieraj¹ca korzysta³y g³ównie z pozytywnych wskazañ, poniewa¿ czêœæ interwencji behawioralnych zosta³a zmodyfi-
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kowana w drugiej rundzie badañ i mog³o to wp³yn¹æ na uzyskane wyniki. St¹d
sugestia ostro¿noœci w korzystaniu z rekomendacji negatywnych.
Tabela 7. Tabela rekomendacji wykorzystania okreœlonych bodŸców behawioralnych
w zale¿noœci od bran¿y reprezentowanej przez decydentów
Bran¿a

US£UGI

PRZEMYS£

HANDEL

INNE

Nr pytania i nazwa instrumentu /
bodziec behawioralny
1. Inwestycja wspólna vs. wejœcie
kapita³owe typu venture capital /
wspó³uczestnictwo

zdecydowanie
wprowadzaæ
wprowadzaæ
+
++

zdecydowanie
wprowadzaæ
++

wprowadzaæ
+

zdecydowanie wprowadzaæ
++

wprowadzaæ
+

3. Podatkowy kredyt rozwojowy vs.
zdecydozdecydowanie
zwyk³y kredyt inwestycyjny z umowanie unikaæ
unikaæ
rzeniem sp³aty 50% / jasna i przej––
––
rzysta koncepcja podzia³u korzyœci

zdecydowanie unikaæ
––

zdecydowanie unikaæ
––

4. Kredyt on-line vs. typowe zwiêkszanie limitu kredytowego / udostêpnianie pe³nych danych
finansowo-ksiêgowych przez MSP
w zamian za szybszy dostêp do
instrumentów finansowych

zdecydowanie unikaæ
––

zdecydowanie
unikaæ
––

5. Aukcja na wk³ad w³asny przy dozdecydozdecydowanie
tacjach na projekty rozwojowe MSP
wprowadzaæ
wanie unikaæ
unikaæ
/ framing: okreœlenie pu³apu maksy+
––
––
malnego dla wk³adu w³asnego

zdecydowanie
wprowadzaæ
++

wprowadzaæ
+

2. Publiczny seed capital (inwestycja
zdecywspólna) vs. seed capital typu venture
dowanie
/ wspó³uczestnictwo
wprowadzaæ
++

zdecydozdecydowanie
wanie unikaæ
unikaæ
––
––

6. D³ugoterminowe obligacje rozwojowe dla MSP jako surogat
kredytu inwestycyjnego / framing:
awersja do ryzyka (zwi¹zanego
z ograniczeniem emisji obligacji)

unikaæ
–

7. Kasa rozwojowo-budowlana dla
MSP ze wsparciem publicznym
jako zamiennik kredytu inwestycyjnego / bezpieczeñstwo kolektywne
– poczucie przynale¿noœci do grupy

unikaæ
–

zdecydowanie zdecydowanie
unikaæ
wprowadzaæ
––
++

wprowadzaæ
+

8. Cost sharing przy wejœciu na nowe
rynki zagraniczne / zwiêkszenie
dostêpu do informacji, szkoleñ oraz
promocji

wprowadzaæ
+

9. Systemowe wsparcie zatrudnienia w sferze B+R w MSP / doradztwo

zdecydowanie
wprowadzaæ
unikaæ
+
––

unikaæ
–

wprowadzaæ
+
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Bran¿a

US£UGI

PRZEMYS£

HANDEL

INNE

zdecydowanie
unikaæ
––

nr pytania i nazwa instrumentu /
bodziec behawioralny *
10. Wsparcie us³ug wspólnych w
klastrach / zwiêkszenie dostêpu do
informacji, szkoleñ oraz promocji

wprowadzaæ
+

unikaæ
–

11. Po¿yczka z porêczeniem i doradztwem vs. typowy kredyt porêczany przez BGK z banku
komercyjnego / doradztwo

zdecydowanie
wprowadzaæ
++

zdecydowanie zdecydowanie zdecydowanie
wprowadzaæ
unikaæ
wprowadzaæ
++
––
++

12. Rozwojowy kredyt organiczny
wspieraj¹cy systematyczne
oszczêdzanie / obowi¹zkowe ograniczenia

unikaæ
–

wprowadzaæ
+

wprowadzaæ
+

13. Doradztwo efektywnoœciowe –
uwolnienie nadmiernej preferencji
p³ynnoœci MSP / doradztwo

wprowadzaæ
+

wprowadzaæ
+

wprowadzaæ
+

14. Wsparcie we wprowadzeniu
przedsiêbiorstwa na gie³dê / doradztwo
15. Program po¿yczkowo-doradczy
„Przedsiêbiorcza kobieta” / bezpieczeñstwo kolektywne – poczucie
przynale¿noœci do grupy
16. Kapitalizacja z publicznego funduszu venture capital / doradztwo
Zbiorczo:

zdecydowanie zdecydowanie zdecydowanie
unikaæ
unikaæ
wprowadzaæ
––
––
++
wprowadzaæ
+

zdecydowanie zdecydowanie
wprowadzaæ wprowadzaæ
++
++

wprowadzaæ
+

wprowadzaæ
+

(++): 2
(+): 5

(++): 3
(+): 3

(++): 4
(+): 5

(++): 5
(+): 6

(–): 3
(– –): 3

(–): 0
(– –): 6

(–): 2
(– –): 4

(–): 0
(– –): 3

wprowadzaæ
+

zdecydowanie zdecydowanie
wprowadzaæ wprowadzaæ
++
++

ród³o: Opracowanie w³asne.

Analiza danych i otrzymane rezultaty, jak wspomniano wczeœniej, nie daj¹ w
pe³ni jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób w okreœlonych bran¿ach przejawiana jest podatnoœæ na zmianê sytuacji decyzyjnej wskutek wprowadzenia bodŸców behawioralnych. Natomiast to, co mo¿na zasugerowaæ przysz³ym decydentom stanowi¹cym o kszta³cie oferty i prezentacji finansowych instrumentów
wsparcia to, aby unikali interwencji behawioralnych (bodŸców) opisanych
w opracowaniu jako (3) i (4), które w ka¿dej z grup przynios³y negatywny efekt.
Jednoczeœnie najwiêksza podatnoœæ (sk³onnoœæ) na framing przedstawicieli
przedsiêbiorstw, które trudno jednoznacznie sklasyfikowaæ i przypisaæ im
okreœlon¹, dominuj¹ca bran¿ê i profil dzia³ania, mo¿e wskazywaæ na koniecznoœæ
jeszcze lepszego sprofilowania oferty w taki sposób, aby uniwersalizm zast¹piæ
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narzêdziami wspierania przedsiêbiorczoœci i innowacji dedykowanymi poszczególnym sektorom. Niniejsze badanie wskazuje, ¿e mimo pewnych zastrze¿eñ natury ogólnej, istnieje dla ka¿dej z najwa¿niejszych bran¿ wystarczaj¹ca liczba bodŸców odbieranych pozytywnie, przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia akceptacji
i stopnia partycypacji (wykorzystania) dostêpnych instrumentów prorozwojowych.
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20. Oddzia³ywanie sektora bankowego oraz sektora
publicznego na finansowanie dzia³alnoœci przez
MSP w Polsce oraz wybranych krajach strefy euro
Marek Szczepaniec*
20.1. Wprowadzenie
Dostêp do zewnêtrznego finansowania uwa¿any jest za jeden z kluczowych
czynników decyduj¹cych o powstaniu, a nastêpnie rozwoju przedsiêbiorstw
(zob. m.in. Beck, Demirgüç-Kunt, Levine 2005; Hutchinson 2006). Dziêki kredytom mo¿liwe jest finansowanie projektów inwestycyjnych oraz wdra¿anie innowacji w sektorze MSP (zob. Revest, Sapio 2010). Zgodnie z analizami Levine
(1999), system finansowy, który zapewnia przedsiêbiorstwom dostêp do kredytów, pozytywnie wp³ywa na mo¿liwoœci rozwoju ca³ej gospodarki i decyduje
o konkurencyjnoœci pañstw.
Z drugiej strony wszelkie bariery na drodze uzyskania kredytu mog¹ ograniczyæ mo¿liwoœci ekspansji ma³ych i œrednich firm, a w skrajnych przypadkach
doprowadziæ do ich wykluczenia z rynku. Œwiadcz¹ o tym m.in. wyniki badañ
Beck, Demirguc-Kunt, Maksimovic (2005) oraz Beck, Demirguc-Kunt (2006).
W okresie ostatniego kryzysu finansowego nast¹pi³o wyraŸne pogorszenie dostêpu do zewnêtrznego finansowania, co najboleœniej odczu³y w³aœnie ma³e i œrednie
przedsiêbiorstwa (zob. np. Cowling, Liu, Ledger 2012; Casey i O’Toole 2014 lub raport OECD 2015).
Dynamika zmian w otoczeniu gospodarczym (w tym ostatni kryzys finansowy) powoduje, ¿e pomimo wielu badañ sektora MSP, ci¹gle odkrywane s¹ nowe
prawid³owoœci i zale¿noœci.
Celem niniejszego rozdzia³u jest przedstawienie wyników badañ empirycznych (przeprowadzonych w Polsce w 2014 r. przez pracowników Katedry
Makroekonomii Uniwersytetu Gdañskiego oraz firmê Qualifact), dotycz¹cych
finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem roli sektora bankowego oraz sektora publicznego. Wyniki tych badañ pozwol¹ na lepsze zrozumienie t³a podejmowania decyzji przez respondentów
w ramach badania behawioralnego.
* Dr hab., Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny, Uniwersytet Gdañski, profesor UG, inforest@post.pl
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Wartoœæ dodan¹ publikacji stanowi¹ analizy, bazuj¹ce na Ÿród³ach pierwotnych, dotycz¹ce m.in.: wykorzystania poszczególnych produktów kredytowych,
przeznaczenia kredytów, skali korzystania z pozabankowych Ÿróde³ finansowania, a tak¿e wp³ywu kredytów na dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ oraz wdra¿anie innowacji w sektorze MSP.
Próba badawcza liczy³a 1100 firm zlokalizowanych na obszarze ca³ej Polski:
(1) firmy mikro (0–9 zatrudnionych) n=600, (2) firmy ma³e (10–49 zatrudnionych)
n=300 oraz (3) firmy œrednie (50–249 zatrudnionych) n=200. Przy doborze próby
zastosowano losowanie warstwowe, uwzglêdniaj¹c wielkoœæ, lokalizacjê oraz rodzaj dzia³alnoœci przedsiêbiorstw. W ka¿dej z grup zatrudnienia próba ma charakter reprezentatywny. Przy obliczaniu wskaŸników „ogó³em MSP” zastosowano
nastêpuj¹ce wagi: firmy mikro 0,960, firmy ma³e 0,031, firmy œrednie 0,009 (uwzglêdniaj¹c w ten sposób liczebnoœci aktywnych MSP publikowane przez GUS
i PARP).
Badania w³asne zosta³y uzupe³nione o dane pochodz¹ce z ró¿nych instytucji takich, jak: NBP, UOKiK, GUS, PARP oraz ECB.

20.2. ród³a finansowania MSP
Ma³e i œrednie firmy maj¹ ograniczony dostêp do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania. Niewielka skala dzia³alnoœci, niepewnoœæ co do przysz³oœci (wysokie ryzyko zaprzestania dzia³alnoœci), brak dostêpu do rynku kapita³owego – wszystko
to powoduje, ¿e MSP czêsto skazane s¹ na w³asne œrodki finansowe. Zgodnie
z teori¹ cyklu ¿ycia firmy, w pocz¹tkach dzia³alnoœci g³ówne Ÿród³a finansowania
przedsiêbiorstw sprowadzaj¹ siê do 3F: founder, family and friends (za³o¿yciel firmy,
rodzina, przyjaciele) (zob. np. Chittenden, Hall i Hutchinson 1996; Lopez-Gracia,
Aybar-Arias 2000). Je¿eli firma przetrwa pierwszy najtrudniejszy okres, to mo¿e
liczyæ na kredyty kupieckie lub kredyty bankowe (zob. Diamond 1991).
Z drugiej strony wiele ma³ych firm unika kredytów, co wyjaœnia teoria kolejnoœci Ÿróde³ finansowania (pecking order theory). Sugeruje ona, ¿e przedsiêbiorcy
czêsto obawiaj¹ siê utraty kontroli nad biznesem i dlatego w pierwszej kolejnoœci
wykorzystuj¹ w³asne œrodki finansowe, a dopiero póŸniej siêgaj¹ po zewnêtrzne
Ÿród³a finansowania (zob. np: Ang 1991; Holmes i Kent 1991; Paul, Whittam, Wyper 2007).
Do niskich wskaŸników korzystania z kredytów w sektorze MSP przyczynia
siê te¿ polityka samych banków. Obawiaj¹c siê nadmiernego ryzyka oraz negatywnej selekcji kredytobiorców mog¹ one racjonowaæ kredyty w tym segmencie.
Zjawisko to dobrze t³umaczy teoria asymetrii informacji [zob. Stiglitz i Weiss
(1981)]. Problem dostêpu do zewnêtrznego finansowania w ma³ych i œrednich
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firmach by³ poruszany w szeregu innych publikacji (zob. np. Berger, Udell 1995;
Hutchinson 1995; Chittenden, Hall, Hutchinson 1996; Ennew, Binks 1998; Bitler,
Robb, Wolken 2001; Berger, Udell 2002; Wagenvoort 2003; Uzzi, Gillespie 2003; Saparito, Chen, Sapienza 2004; Mitchell, Pearce 2005; Colombo, Grilli 2007; Moro,
Fink 2013). Wiêcej informacji na temat luki finansowej mo¿na znaleŸæ tak¿e w raportach OECD (zob. OECD 2006 a i b).

20.3. Rola sektora bankowego w finansowaniu MSP w Polsce
Wyniki badañ empirycznych, przeprowadzonych w 2014 r. w Polsce przez pracowników Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Gdañskiego oraz firmê Qualifact,
pokazuj¹, ¿e tylko 17,8% ma³ych i œrednich firm korzysta³o w ostatnich 3 latach
z kredytów bankowych, uruchamiaj¹c nowy kredyt lub sp³acaj¹c wczeœniej
zaci¹gniête kredyty. WskaŸniki wykorzystania kredytów rosn¹ wraz z wielkoœci¹
firmy - w grupie firm mikro odsetek firm korzystaj¹cych z kredytów wyniós³
17,2%, w grupie firm ma³ych 29,3%, a w grupie firm œrednich 37,0%.
Potencja³ sektora MSP jako grupy docelowej na rynku kredytów nie jest
w pe³ni wykorzystany przez banki. Z prezentowanych badañ wynika, ¿e 62,3%
badanych MSP posiada aktywa, mog¹ce stanowiæ zabezpieczenie kredytów.
W grupie firm mikro odsetek ten wynosi 61,5%, w grupie firm ma³ych 76,0%,
a w grupie firm œrednich 81,0%. Wœród aktywów, które mog³yby stanowiæ zabezpieczenie kredytów, wymieniano najczêœciej: nieruchomoœci nale¿¹ce do firmy
(26,2%), pojazdy / œrodki transportu (22,1%), maszyny i urz¹dzenia (20,1%), prywatne nieruchomoœci (13,4%) oraz towary / zapasy (13,1%).
Tabela 1. Popularnoœæ ró¿nych rodzajów kredytów – kredyty nowe oraz sp³ata kredytów

Rodzaj kredytu

Ogó³em
MSP

Firmy mikro
n=600

Firmy ma³e
n=300

Firmy œrednie
n=200

liczba
odp.

% odp.

liczba
odp.

% odp.

liczba
odp.

% odp.

Firma sp³aca wczeœniej zaci¹gniêty kredyt

9,1

53

8,8

37

12,3

36

18,0

Firma uruchomi³a nowy kredyt

5,6

33

5,5

25

8,3

14

7,0

Firma sp³aca wczeœniej
zaci¹gniêty kredyt i uruchomi³a
nowy

3,2

17

2,8%

26

8,7

24

12,0

Firma nie korzysta z kredytów

82,2

497

82,8

212

70,7

126

63,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych (n=1100), 2014.
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Wœród kredytów bankowych najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê kredyty
w rachunku bie¿¹cym (z kredytów tego typu korzysta³o 7,5% badanych firm).
Rzadziej badane firmy korzysta³y z kredytów obrotowych (5,8%), inwestycyjnych
kredytów z³otowych (4,3%) oraz kredytów gotówkowych dla firm (3,3%).
Tabela 2. Popularnoœæ ró¿nych rodzajów kredytów – kredyty nowe oraz sp³ata kredytów

Rodzaj kredytu

Ogó³e
m MSP

Firmy mikro
n=600

Firmy ma³e
n=300

Firmy œrednie
n=200

liczba
odp.

% odp.

liczba
odp.

% odp.

liczba
odp.

% odp.

Kredyt w rachunku bie¿¹cym /
linia kredytowa

7,5

42

7,0

48

16,0

45

22,5

Kredyt obrotowy

5,8

33

5,5

29

9,7

32

16,0

Kredyt inwestycyjny z³otowy

4,3

24

4,0

25

8,3

25

12,5

Kredyt gotówkowy dla firm

3,3

19

3,2

17

5,7

16

8,0

Kredyty hipoteczne na zakup
nieruchomoœci

1,5

9

1,5

3

1,0

4

2,0

Kredyt konsolidacyjny

0,4

2

0,3

6

2,0

5

2,5

Kredyt inwestycyjny dewizowy

0,2

1

0,2

1

0,3

3

1,5

Kredyty dla wolnych zawodów

0,0

0

0,0

1

0,3

0

0,0

Kredyt w walutach obcych

0,3

2

0,3

0

0,0

3

1,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych (n=1100), 2014.

Z kredytów bankowych korzystaj¹ przede wszystkim przedsiêbiorstwa, które
na rynku funkcjonuj¹ ju¿ d³u¿szy czas (zob. tab. 3). Najni¿sze wskaŸniki wykorzystania kredytów w ostatnich 3 latach (zaledwie 12,5%) odnotowano natomiast w grupie nowych przedsiêbiorstw (tzw. start-upów).
Tabela 3. Korzystanie z kredytów w ró¿nych segmentach – analiza wg wieku przedsiêbiorstwa
Wiek przedsiêbiorstwa

% deklaracji dotycz¹cych korzystania z kredytów
w ci¹gu ostatnich 3 lat
TAK

NIE

do 3 lat (n=112)

12,5

87,5

4–6 (n=149)

25,5

74,5

7–9 (n=134)

21,6

78,4

10 i wiêcej lat (n=614)

27,0

73,0

OGÓ£EM (n=1100)

24,1

75,9

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych (n=1100), 2014.
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Analizy segmentacyjne pokazuj¹ (zob. tab. 4), ¿e z kredytów relatywnie
czêœciej korzystaj¹ mê¿czyŸni prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹, przedsiêbiorcy w wieku 51 i wiêcej lat, a tak¿e w³aœciciele firm posiadaj¹cy wy¿sze wykszta³cenie.
Tabela 4. Korzystanie z kredytów w ró¿nych segmentach – analiza wg p³ci, wieku
i wykszta³cenia respondentów
Grupa respondentów

% deklaracji dotycz¹cych korzystania z kredytów
w ci¹gu ostatnich 3 lat
TAK

NIE

kobieta (n=390)

20,8

79,2

mê¿czyzna (n=710)

25,9

74,1

do 30 lat (n=81)

24,7

75,3

31–40 (n=324)

20,1

79,9

41–50 (n=370)

23,0

77,0

51–60 (n=269)

27,9

72,1

pow. 50 (n=56)

35,7

64,3

Podstawowe i zasadnicze
zawodowe (n=65)

20,0

80,0

œrednie (n=414)

22,5

77,5

wy¿sze (n=621)

25,6

74,4

OGÓ£EM (n=1100)

24,1

75,9

P³eæ

Wiek

Wykszta³cenie

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych (n=1100), 2014.

Popularnoœæ kredytów dla MSP w wybranych krajach strefy euro
WskaŸniki wykorzystania kredytów w polskich MSP warto pokazaæ na tle
doœwiadzeñ krajów strefy euro. W ostatnich latach regularne badania dostêpu do
zewnêtrznego finansowania prowadz¹ wspólnie Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska. Zgodnie z wynikami tych badañ w 2013 r. z kredytów bankowych (pomijaj¹c overdrafty, linie kredytowe oraz karty kredytowe, które prezentowane s¹ oddzielnie w tabeli 5) w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy skorzysta³o we
W³oszech 38,9% MSP, we Francji 36,7%, w Niemczech 35,0%, w Hiszpanii 32,8%.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e w raportach ECB nie jest opisana wystarczaj¹co szczegó³owo metodologia badania oraz sposób wa¿enia wyników dla ca³ego sektora

312

Marek Szczepaniec

MSP, w poni¿szych tabelach uwzglêdniono wy³¹cznie wyniki szczegó³owe dla
3 warstw MSP: firm mikro, ma³ych i œrednich.
Wyniki badañ ECB (zob. tab. 5.) pokazuj¹, ¿e wskaŸniki wykorzystania
typowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych rosn¹ wraz z wielkoœci¹ firm
i s¹ stosunkowo wysokie.
Tabela 5. Popularnoœæ kredytów bankowych (bank loan) w wybranych krajach strefy euro
(odsetek firm korzystaj¹cych w ostatnich 6 miesi¹cach)
Kraj

Firmy mikro

Firmy ma³e

Firmy œrednie

Niemcy

20,1

44,5

48,7

Francja

28,0

36,0

45,0

W³ochy

39,7

40,3

49,3

Hiszpania

26,9

36,0

41,6

ród³o: ECB, Access to Finance of Enterprises (SAFE), H2 2013, http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9138811 [dostêp 5.01.2015].

Trochê inaczej wygl¹da sytuacja (zob. tab. 6.) w przypadku kredytów bez
zabezpieczenia (czyli overdraftów, linii kredytowych oraz kart kredytowych), z regu³y wi¹¿¹cych siê z wy¿szymi kosztami dla przedsiêbiorstw. Produkty te s¹
szczególnie popularne w grupie firm ma³ych. Nieznacznie rzadziej korzystaj¹
z ich firmy œrednie. Prawdopodobnie wynika to z ³atwego dostêpu do innych,
tañszych produktów kredytowych.
Tabela 6. Popularnoœæ niezabezpieczonych kredytów bankowych (credit line, bank overdraft
or credit cards overdraft) w wybranych krajach strefy euro (odsetek firm korzystaj¹cych)
Firmy mikro

Firmy ma³e

Firmy œrednie

Niemcy

Kraj

35,1

41,3

30,9

Francja

44,1

42,6

38,4

W³ochy

53,8

62,1

55,1

Hiszpania

29,0

37,8

33,4

ród³o: ECB, Access to Finance of Enterprises (SAFE), H2 2013, http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9138811 [dostêp 5.01.2015].

ród³a finansowania inwestycji MSP w Polsce
Wed³ug najnowszego raportu PARP (2014), w 2012 r. wartoœæ nak³adów inwestycyjnych MSP wynios³a 74 mld PLN, co stanowi³o 48% ogó³u inwestycji realizowanych w sektorze przedsiêbiorstw. Z drugiej strony, z przeprowadzonych w 2014 r.
badañ w³asnych Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Gdañskiego wynika, ¿e
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w ostatnich 12 miesi¹cach tylko 29,8% polskich MSP dokona³o inwestycji. Im wiêcej osób zatrudnia³a badana firma, tym czêœciej deklarowa³a inwestowanie
w aktywa trwa³e w ostatnim roku. W grupie firm mikro odsetek firm inwestuj¹cych
wyniós³ 28,8%, w grupie firm ma³ych 46,0%, a w grupie firm œrednich 61,0%.
Do finansowania inwestycji badane firmy wykorzystywa³y najczêœciej œrodki
w³asne (zob. tab. 7.), dotyczy³o to a¿ 89,6% inwestuj¹cych ma³ych i œrednich firm.
Z kredytów korzysta³o 22,4%, a z leasingu 12,4%. Inne Ÿród³a finansowania, przede wszystkim ró¿nego rodzaju dotacje i subwencje, by³y wykorzystywane tylko
przez 4% firm inwestuj¹cych (co stanowi³o zaledwie 1,2% próby badanych MSP).
Tabela 7. ród³a finansowania inwestycji

Rodzaj kredytu

Ogó³em
MSP

Firmy mikro
n=249

Firmy ma³e
n=118

Firmy œrednie
n=68

liczba
odp.

% odp.

liczba
odp.

% odp.

liczba
odp.

% odp.

Œrodki w³asne

89,6

223

89,6

106

89,8

63

92,6

Kredyty

22,4

56

22,5

22

18,6

17

25,0

Leasing

12,4

31

12,4

14

11,9

5

7,4

4,0

10

4,0

4

3,4

4

5,9

Inne

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych (n=1100), 2014.

Interesuj¹ce s¹ zale¿noœci pomiêdzy korzystaniem z kredytów a inwestowaniem. Chocia¿, jak wiemy z poprzednich analiz, firmy przy zakupie œrodków
trwa³ych czy powiêkszaniu zapasów najczêœciej korzystaj¹ ze œrodków w³asnych,
to opieranie siê wy³¹cznie na tych Ÿród³ach finansowania ogranicza ich mo¿liwoœci rozwoju. Z danych, zaprezentowanych w tab. 8, wynika, ¿e wœród firm korzystaj¹cych w ostatnich 3 latach z kredytów, odsetek podmiotów realizuj¹cych
inwestycje jest nawet ponad dwa razy wy¿szy ni¿ w przypadku przedsiêbiorstw,
które z kredytów w ogóle nie korzysta³y.
Tabela 8. Korzystanie z kredytów a dzia³alnoœæ inwestycyjna MSP
Realizacja inwestycji w ostatnich 12 miesi¹cach
Korzystanie z kredytów
w ostatnich 3 latach

ogó³em MSP
n=1100

firmy mikro
n=600

firmy ma³e
n=300

firmy œrednie
n=200

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Tak

64,9

35,1

47,6

52,4

72,7

27,3

79,7

20,3

Nie

31,3

68,7

24,9

75,1

34,9

65,1

50,0

50,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych (n=1100), 2014; uwaga:
dane „Ogó³em MSP” niewa¿one.
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O tym, ¿e polskie ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa kredyty przeznaczaj¹ najczêœciej na inwestycje œwiadcz¹ dane z tabeli 9. Najwiêcej (42,7%) badanych firm
ostatnio zaci¹gniêty kredyt przeznaczy³o na kapita³ trwa³y (budynki, maszyny,
urz¹dzenia, œrodki transportu). 26,0% kredytobiorców powiêkszy³o kapita³ obrotowy (towary, surowce, podzespo³y, pó³produkty itp.). W przypadku kolejnej du¿ej grupy (27,6%) badanych przedsiêbiorstw kredyty pozwoli³y na utrzymanie
bie¿¹cej p³ynnoœci.
Tabela 9. Przeznaczenie ostatnio zaci¹gniêtego kredytu
Przeznaczenie ostatnio
zaci¹gniêtego kredytu

Ogó³em
MSP

Firmy mikro
n=103

Ma³e firmy
n=88

Œrednie firmy
n=75

liczba
odp.

% odp.

liczba
odp.

% odp.

liczba
odp.

% odp.

Kapita³ trwa³y (budynki, maszyny,
urz¹dzenia, œrodki transportu)

42,7

44

42,7

35

39,8

39

52,0

Utrzymanie bie¿¹cej p³ynnoœci

27,6

28

27,2

30

34,1

19

25,3

Kapita³ obrotowy (towary, surowce, podzespo³y, pó³produkty itp.)

26,0

26

25,2

31

35,2

23

30,7

Sp³ata zobowi¹zañ wobec sektora
publicznego (zap³ata podatków)

4,6

5

4,9

2

2,3

2

2,7

Sp³ata zobowi¹zañ wobec kontrahentów

3,2

3

2,9

5

5,7

7

9,3

Finansowanie ekspansji na rynku

2,2

2

1,9

4

4,5

3

4,0

Utworzenie rezerwy na wszelki
wypadek (pogorszenia sytuacji
na rynku)

0,9

1

1,0

0

0,0

0

0,0

Inne

3,9

4

3,9

4

4,5

2

2,7

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych (n=1100), 2014.

Dostêp do kredytów ma tak¿e du¿y wp³yw na dzia³alnoœæ innowacyjn¹ polskich ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (zob. tab. 10). Wœród firm korzystaj¹cych
w ostatnich 3 latach z kredytów odsetek podmiotów wprowadzaj¹cych innowacje jest ponad dwa razy wy¿szy ni¿ w przypadku przedsiêbiorstw, które
z kredytów w ogóle nie korzysta³y.
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Tabela 10. Korzystanie z kredytów a innowacje MSP
Innowacje wdro¿one w ostatnich 12 miesi¹cach
ogó³em MSP
n=1100

firmy mikro
n=600

firmy ma³e
n=300

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Tak

43,4

56,6

34,0

66,0

46,6

53,4

52,7

47,3

Nie

21,2

78,8

17,9

82,1

27,8

72,2

23,0

77,0

Korzystanie z kredytów

firmy œrednie
n=200

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych (n=1100), 2014; uwaga:
dane „Ogó³em MSP” niewa¿one.

Utrudnienia w dostêpie do kredytów
Chocia¿ wiele pisze siê o dyskryminacji kredytowej ma³ych podmiotów gospodarczych, to w Polsce w ostatnich 12 miesi¹cach tylko 4,8% MSP spotka³o siê
z utrudnieniami w dostêpie do kredytów. Wœród utrudnieñ w dostêpie do kredytów wymieniano najczêœciej nastêpuj¹ce sytuacje: odmowa udzielenia kredytu /
podwy¿- szenia linii kredytowej (spotka³o siê z ni¹ 3,4% badanych firm), mniejsza
ni¿ wnioskowana kwota kredytu (0,8%), odmowa przed³u¿enia linii kredytowej
(0,5%) oraz znaczna podwy¿ka oprocentowania (0,5%).

Wartoœæ kredytów dla sektora MSP (dane NBP)
Ocena skali akcji kredytowej przeznaczonej dla sektora MSP jest mo¿liwa dziêki
szczegó³owym danym NBP. Zgodnie z nimi w kwietniu 2014 r. (czyli w okresie
prowadzenia cytowanych badañ empirycznych) ca³kowita wartoœæ kredytów dla
sektora MSP siêgnê³a 168,8 mld PLN, w tym wartoœæ kredytów operacyjnych: 61,9
mld PLN, wartoœæ kredytów inwestycyjnych: 50,9 mld PLN, a wartoœæ kredytów
na nieruchomoœci: 41,4 mld PLN. Dla porównania – w analogicznym okresie kredyty dla du¿ych przedsiêbiorstw osi¹gnê³y wyraŸnie ni¿sz¹ ca³kowit¹ wartoœæ
równ¹ 121,8 mld PLN.
Interesuj¹ce jest to, ¿e wyraŸny wzrost akcji kredytowej skierowanej do
sektora MSP w okresie 2011–2012 nie spowodowa³ zwiêkszenia odsetka kredytów
z utrat¹ wartoœci. Oznacza to, ¿e ma³e i œrednie firmy s¹ w stanie w stosunkowo
krótkim czasie wykorzystaæ (na projekty inwestycyjne oraz bie¿¹ce dzia³ania operacyjne) znaczne œrodki zewnêtrzne i dzieje siê to bez pogorszenia jakoœci portfela
kredytów, udzielonych przez banki.
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Tabela 11. Kredyty dla sektora MSP ogó³em oraz kredyty z utrat¹ wartoœci (stany; w mln PLN)
Okres

Kredyty dla sektora
MSP (ogó³em)

Kredyty z utrat¹
wartoœci

% kredytów z utrat¹
wartoœci

2009–04

128 001

13 081

10,2

2010–04

125 041

15 849

12,7

2011–04

133 801

18 074

13,5

2012–04

160 380

19 750

12,3

2013–04

163 900

21 578

13,2

2014–04

168 838

21 516

12,7

ród³o: NBP, Statystyka monetarna i finansowa, Nale¿noœci, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/naleznosci.html [dostêp 12.12.2014].

20.4. Rola sektora publicznego w finansowaniu MSP
Do sektora MSP trafiaj¹ ca³kiem pokaŸne œrodki w ramach pomocy publicznej.
Zgodnie z raportem UOKiK (2014) wartoœæ pomocy publicznej dla sektora MSP
siêgnê³a w 2013 r. 16 mld z³ (6,5 mld PLN dla firm mikro, 4,5 mld z³ dla firm ma³ych
i 5,0 mld z³ dla firm œrednich). W latach 2009-2012 ponad 50% pomocy trafia³o do
du¿ych przedsiêbiorstw, natomiast w 2013 r. sytuacja siê zmieni³a i na du¿e firmy
przypada³o ju¿ tylko 39,3% œrodków.
Pomimo zaanga¿owania du¿ych œrodków publicznych, wsparciem objêta jest
tylko niewielka czêœæ ma³ych i œrednich firm. Z badañ Katedry Makroekonomii
Uniwersytetu Gdañskiego, przeprowadzonych w 2013 r. na próbie 1103 MSP, wynika, ¿e tylko 5,9% ma³ych i œrednich firm skorzysta³o w ostatnich 5 latach z dotacji (odsetek firm korzystaj¹cych z dotacji wyniós³ wœród firm mikro 5,6%, w grupie firm ma³ych 10,0%, a w grupie firm œrednich 16,0%). Dotacje przeznaczone
by³y najczêœciej na uruchomienie dzia³alnoœci, zakup œrodków trwa³ych, utworzenie nowych miejsc pracy oraz na szkolenia. Nowsze badania (z 2014 r.) pokazuj¹ (zob. tab. 12), ¿e z samych funduszy pomocowych UE skorzysta³o stosunkowo niewiele, bo tylko 3% MSP. Pomoc ta najczêœciej trafia³a do firm œrednich
(wskaŸnik wykorzystania na poziomie 11,0%).
Wiele programów UE jest bezpoœrednio skierowanych do start-upów, co
przek³ada siê na relatywnie wysokie wskaŸniki wykorzystania funduszy pomocowych w³aœnie w grupie przedsiêbiorstw dopiero rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ
(zob. tab. 13).
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Tabela 12. Inne (ni¿ œrodki w³asne, kredyty i leasing) Ÿród³a finansowania dzia³alnoœci MSP
Inne Ÿród³a finansowania
dzia³alnoœci

Ogó³em
MSP

Prywatne œrodki w³aœciciela

29,3

Rodzina / znajomi

Firmy mikro
n=600

Firmy ma³e
n=300

Firmy œrednie
n=200

liczba
odp.

% odp.

liczba
odp.

% odp.

liczba
odp.

% odp.

177

29,5

82

27,3

37

18,5

13,8

84

14,0

29

9,7

14

7,0

Fundusze pomocowe UE

3,2

18

3,0

20

6,7

22

11,0

Kredyt kupiecki

3,0

17

2,8

17

5,7

20

10,0

Factoring

0,7

4

0,7

1

0,3

3

1,5

Prywatne firmy

0,2

1

0,2

5

1,7

4

2,0

Venture capital

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Inne

0,2

1

0,2

3

1,0

4

2,0

60,7

364

60,7

184

61,3

122

61,0

Firma nie korzysta³a

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych (n=1100), 2014.

Tabela 13. Korzystanie z funduszy pomocowych UE w ró¿nych segmentach – analiza
wed³ug wieku przedsiêbiorstwa
Wiek przedsiêbiorstwa

% deklaracji dotycz¹cych korzystania funduszy
pomocowych UE w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy
TAK

NIE

do 3 lat (n=112)

11,6

88,4

4–6 (n=149)

2,7

97,3

7–9 (n=134)

5,2

94,8

10 i wiêcej lat (n=614)

5,2

98,8

OGÓ£EM (n=1100)

5,5

94,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych (n=1100), 2014.

Analizy segmentacyjne pokazuj¹ (zob. tab. 14), ¿e z funduszy pomocowych
UE relatywnie czêœciej korzystaj¹ kobiety prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
przedsiêbiorcy w wieku do 30 lat, a tak¿e w³aœciciele firm posiadaj¹cy wy¿sze wykszta³cenie.
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Tabela 14. Korzystanie z funduszy pomocowych UE w ró¿nych segmentach – analiza
wed³ug p³ci, wieku i wykszta³cenia respondentów
% deklaracji dotycz¹cych korzystania funduszy
pomocowych UE w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy

Grupa respondentów

TAK

NIE

kobieta (n=390)

6,1

93,9

mê¿czyzna (n=710)

4,4

95,6

do 30 lat (n=81)

7,4

92,6

31–40 (n=324)

4,6

95,4

41–50 (n=370)

6,2

93,8

51–60 (n=269)

5,2

94,8

pow. 50 (n=56)

3,6

96,4

podstawowe i zasadnicze zawodowe (n=65)

3,2

96,8

œrednie (n=414)

3,9

96,1

wy¿sze (n=621)

6,8

93,2

OGÓ£EM (n=1100)

5,5

94,5

P³eæ

Wiek

Wykszta³cenie

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych (n=1100), 2014.

Korzystanie przez MSP z grantów oraz subsydiowanych kredytów
w wybranych krajach strefy euro
W analizowanych 4 krajach strefy euro (Niemcy, Francja, W³ochy i Hiszpania) korzystanie z programów pomocowych przez ma³e i œrednie firmy wystêpuje czêœciej ni¿ w Polsce. Wyniki badañ ECB (zob. tab. 15.) pokazuj¹, ¿e wskaŸniki wykorzystania grantów oraz subsydiowanych kredytów rosn¹ wraz z wielkoœci¹ firm
i s¹ stosunkowo wysokie szczególnie w grupie firm œrednich: we Francji wynosz¹
14,9%, we W³oszech 19,3%, w Niemczech 22,7%, a w Hiszpanii a¿ 28,9%.
Tabela 15. Popularnoœæ grantów i kredytów subsydiowanych (grants or subsidised bank
loan) w wybranych krajach strefy euro (odsetek firm korzystaj¹cych)
Firmy mikro

Firmy ma³e

Firmy œrednie

Niemcy

Kraj

6,8

15,5

22,7

Francja

5,6

9,1

14,9

W³ochy

14,1

18,3

19,3

Hiszpania

15,5

19,3

28,9

ród³o: ECB, Access to Finance of Enterprises (SAFE), H2 2013, http://sdw.ecb.europa.eu/browse.
do?node=9138811 [dostêp 5.01.2015].
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20.5. Wnioski
Przeprowadzone w Polsce badania na próbie 1100 MSP pokaza³y, ¿e w finansowaniu ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ banki, ale zasiêg
ich oddzia³ywania jest ci¹gle niewystarczaj¹cy:
– odsetek przedsiêbiorstw korzystaj¹cych z kredytów jest stosunkowo niski
i wynosi 17,8%; wœród firm inwestuj¹cych w maj¹tek trwa³y odsetek ten jest
trochê wy¿szy i wynosi 22,4%;
– najpopularniejsze s¹ kredyty w rachunku bie¿¹cym (korzysta z nich 7,5%
MSP), kredyty obrotowe (5,8%), kredyty inwestycyjne (4,3%) oraz kredyty gotówkowe (3,3%);
– ostatnio zaci¹gniêty kredyt przeznaczany by³ najczêœciej na kapita³ trwa³y (budynki, maszyny, urz¹dzenia, œrodki transportu) (42,7% wskazañ firm korzystaj¹cych z kredytów), utrzymanie bie¿¹cej p³ynnoœci (27,6%) oraz kapita³
obrotowy (towary, surowce, podzespo³y, pó³produkty itp.) (26,0%);
– 62,3% badanych MSP posiada aktywa, mog¹ce stanowiæ zabezpieczenie
kredytów;
– korzystanie z kredytów ma pozytywny wp³yw zarówno na realizacjê projektów inwestycyjnych, jak i na wdra¿anie innowacji;
– tylko 4,8% MSP spotka³o siê z utrudnieniami w dostêpie do kredytów.
Zgodnie z danymi NBP wartoœæ kredytów bankowych udzielonych ma³ym
i œrednim przedsiêbiorstwom w kwietniu 2014 r. siêgnê³a 168,8 mld PLN i by³a
o 47 mld PLN wy¿sza ni¿ w segmencie du¿ych przedsiêbiorstw. Ryzyko
kredytowe w sektorze MSP by³o jednak wiêksze ni¿ w przypadku du¿ych firm –
suma kredytów z utrat¹ wartoœci wynios³a 21,5 mld PLN, co stanowi³o 12,7%
kredytów udzielonych sektorowi MSP (w segmencie du¿ych firm wskaŸnik ten
wyniós³ 9,1%). Interesuj¹ce jest to, ¿e w latach 2011-2012 MSP by³y w stanie
zaabsorbowaæ dodatkowe kredyty o wartoœci 37,3 mld PLN i nie odbi³o siê to na
jakoœci portfela kredytowego.
Pomoc publiczna dla sektora MSP osi¹gnê³a w 2013 r. wartoœæ 16 mld PLN, co
roz³o¿y³o siê na wiele programów, w tym takie, które tylko poœrednio wp³ywaj¹
na finanse MSP (np. pozwalaj¹ zaoszczêdziæ pewne kwoty przeznaczone np. na
szkolenia pracowników czy uzyskanie ró¿nych certyfikatów).
Bior¹c pod uwagê zaanga¿owane kwoty oraz odsetek firm korzystaj¹cych,
mo¿na stwierdziæ, ¿e to sektor bankowy odgrywa kluczow¹ rolê w zewnêtrznym
finansowaniu MSP w naszym kraju. Analizy porównawcze, zestawiaj¹ce wskaŸniki korzystania z kredytów w Polsce i wybranych krajach strefy euro, sugeruj¹,
¿e istnieje jeszcze luka w finansowaniu polskich MSP.
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Implikacje dla praktyki gospodarczej
Banki mog¹, bez znacz¹cego wzrostu ryzyka, zwiêkszyæ akcjê kredytow¹ skierowan¹ do sektora MSP. Polskie ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa dysponuj¹ odpowiednimi zabezpieczeniami, a ponadto s¹ w stanie zaabsorbowaæ dodatkowego
œrodki.
Pomoc publiczna powinna byæ stopniowo i w ró¿ny sposób przesuwana (co
zreszt¹ siê dzieje) w kierunku finansowania zwrotnego MSP organizowanego
przez banki.
Skutecznoœæ tej pomocy mo¿e byæ wiêksza po zastosowaniu polityki, uwzglêdniaj¹cej wiedzê z zakresu finansów behawioralnych. Warte polecenia
by³oby dzia³anie m.in. na rzecz ograniczenia awersji do ryzyka wystêpuj¹cej
wœród przedsiêbiorców (np. przez szersze stosowanie gwarancji i porêczeñ kredytowych) oraz zmniejszenia wp³ywu mentalnego ksiêgowania na procesy
wyboru ofert kredytowych (poprzez wprowadzenie obowi¹zku publikowania
przez banki ca³kowitych rzeczywistych kosztów kredytu dla przedsiêbiorstw, jak
to ma miejsce w przypadku kredytu konsumpcyjnego).
Bibliografia
Ang J., Small Business Uniqueness and the Theory of Financial Management, Journal of Small Business Finance 1991, vol. 1, no. 1, s. 1–18.
Beck T., Demirguc-Kunt A., Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth
Constraint, Journal of Banking & Finance 2006, vol. 30, s. 2931–2943.
Beck T., Demirguc-Kunt A., Maksimovic V., Financial and Legal Constraints to Firm Growth:
Does Firm Size Matter?, Journal of Finance 2005, vol. 60, s. 137–7.
Beck T., Demirguc-Kunt A., Levine R. (2005), SMEs, Growth, and Poverty: Cross-Country Evidence, Journal of Economic Growth 2005, vol. 10, s. 199–229.
Berger A., Udell G., Relationship lending and lines of credit in small firm finance, Journal of Business 1995, vol. 68, s. 351–382.
Berger A., Udell G., Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The Importance
of Bank Organisational Structure, Economic Journal 2002, vol. 112, no. 477, s. 32–53.
Bitler M., Robb A., Wolken J., Financial Services Used by Small Businesses: Evidence from the
1998 Survey of Small Business Finances, Federal Reserve Bulletin 2001, April, s. 183–205.
Casey E., O’Toole C., Bank-lending Constraints, Trade Credit and Alternative Financing During
the Financial Crisis: Evidence from European SMEs, “Journal of Corporate Finance 2014,
vol. 27, August, s. 173–193.
Chittenden F., Hall G., Hutchinson, P. (1996), Small Firm Growth, Access to Capital Markets
and Financial Structure: Review of Issues and an Empirical Investigation, Small Business Economics 1996, vol. 8, s. 59–67.
Colombo M., Grilli L., Funding Gaps? Access to Bank Loans By High-Tech Start-Ups, Small Business Economics 2007, vol. 29, no. 1–2, s. 25–46.
Cowling M., Liu W., Ledger A., Small business financing in the UK before and during the current
financial crisis, International Small Business Journal 2012, no. 30 (7), s. 778–800.

20. Oddzia³ywanie sektora bankowego oraz sektora publicznego na finansowanie...

321

Diamond D., Monitoring and Reputation: The Choice between Bank Loans and Directly Placed
Debt, Journal of Political Economy 1991, vol. 99, no. 4, s. 689–721.
ECB, Access to Finance of Enterprises (SAFE), H2 2013.
Ennew C.T., Binks, M.R., Smaller Businesses and Relationship Banking: The Impact of Participative
Behaviour, Entrepreneurship, Theory & Practice 1998, vol. 21 (4), s. 83–92.
Holmes S., Kent P., An empirical analysis of the financial structure of small and large Australian
manufacturing enterprises, Journal of Small Businesses Finance 1991, vol. 1, no. 2,
s. 141–154.
Hutchinson R., The capital structure and investment decisions of the small owner-managed firm:
Some exploratory issues, Small Business Economics 1995, vol. 7, no. 3, s. 231–239.
Hutchinson J., Comparing the Impact of Credit Constraints on the Growth of SMEs in a Transition
Country with an Established Market Economy, Small Business Economics 2006, vol. 27,
s. 169–179.
Levine R., Law, finance, and economic growth, Journal of Financial Intermediation 1999, vol.
8, January, s. 36–67.
Lopez-Gracia J., Aybar-Arias C., An Empirical Approach to the Financial Behaviour of Small and
Medium Sized Companies, Small Business Economics 2000, vol. 14, s. 55–63.
Mitchell K., Pearce D., Availability of Financing to Small Firms Using the Survey of Small Business Finances, Small Business Research Summary 2005, no. 257, U.S. Small Business Administration.
Moro A., Fink M., Loan managers’ trust and credit access for SMEs, Journal of Banking & Finance 2013, vol. 37, s. 927–936.
NBP, Statystyka monetarna i finansowa, Nale¿noœci, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/naleznosci.html.
OECD, The SME Financing Gap (Vol. I), Theory and Evidence, 2006a.
OECD, The SME Financing Gap (Vol. II), 2006b.
OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2015: An OECD Scoreboard, OECD, Paris 2015.
PARP, Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2012-2013, Warszawa 2014.
Paul S., Whittam G., Wyper J., The pecking order hypothesis: does it apply to start-up firms?, Journal of Small Business and Enterprise Development 2007, vol. 14, s. 8–21.
Revest V., Sapio A., Financing technology-based small firms in Europe: what do we know?, Small
Business Economics 2010, no. 39 (1), s. 179–205.
Saparito P., Chen C., Sapienza H., The role of relational trust in bank-small firm relationships,
Academy of Management Journal 2004, no. 47 (3), s. 400–410.
Stiglitz J., Weiss A., Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, American Economic Review 1981, vol. 71, no. 3, s. 393–410
UOKiK, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiêbiorcom w 2013 roku, Warszawa
2014.
Uzzi B., Gillespie J., Knowledge spillover in corporate financing networks: embeddedness and the
firm’s debt performance, Strategic Management Journal 2003, vol. 23, s. 595–618.
Wagenvoort R., SME finance in Europe: introduction and overview, EIB Papers 2003, vol. 8,
no. 2, s. 10–20.

CZÊŒÆ II
DOPASOWYWANIE ODDZIA£YWAÑ BEHAWIORALNYCH
DO SPECYFIKI SEGMENTÓW MSP.
TESTOWANIE ZMIENIONYCH INSTRUMENTÓW.
WNIOSKI I REKOMENDACJE

.

1. Metody analizy reagowania przez segmenty MSP
na instrumenty in¿ynierii behawioralnej w drugiej
rundzie badañ. Rozwój koncepcji behawioralnej
interwencji publicznej
Wojciech Bizon*, Przemys³aw Kulawczuk**, Andrzej Poszewiecki ***

1.1. Wprowadzenie. Ogólne zasady prowadzenia badañ
w drugiej rundzie
Przemys³aw Kulawczuk
Druga runda badañ zosta³a pomyœlana jako eksperyment oparty na oddzia³ywaniach behawioralnych dostosowanych do specyfiki segmentów. W ramach drugiego
eksperymentu propozycje oddzia³ywañ behawioralnych mia³y zostaæ dostosowane do specyfiki segmentów. Pocz¹tkowo planowano sporz¹dzenie zró¿nicowanych kwestionariuszy dla ka¿dego z segmentów, a nastêpnie sprawdzenie na
ile instrumenty dostosowane do specyfiki segmentów s¹ skuteczne. W praktyce
okaza³o siê, ¿e ten tryb postêpowania móg³by byæ zastosowany, gdyby w trakcie
pierwszej tury badañ jeden z segmentów (np. wyodrêbniony wed³ug p³ci) okaza³
siê np. odporny na instrumenty in¿ynierii behawioralnej, a drugi jednoznacznie
bardziej podatny. Tymczasem wyniki potencjalnych segmentów ró¿ni³y siê powa¿nie, w zale¿noœci od testowanych instrumentów czy kontekstu sytuacyjnego.
W takiej sytuacji postanowiono, ¿e zostan¹ stworzone dwie grupy badawcze
licz¹ce po 100 uczestników. Dobór do grupy zosta³ przeprowadzony w drodze
losowania nieograniczonego przedstawicieli ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
z województwa pomorskiego, którzy uczestniczyli w zajêciach edukacyjnych na
Uniwersytecie Gdañskim w formie studiów podyplomowych i zaocznych, a tak¿e
kursów i szkoleñ. Koñcowy dobór do grupy badawczej zosta³ oparty na zgodzie
do uczestnictwa w eksperymencie. Dobór respondentów do grupy eksperymentalnej i kontrolnej mia³ charakter losowy. Skutecznoœæ dotarcia do respondentów
* Dr, Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny, Uniwersytet Gdañski, w.bizon@ug.edu.pl
** Dr hab., Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, Profesor UG,
pkl@post.pl
*** Dr, Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, poszewiecki@
panda.bg.univ.gda.pl
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poprzez kana³y edukacyjne Uniwersytetu Gdañskiego wynosi³a ponad 90%, pod
warunkiem, ¿e akurat byli obecni na zajêciach. Grupy te mia³y spe³niaæ wymogi
statystycznego podobieñstwa prób (grup badawczych). W obrêbie tych grup miano wyodrêbniæ segmenty i analizowaæ jak kolejne zaprojektowane instrumenty
in¿ynierii behawioralnej wp³ywaj¹ na decyzje poszczególnych segmentów w zakresie wybranych pytañ. Ze wzglêdu na czêsto niskie liczebnoœci segmentów nie
sformu³owano wymogu statystycznego podobieñstwa i wyniki analiz porównawczych pomiêdzy segmentami rozpatrywano bior¹c pod uwagê ró¿nice pomiêdzy nimi.
Druga tura badañ zosta³a pomyœlana jako próba poszukiwania remediów na
najmniej skuteczne instrumenty behawioralne wykorzystane w pierwszej rundzie badañ, które wywo³ywa³y najwiêksze ró¿nice pomiêdzy segmentami.
W zwi¹zku z tym dobrano siedem instrumentów, w ramach których – jak oceniono
– skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych by³a niezadowalaj¹ca. W szczególnoœci dobór tych pytañ uwzglêdnia³ „deficyt sk³onnoœci do korzystania z narzêdzia
wœród kobiet” (kobiet wzglêdem mê¿czyzn), co wynika³o z zdiagnozowanego
podstawowego podzia³u segmentacyjnego na p³cie. Zespó³ autorski przypuszcza³, ¿e w podejmowaniu decyzji w zakresie rozwoju firm zasadnicze ró¿nice
mog¹ wynikaæ z p³ci decydentów. Bêdzie o tym szczegó³owo mowa w dalszej czêœci rozdzia³u dotycz¹cej kryteriów wyodrêbnienia segmentów. W efekcie do drugiej rundy badañ wyznaczono pytania 5, 10, 11, 12 i 16 oraz dodatkowo 4 i 9. Kryterium wyznaczenia tych pytañ by³a najwiêksza ró¿nica (licz¹c skal¹ Likerta)
pomiêdzy œredni¹ odpowiedzi dla kobiet i mê¿czyzn. Treœæ tych pytañ i ich nowe
modyfikacje behawioralne zostan¹ omówione w kolejnych rozdzia³ach tej czêœci
pracy.
Dla wyznaczonych siedmiu sytuacji decyzyjnych sformu³owano nowe instrumenty framingowe, których zadaniem by³o zmniejszenie ró¿nic pomiêdzy segmentami z punktu widzenia podejmowanych decyzji. Nastêpnie przeprowadzono badanie na dwóch grupach przedstawicieli MSP, którym zadano pytania
wed³ug schematu z pierwszej rundy badañ: pierwszej grupie zadano pytanie
podstawowe, a drugiej pytanie podstawowe z dodan¹ interwencj¹ behawioraln¹.
Ró¿nice w odpowiedziach analizowano w przekroju segmentów obejmuj¹cych
kryterium p³ci oraz doœwiadczenia w korzystaniu z podobnych instrumentów.
Ponadto wyodrêbniono kryteria specyficzne dla poszczególnych pytañ
(behawioralne). Analizê przeprowadzono, zdaj¹c sobie sprawê z ró¿nic pomiêdzy
badanymi segmentami.
Badane grupy podstawowe charakteryzowa³y siê podobieñstwem statystycznym. Uzyskano nastêpuj¹ce wyniki: wskaŸnik podobieñstwa struktur WP = 0,9225.
Poni¿ej przedstawiono tabelê 1 zawieraj¹c¹ opis podstawowych charakterystyk
obu grup i wyliczenie wskaŸnika podobieñstwa struktur.
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Tabela 1. Podstawowe charakterystyki statystyczne badanych grup. Wyliczenie wskaŸnika
podobieñstwa struktur – 2 runda badañ
Zmienna

Grupa A

Grupa B

Wartoœci
minimalne

Wartoœci
maksymalne

Udzia³ kobiet wœród respondentów w %

65

64

64

65

Udzia³ mê¿czyzn wœród respondentów
w%

35

36

35

36

Udzia³ respondentów z wy¿szym
wykszta³ceniem w %

78

73

73

78

Udzia³ respondentów ze œrednim
wykszta³ceniem w %

22

27

22

27

Œredni wiek respondenta w latach

24,46

24,48

24,46

24,48

Œredni sta¿ pracy respondenta w latach

3,44

3,93

3,44

3,93

Œredni sta¿ pracy respondenta
w finansach

0,68

0,86

0,68

0,86

53,17

53,01

53,01

53,17

Przeciêtna liczba pracowników
w przedsiêbiorstwie respondenta
Udzia³ firm produkcyjnych w firmach
respondentów w %

6

4

4

6

Udzia³ firm us³ugowych w firmach
respondentów w %

70

65

65

70

Udzia³ firm handlowych w firmach
respondentów w %

21

28

21

28

Udzia³ firm budowlanych w firmach
respondentów w %

3

3

3

3

Udzia³ firm innych w firmach
respondentów w %

0

0

0

0

Udzia³ firm znajduj¹cych siê
w pocz¹tkowej fazie rozwoju w %

11

9

9

11

Udzia³ firm znajduj¹cych siê w fazie
szybkiego rozwoju w %

15

19

15

19

Udzia³ firm znajduj¹cych siê w fazie
stopniowego rozwoju w %

29

25

25

29

Udzia³ firm znajduj¹cych siê w fazie
dojrza³oœci w %

43

44

43

44

Udzia³ firm znajduj¹cych siê w fazie
schy³kowej w %

2

3

2

3

ród³o: Opracowanie w³asne.

Uzyskano wynik WP = 0,9225, który wskazuje na wysoki stopien podobienstwa struktur. Ponizej przedstawiono podstawowe charakterystyki rozkladów
podstawowych zmiennych w obu grupach.
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Kowariancja rozk³adów
zmiennej dla grupy A i B

Œrednia zmiennej dla A

Odchylenie standardowe
zmiennej dla A

Œrednia zmiennej dla B

Odchylenie standardowe
zmiennej dla B

Kurtoza dla rozk³adu dla A

Kurtoza dla rozk³adu dla B

Nachylenie rozk³adu zmiennej
grupy A wzglêdem rozk³adu
zmiennej grupy B

Tabela 2. Podstawowe charakterystyki statystyczne rozk³adów zmiennych charakteryzuj¹cych podgrupy respondentów wed³ug uporz¹dkowanych wzrostowo wartoœci cech –
2 runda badañ

Wiek

-1,98

24,46

4,23

24,48

3,86

14,19

9,49

-0,1345

Sta¿ pracy

-0,04

3,44

3,16

3,93

3,42

9,08

6,54

-0,0032

Sta¿ pracy
w finansach

0,61

0,68

1,25

0,86

2,18

4,71

20,86

0,0532

Liczba prac.
w firmie

452,89

53,17

68,37

53,01

67,45

2,61

1,54

0,1005

Zmienna

ród³o: Opracowanie w³asne.

Na podstawie danych przedstawionych w czwartej tablicy mo¿na poczyniæ
nastêpuj¹ce obserwacje:
1) Niezale¿noœæ rozk³adów
Zbadano czy rozk³ady danej zmiennej dla grupy A i grupy B s¹ ca³kowicie niezale¿ne. Uzyskane wyniki kowariancji wskazuj¹, ¿e mo¿na odrzuciæ hipotezê
o niezale¿noœci rozk³adów zmiennych obu grup (w takim przypadku kowariancja
musia³by wynosiæ zero). Oznacza to, ¿e mo¿na wstêpnie odrzuciæ hipotezê o braku wspólnych zale¿noœci rozk³adów zmiennych w wielkoœciach absolutnych
w obu grupach. Istniej¹ wspólne zale¿noœci rozk³adów obu grup A i B. Najsilniej
wspólne zale¿noœci wystêpuj¹ w zakresie wieku respondentów i liczby pracowników w przedsiêbiorstwach, z których siê wywodz¹. Najs³abiej jeœli chodzi o sta¿
pracy i sta¿ pracy w zakresie finansów.
2) Odchylenia standardowe
Odchylenia standardowe od œredniej rozk³adów w obu podgrupach wskazuj¹
na ma³e zró¿nicowanie rozk³adów obu grup. Œrednio rzecz bior¹c odchylenie
standardowe w podgrupie A stanowi 0,942018 œredniej, a w podgrupie B – 0,934735
œredniej. Oznacza to, ¿e œrednie poziomy odchyleñ standardowych by³y zbli¿one.
Obie podgrupy by³y do siebie podobne pod wzglêdem wewnêtrznego zró¿nicowania w zakresie zmiennych charakteryzuj¹cych respondentów w wielkoœciach
absolutnych.

1. Metody analizy reagowania przez segmenty MSP na instrumenty...

329

3) Kurtozy
Kurtozy obrazuj¹ wypikowanie (wysmuk³oœæ) rozk³adu w górê w stosunku
do rozk³adu normalnego. Kurtozy dodatnie wskazuj¹ na wypikowanie w górê,
a ujemne w dó³ w stosunku do rozk³adu normalnego. Oba rozk³ady by³y nieco
wypikowane w górê w stosunku do rozk³adu normalnego, przy czym œrednia
wartoœæ kurtozy dla podgrupy A wynios³a 7,6475, a dla podgrupy B – 9,6075.
Rozk³ady zmiennych w obu rozk³adach by³y doœæ zbli¿one do rozk³adu normalnego, a zmiennej sta¿ pracy w finansach by³ znacznie bardzo wysmuk³y
w podgrupie B. Generalnie jednak dominowa³y jednak kurtozy zbli¿one do siebie.
4) Nachylenie rozk³adu podgrupy A wzglêdem podgrupy B
„Nachylenie” pokazuje nachylenie wykresu regresji liniowej rozk³adu podgrupy A wzglêdem rozk³adu podgrupy B (y wzglêdem x). Nachylenie to
wspó³rzêdna pionowa podzielona przez wspó³rzêdn¹ poziom¹ miêdzy dwoma
dowolnymi punktami na linii, która okreœla wielkoœæ zmiany wzd³u¿ linii regresji.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e je¿eli nachylenie rozk³adów jest zbli¿one do 1, to wzrostowi
zmiennej o 1 jednostkê w rozk³adzie podgrupy A odpowiada równie¿ wzrost tej
zmiennej w rozk³adzie podgrupy B o 1 jednostkê. Wielkoœci wiêksze od 1 wskazuj¹ na szybsze tempo wzrostu zmiennej w grupie B (y), a wielkoœci mniejsze od
1 na szybsze tempo wzrostu danej zmiennej w podgrupie A (x). W tym drugim
przypadku szybsze tempo wzrostu zmiennej w rozk³adzie podgrupy A jest odwrotnoœci¹ podanego w tablicy wskaŸnika. Informacje te nale¿y traktowaæ jedynie kierunkowo, poniewa¿ nie zawsze musz¹ istnieæ zale¿noœci liniowe pomiêdzy
dwoma rozk³adami. Je¿eli jednak takie istnia³y, to mo¿na zaobserwowaæ, ¿e nachylenia obu rozk³adów w zale¿noœci od zmiennej oscyluj¹ wokó³ jednoœci
w dwóch cechach z odchyleniem nie wiêkszym ni¿ 6%, a w dwóch kolejnych nie
wiêkszym ni¿ 14%, przy czym œredni poziom tego odchylenia wynosi oko³o 7,3%,
co nie jest wartoœci¹ bardzo du¿¹. Oznacza to znacz¹ce podobieñstwo nachylenia
obu rozk³adów.
5) Sprawdzenie czy podgrupy I i II posiadaj¹ jednakowy rozk³ad,
czyli czy pochodz¹ z tej samej populacji
Do zbadania hipotezy czy obie próby (grupy) pochodz¹ z tej samej populacji
wykorzystano test Smirnowa-Ko³gomorowa. Wykorzystano w tym zakresie metodologiê omówion¹ rozdziale 1 czêœci 1. Testy Smirnowa-Ko³gomorowa zosta³y
zastosowane do analizy podobieñstwa rozk³adów zmiennych ci¹g³ych, takich jak:
wiek, sta¿ pracy, sta¿ pracy w finansach oraz zmiennej liczba pracowników
przedsiêbiorstwa, poniewa¿ liczba ta uwzglêdnia³a zatrudnionych w u³amkowych czêœciach czasu pracy (na niepe³ne etaty).
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Uzyskano nastêpuj¹ce wyniki:
1) Dla zmiennej „wiek” uzyskano wartoœæ Dn1n2 = 0,070 a wartoœæ empiryczna
zmiennej l = 0,4950 (po podstawieniu do wzoru okreœlonego w rozdziale 1
czêœci 1). Wartoœæ krytyczna odczytana z tablic rozk³adu l – Ko³mogorowa dla
poziomu istotnoœci = 0,05 wynosi 1,36. Jak widaæ l = 0,4950 < l = 1,36. Nie
ma wiêc podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, ¿e oba rozk³ady pochodz¹
z tej samej populacji.
2) Dla zmiennej „sta¿ pracy” uzyskano wartoœæ Dn1n2 = 0,090 a wartoœæ empiryczna zmiennej l = 0,6364 (po podstawieniu do wzoru okreœlonego w rozdziale 1
czêœci 1). Wartoœæ krytyczna odczytana z tablic rozk³adu l – Ko³mogorowa dla
poziomu istotnoœci = 0,05 wynosi 1,36. Jak widaæ l = 0,6364 < l = 1,36. Nie
ma wiêc podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, ¿e oba rozk³ady pochodz¹
z tej samej populacji.
3) Dla zmiennej „sta¿ pracy w finansach” uzyskano wartoœæ Dn1n2 = 0,060 a wartoœæ
empiryczna zmiennej l = 0,4243 (po podstawieniu do wzoru okreœlonego
w rozdziale 1 czêœci 1). Wartoœæ krytyczna odczytana z tablic rozk³adu l – Ko³mogorowa dla poziomu istotnoœci = 0,05 wynosi 1,36. Jak widaæ l = 0,4243
< la = 1,36. Nie ma wiêc podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, ¿e oba
rozk³ady pochodz¹ z tej samej populacji.
4) Dla zmiennej „liczba pracowników przedsiêbiorstwa” uzyskano wartoœæ
Dn1n2 = 0,030 a wartoœæ empiryczna zmiennej l = 0,2121 (po podstawieniu do
wzoru okreœlonego w rozdziale 1 czêœci 1). Wartoœæ krytyczna odczytana z tablic rozk³adu l – Ko³mogorowa dla poziomu istotnoœci = 0,05 wynosi 1,36.
Jak widaæ l = 0,2121 < l = 1,36. Nie ma wiêc podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, ¿e oba rozk³ady pochodz¹ z tej samej populacji.
Reasumuj¹c, statystyczne charakterystyki obu grup badawczych obliczone
tak jak dla prób wykaza³y, ¿e z punktu widzenia czterech zmiennych badane grupy by³y statystycznie podobne i niew¹tpliwie pochodzi³y z tej samej populacji.
Umo¿liwi³o to ich porównywanie. Trzeba jednak ponownie podkreœliæ, i¿ obie
grupy nie by³y reprezentatywnymi próbami losowymi i autorzy nie bêd¹ interpretowaæ uzyskanych danych tak jak dla ca³ej populacji, ale jedynie jako dane dla
badanych grup. Tego typu podejœcie by³o w szczególnoœci uzasadnione w odniesieniu do analizy segmentów, których liczebnoœci w obu grupach nie musia³y byæ
równe, a ich charakterystyki statystyczne podobne. Dlatego te¿, tam gdzie by³o to
potrzebne, zwracaliœmy uwagê na ró¿nice w charakterystykach badanych segmentów.
Warto podkreœliæ, i¿ charakterystyka respondentów podczas drugiej tury
badania, która odby³a siê po roku od pierwszej tury, by³a nieco inna. Respondenci
byli statystycznie rzecz bior¹c nieco m³odsi, mieli nieco krótszy sta¿ pracy i nieco
mniejsze doœwiadczenie w finansach. Struktura bran¿owa firm respondentów
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by³a bardziej przesuniêta w kierunku firm us³ugowych z mniejszym udzia³em
firm produkcyjnych i wiêkszym – handlowych. Wprowadzony w drugiej rundzie
badañ opisowy charakter deklarowanej dzia³alnoœci gospodarczej w praktyce
wyeliminowa³ firmy nie przyporz¹dkowane do bran¿y, czyli „inne”. Warto te¿
podkreœliæ, i¿ w pierwszej rundzie w badaniu bra³y 2 grupy po 105 respondentów,
a w drugiej 2 grupy po 100 respondentów. Charakterystyka danych respondentów w obu rundach zawarta jest w poni¿szej tabeli 3.
Tabela. 3. Podstawowe charakterystyki respondentów i reprezentowanych przez nich
przedsiêbiorstw z sektora MSP
Grupa A

Rodzaj danych

Grupa B

I runda

II runda

I runda

II runda

Kobiety – udzia³ %

56,2

65,0

57,9

64,0

Mê¿czyŸni – udzia³ %

43,8

35,0

42,9

36,0

Wiek (œrednio lat)

25,6

24,5

25,9

24,5

Sta¿ pracy (œrednio lat)

5,2

3,4

5,4

3,9

Sta¿ pracy w finansach (œrednio lat)

0,9

0,7

1,1

0,9

Wykszta³cenie œrednie, %

26,7

22,0

28,6

27,0

Wykszta³cenie wy¿sze, %

73,3

78,0

71,4

73,0

Liczba pracowników (przeciêtna
na 1 przedsiêbiorstwo)

67,3

53,2

67,6

53,0

STRUKTURA BRAN¯OWA
Produkcja, %

15,2

6,0

13,3

4,0

Us³ugi, %

41,9

70,0

41,0

65,0

Handel, %

11,4

21,0

16,2

28,0

6,7

3,0

4,8

3,0

24,8

0,0

24,8

0,0

Budownictwo, %
Inne, %

FAZY DZIA£ALNOŒCI
Pocz¹tkowa faza, %

7,6

11,0

11,4

9,0

Szybko rozwijaj¹ce siê, %

30,5

15,0

21,9

19,0

Stopniowo rozwijaj¹ce siê, %

20,0

29,0

21,9

25,0

Dojrza³e i stabilne, %

36,2

43,0

36,2

44,0

5,7

2,0

8,6

3,0

Zmniejszaj¹ce dzia³alnoœæ, %
ród³o: Obliczenia w³asne.
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1.2. Zasady segmentacji. Behawioralne determinanty identyfikacji
profili osobowoœciowych opartych na segmentacji decydentów
z pomorskich MSP
Wojciech Bizon, Przemys³aw Kulawczuk1
1.2.1. Wprowadzenie. Celowoœæ segmentacji
Wa¿nym celem badañ by³o dokonanie segmentacji decydentów z pomorskich
MSP. W ramach projektu za³o¿ono wykorzystanie przynajmniej 3 metod (kryteriów) segmentacji. Segmentacja to podzia³ z regu³y bardzo licznej i niejednorodnej grupy obiektów (w tym przypadku osób decyzyjnych w pomorskich MSP) na
grupy mniej liczne. Podzia³ ma siê charakteryzowaæ tym, ¿e elementy wewn¹trz
wyodrêbnionej grupy powinny byæ w jak najwiêkszym stopniu podobne do siebie
i jednoczeœnie wyraŸnie ró¿ni¹ce siê od elementów wchodz¹cych w sk³ad pozosta³ych grup. O ile przebieg (procedura) grupowania nie musi byæ skomplikowany przy analizie jednej czy dwóch zmiennych stanowi¹cych kryterium rozdzia³u,
tak przy wiêkszej liczbie czynników dyskryminuj¹cych (ró¿ni¹cych) badane jednostki, niezbêdne staje siê wykorzystanie bardziej zaawansowanych metod statystycznych.
Grupowanie przyczynia siê do poznania struktury populacji. Umo¿liwia bowiem:
(1) wykrycie czy otrzymane skupienia nie wskazuj¹ na jak¹œ prawid³owoœæ,
(2) dokonanie redukcji olbrzymiego zbioru danych do œrednich poszczególnych
grup, (3) potraktowanie rozdzielenia grupy jako wstêp do dalszych wielowymiarowych analiz (Stanisz 2007, s. 114). W kontekœcie prowadzonych rozwa¿añ, segmentacja ma na celu póŸniejsze uproszczenie analiz, które w przypadku pomorskich MSP maj¹ wyodrêbniæ kilka grup decydentów, dla których mo¿liwe stanie
siê okreœlenie „szytej na miarê” strategii postêpowania w zakresie stosowania bodŸców wspieraj¹cych wykorzystanie prorozwojowych instrumentów finansowych.
Poniewa¿ w praktyce biznesowej nie spotyka siê przedsiêbiorstw, które z powodzeniem zarz¹dzaj¹ i komunikuj¹ siê z 10 lub wiêcej segmentami (Migut 2004,
s. 19), niniejsze badanie równie¿ bêdzie mia³o na celu dobranie takich metod segmentacji, aby wyodrêbniæ co najwy¿ej kilka grup – profili osobowoœciowych.
Punktem wyjœcia jest ustalenie cech (czynników), które mog¹ (chocia¿ nie
musz¹) wp³ywaæ na decyzje ludzi. Dziêki badaniom empirycznym uda³o siê
wczeœniej wykazaæ, ¿e w polskich warunkach, na wybory osób odpowiedzialnych za decyzje w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach, wp³yw maj¹ takie
cechy osobowoœciowe, jak p³eæ, wykszta³cenie, sta¿ pracy i wiek (Bizon 2011). Dla
potrzeb segmentacji osób decyzyjnych zdecydowano siê zatem wyodrêbniæ osta1

Punkty 1.2.1.-1.2.5. przygotowa³ W. Bizon, punkty 1.2.6-1.2.7. P. Kulawczuk, punkt 1.2.8. zosta³
przygotowany wspólnie przez W. Bizona i P. Kulawczuka.
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tecznie cztery aspekty. S¹ to p³eæ, wykszta³cenie. doœwiadczenie zawodowe oraz
doœwiadczenie w wykorzystywaniu okreœlonych instrumentów finansowych
(zbli¿onych profilem do tych, które s¹ przedmiotem badania w ramach niniejszego projektu jako ca³oœci).
Jak opisywano we wczeœniejszych czêœciach, analizie poddano odpowiedzi
200 osób, sk³adaj¹cych siê na dwie równe liczbowo grupy A i B. W kwestionariuszu badano deklarowane zachowania dziêki odpowiedziom na 16 pytañ. Pytania
odnosi³y siê do konkretnych produktów finansowych wspieraj¹cych zaawansowane dzia³ania rozwojowe MSP. Ka¿de z nich mia³o dwie wersje:
1. odzwierciedla³o opcjê TYPOW¥ dla bie¿¹cej sytuacji w Polsce (pytania dotycz¹ce upowszechniania instrumentów finansowych by³y osadzone we
wspó³czesnych polskich realiach);
2. by³o przedstawione w wymiarze uwzglêdniaj¹cym oddzia³ywanie bodŸca
behawioralnego (tzw. wariant zmodyfikowany, IDEALNY), tzn. odzwierciedlaj¹cym w opinii autorów bardziej przyjazny sposób upowszechniania tych
samych instrumentów (lub w jednym z przypadków – odzwierciedlaj¹cy
opcjê wyraŸnie nieprzyjazn¹ i niepo¿¹dan¹).
Kwestionariusze dobrano tak, ¿e ka¿da z ankietowanych osób musia³a rozwa¿yæ pytania o charakterze typowym oraz pytania o wydŸwiêku idealnym, dziêki
czemu wyeliminowano problem tworzenia pozytywnego lub negatywnego nastawienia grupy poprzez koncentracjê okreœlonego sposobu przekazu (typowy /
idealny).

1.2.2. Za³o¿enia i wykorzystane metody badawcze
W zwi¹zku z powy¿szym za³o¿ono, ¿e nale¿y osoby decyzyjne pogrupowaæ obiektywn¹ metod¹ oddzielnie dla ka¿dej z czterech mo¿liwych sytuacji (grup g³ównych): mianowicie pytania typowe w grupie A [AT], pytania idealne w grupie A
[AI], pytania typowe w grupie B [BT] oraz pytania idealne w grupie B [BI]. Problemem do rozwi¹zania na tym etapie jest dobór metody, dziêki której mo¿liwe bêdzie pogrupowanie obiektów. Jest to o tyle trudne, ¿e na wstêpie analizy nie ma
zazwyczaj konkretnej informacji dotycz¹cej tego, ile mo¿e byæ segmentów, ani
tym bardziej, jak liczne powinny one byæ.
Do pozyskania opinii decydentów wykorzystano w kwestionariuszu pytania,
które charakteryzowa³y siê tym, ¿e mo¿liwe odpowiedzi mo¿na by³o po przekszta³ceniach przedstawiæ w zmodyfikowanej 5-stopniowej skali Likerta. Z punktu widzenia celów projektu, konieczne by³o nadanie odpowiedziom ró¿nych wag
(wartoœci skali), odmiennych od wartoœci wykorzystywanych w tradycyjnych
skalach (czyli np. od 1 – zdecydowanie siê nie zgadzam do 5 – zdecydowanie siê
zgadzam). Wynika³o to z faktu, ¿e w opinii autorów najbardziej po¿¹dane by³y
deklaracje zwi¹zane z natychmiastow¹ lub relatywnie szybk¹ akceptacj¹ ofero-
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wanych narzêdzi (instrumentów wsparcia). St¹d te¿ przyjêto w tej czêœci badania
nastêpuj¹cy system:
– odpowiedzi oznaczaj¹ce natychmiastow¹ akceptacjê: wartoœæ skali 8/15,
– odpowiedzi oznaczaj¹ce najkrótsz¹ z mo¿liwych zw³okê (odsuniêciem decyzji): 4/15,
– odpowiedzi oznaczaj¹ce przeciêtnie d³ugi czas zw³oki: 2/15,
– odpowiedzi oznaczaj¹ce najd³u¿sz¹ z mo¿liwych zw³okê: 1/15,
– odpowiedzi oznaczaj¹ce natychmiastowe odrzucenie: 0/15.
Tak przekszta³cony materia³ statystyczny stanowi³ punkt wyjœcia do kolejnych analiz, które mia³y na celu identyfikacjê najpopularniejszych profili osób decyzyjnych, bazuj¹cych na behawioralnych charakterystykach osobowoœciowych.

1.2.3. Przebieg badania
Badanie sk³ada³o siê w zwi¹zku z tym z kilku etapów poœrednich. Pierwszy polega³ na przeprowadzeniu obliczeñ wstêpnych, aby uzyskaæ informacjê na temat
optymalnej liczby klas (segmentów), do których przypisane bêd¹ poszczególne
osoby decyzyjne w ramach ka¿dej badanej grupy. Wykorzystano w tym celu hierarchiczn¹ procedurê aglomeracyjn¹. Pos³uguj¹c siê odleg³oœci¹ euklidesow¹2 dokonywano grupowania (w ramach wyodrêbnionych czterech grup) kolejno kilkoma ró¿nymi metodami. Wykorzystano metody: pojedynczego wi¹zania, pe³nego
wi¹zania, œrednich po³¹czeñ, œrednich po³¹czeñ wa¿onych, œrodków ciê¿koœci,
wa¿onych œrodków ciê¿koœci (mediany) oraz metodê Warda.
Nastêpnie dla ka¿dej z metod aglomeracyjnych okreœlono wartoœæ krytyczn¹,
ustalon¹ poprzez analizê wykresu odleg³oœci wi¹zania wzglêdem etapów wi¹zania i odcinaj¹c proces wi¹zania na okreœlonym etapie3. Wstêpne obserwacje wskaza³y na brak wyraŸnej, jednoznacznej tendencji, aczkolwiek mo¿na by³o ostro¿nie przypuszczaæ, ¿e optymalna liczba klas (segmentów) mieœciæ siê powinna
miêdzy 3 a 8. Poniewa¿ badanie dotyczy bodŸców behawioralnych, zdecydowano (metoda ekspercka), aby w œwietle dokonanych obliczeñ wstêpnych, ustaliæ
ostatecznie liczbê skupieñ w ramach ka¿dej grupy na cztery. (Ponadto w³aœnie
tyle jest przyjêtych w badaniu parametrów ró¿nicuj¹cych).

p

2

Odleg³oœæ euklidesow¹ mo¿na wyraziæ wzorem: d =
ik

å (x
j

3

=

ij

- x ) , gdzie: xij to wartoœæ j-tej cechy
kj

dla i-tego obiektu, xkj – wartoœæ j-tej cechy dla k-tego obiektu, dik – odleg³oœæ pomiêdzy i-tym i k-tym
obiektem (i, k=1, 2, …, p). Odleg³oœæ euklidesowa wyznacza rzeczywist¹ odleg³oœæ geometryczn¹
miêdzy obiektami w przestrzeni, tzn. tak¹, jak¹ uzyskuje siê za pomoc¹ linijki. Z definicji te¿ wynika, ¿e zastosowanie tej miary uzasadnione jest przy za³o¿eniu, ¿e o poziomie kraju w zakresie badanej kategorii (mniejszego lub wiêkszego dystansu) decyduj¹ w równym stopniu wszystkie cechy.
Wykres przebiegu aglomeracji wskazuje na odleg³oœci pomiêdzy skupieniami ustalonymi w momencie, gdy by³y ³¹czone. WyraŸne sp³aszczenie, odzwierciedlone wyraŸnie d³u¿sz¹ lini¹ pionow¹,
wskazuje ¿e skupienia s¹ wzajemnie odleg³e. Miejsce to stanowi najlepszy punkt odciêcia.
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W œwietle tak okreœlonych za³o¿eñ wstêpnych, nastêpnym etapem by³o zgrupowanie badanych osób z zastosowaniem niehierarchicznej procedury opisanej
metod¹ k-œrednich, wyró¿niaj¹c apriorycznie 4 klasy dla ka¿dej z grup g³ównych
i przyjmuj¹c obserwacje przy sta³ym interwale. Obliczeñ dokonano pos³uguj¹c
siê pakietem STATISTICA 12.04.
W wyniku zastosowania procedury aglomeracyjnej otrzymano dla ka¿dej sytuacji decyzyjnej (grupy g³ównej) po cztery ró¿noliczne skupienia, które stanowi³y punkt wyjœcia do procesu segmentacji w³aœciwej, czyli uzyskania dla ka¿dej
z czterech grup g³ównych czterech charakterystyk osobowoœciowych odzwierciedlaj¹cych otrzymane skupienia. Ca³oœæ procedury mo¿na opisaæ nastêpuj¹cymi
krokami:
• krok 1: wybór parametrów ró¿nicuj¹cych. Wybrano cztery. S¹ to:
p³eæ (kobieta K / mê¿czyzna M),
wykszta³cenie (œrednie S / wy¿sze (licencjat) L),
sta¿ pracy (wyra¿ony w latach),
doœwiadczenie w korzystaniu z podobnych instrumentów wsparcia
w przesz³oœci (wyra¿ony liczb¹ wczeœniej wykorzystywanych zbli¿onych
instrumentów);
• krok 2: okreœlenie grup g³ównych. S¹ to osoby, którym zadano pytania:
–
–
–
–

– typowe w grupie A [AT],
– idealne w grupie A [AI],
– typowe w grupie B [BT],
– idealne w grupie B [BI].
• krok 3: wybór metody segmentacji. Wybrano metodê k-œrednich;
• krok 4: wybór liczby klas (podgrup) w ramach ka¿dej z czterech grup g³ównych. Wybrano cztery;
• krok 5: przeprowadzenie segmentacji w ka¿dej z grup g³ównych.
Przeprowadzona segmentacja pozwoli³a uzyskaæ szesnaœcie grup (po cztery
dla ka¿dej grupy g³ównej). Kolejnym etapem jest próba scharakteryzowania ka¿dego z wyodrêbnionych skupieñ, przypisuj¹c mu „etykietê” powsta³¹ wskutek
analizy tego, jak mocno (w ujêciu wzglêdnym) ka¿da z apriorycznie przyjêtych
cech ró¿nicuj¹cych jest reprezentowana w danym skupieniu. W tym celu dokonano szeregu przekszta³ceñ i porównañ, które mo¿na uj¹æ syntetycznie jako kolejne
kroki procedury:
• krok 6: ustalenie dla ka¿dego skupienia poziomu (natê¿enia) okreœlonych charakterystyk. S¹ to liczby wskazuj¹ce na to:
– ile wynosi stosunek mê¿czyzn do kobiet,

4

StatSoft, Inc. (2014), STATISTICA (data analysis software system), version 12, www.statsoft.com.
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– jaki jest stosunek osób z wy¿szym wykszta³ceniem do osób z wykszta³ceniem œrednim,
– jaka jest œrednia liczba lat pracy (przy czym: pocz¹tkuj¹cy – P, poni¿ej œredniej dla grupy oraz zaawansowany – Z, powy¿ej œredniej) oraz
– jaka jest œrednia liczba wykorzystywanych w przesz³oœci zbli¿onych instrumentów finansowych (przy czym: debiutant – D, poni¿ej œredniej dla grupy
oraz ekspert – E, powy¿ej œredniej).
W dalszej czêœci nale¿a³o wyodrêbniæ dla ka¿dego parametru albo cechê dominuj¹c¹ (przy zmiennych jakoœciowych: K vs. M oraz S vs. L), albo okreœliæ wartoœæ wzglêdem œredniej (dla parametrów sta¿ pracy oraz doœwiadczenie) i odpowiednio zakwalifikowaæ (P vs. Z oraz D vs. E):
• krok 7: odniesienie uzyskanych wspó³czynników do wartoœci œrednich (wartoœci
referencyjnych) charakteryzuj¹cych wszystkie osoby w danej grupie g³ównej.
Dziêki tej procedurze otrzymano dla ka¿dej z czterech analizowanych grup
g³ównych cztery charakterystyki osobowoœciowe uzyskanych skupieñ.

1.2.4. Rezultaty
W ka¿dej grupie g³ównej wyodrêbniono cztery segmenty, charakteryzuj¹ce siê
tym, ¿e (z za³o¿enia) osoby je tworz¹ce powinny byæ wzglêdem siebie podobne
(pod wzglêdem predefiniowanych kryteriów) oraz jednoczeœnie jak najbardziej
ró¿ne od osób bêd¹cych w innych skupieniach. Aby móc nadaæ „etykietê” danemu skupieniu, dla ka¿dej z badanych czterech cech oznaczono tê, która dominowa³a. Jako punkt odniesienia przyjêto wartoœæ referencyjn¹ dla wszystkich badanych obiektów odpowiednio w grupach A i B. Na przyk³ad, jeœli wartoœæ
referencyjna dla charakterystyki p³eæ wynosi 0,78, oznacza to, ¿e w badanej grupie (tutaj A), stosunek mê¿czyzn do kobiet wynosi 0,78. Z kolei, je¿eli w grupie
g³ównej [AT] stosunek mê¿czyzn do kobiet wynosi 0,65, to oznacza, ¿e odnosz¹c
tê wartoœæ do wartoœci krytycznej otrzymujemy: 0,65/0,78=0,83. Wartoœci poni¿ej
jeden wskazuj¹ na segment zdominowany przez kobiety, powy¿ej jednoœci, na
zdominowany przez mê¿czyzn. Analogicznych obliczeñ dokonano dla zmiennej
wykszta³cenie (nieznacznie ró¿ni¹ce siê obliczenia zrobiono dla zmiennych sta¿
pracy i doœwiadczenie) i przeprowadzono we wszystkich grupach g³ównych. Zastrze¿ono jednak¿e, ¿e je¿eli otrzymana w danym segmencie wartoœæ odniesiona
do wartoœci referencyjnej mieœci³a siê w przedziale (0,99; 1,01) uznano, ¿e nie ma
wyraŸnej przewagi ¿adnej z cech i odst¹piono do przydzielenia „etykiety” segmentacyjnej. Wyniki tak okreœlonej segmentacji zaprezentowano w tabelach 4–7.
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Tabela 4. Wyznaczone segmenty dla grupy g³ównej [AT] – grupa A, wariant typowy
Skupienie 1

Skupienie 2

Skupienie 3

Skupienie 4

p³eæ M / K
(wartoœæ referencyjna: 0,78)

0,65

0,80

1,15

0,55

p³eæ M / K wzglêdem wartoœci
referencyjnej

0,83

1,03

1,48

0,70

oznaczenie segmentu

K

M

M

K

wykszta³cenie L / S
(wartoœæ referencyjna: 2,89)

2,00

3,50

3,00

4,67

wykszta³cenie S / L wzglêdem
wartoœci referencyjnej

0,69

1,21

1,04

1,62

S

L

L

L

sta¿ P / Z (wartoœæ referencyjna:
5,17)

4,55

5,52

6,00

4,44

sta¿ P / Z wzglêdem wartoœci
referencyjnej

0,88

1,07

1,16

0,86

P

Z

Z

P

doœwiadczenie D / E
(wartoœæ referencyjna: 2,60)

2,36

2,15

1,89

4,94

doœwiadczenie D / E wzglêdem
wartoœci referencyjnej

0,91

0,83

0,73

1,90

oznaczenie segmentu

oznaczenie segmentu

oznaczenie segmentu
oznaczenie zbiorcze segmentu

D

D

D

E

K-S-P-D

M-L-Z-D

M-L-Z-D

K-L-P-E

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 5. Wyznaczone segmenty dla grupy g³ównej [AI] – grupa A, wariant idealny
Skupienie 1

Skupienie 2

Skupienie 3

Skupienie 4

p³eæ M / K
(wartoœæ referencyjna: 0,78)

0,33

1,13

1,40

0,62

p³eæ M / K
wzglêdem wartoœci referencyjnej

0,43

1,45

1,80

0,79

K

M

M

K

wykszta³cenie L / S
(wartoœæ referencyjna: 2,89)

2,11

5,40

2,43

2,50

wykszta³cenie L / S wzglêdem
wartoœci referencyjnej

0,73

1,87

0,84

0,87

S

L

S

S

4,46

5,78

4,60

5,81

oznaczenie segmentu

oznaczenie segmentu
sta¿ P / Z
(wartoœæ referencyjna: 5,17)
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sta¿ P / Z wzglêdem wartoœci
referencyjnej
oznaczenie segmentu

Skupienie 1

Skupienie 2

Skupienie 3

Skupienie 4

0,86

1,12

0,89

1,12

P

Z

P

Z

doœwiadczenie D / E
(wartoœæ referencyjna: 1,73)

1,36

1,81

2,33

1,43

doœwiadczenie D / E wzglêdem
wartoœci referencyjnej

0,78

1,05

1,35

0,82

D

E

E

D

K-S-P-D

M-L-Z-E

M-S-P-E

K-S-Z-D

oznaczenie segmentu
oznaczenie zbiorcze segmentu
ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 6. Wyznaczone segmenty dla grupy g³ównej [BT] – grupa B, wariant typowy
Skupienie 1

Skupienie 2

Skupienie 3

Skupienie 4

p³eæ M / K
(wartoœæ referencyjna: 0,75)

0,70

0,69

0,85

0,82

p³eæ M / K wzglêdem wartoœci
referencyjnej

0,93

0,92

1,13

1,09

K

K

M

M

wykszta³cenie L / S
(wartoœæ referencyjna: 2,39)

3,25

1,45

3,00

2,33

wykszta³cenie L / S wzglêdem
wartoœci referencyjnej

1,36

0,61

1,26

0,98

oznaczenie segmentu

oznaczenie segmentu

L

S

L

S

sta¿ P / Z
(wartoœæ referencyjna: 5,44)

6,63

4,89

4,79

4,93

sta¿ P / Z wzglêdem wartoœci
referencyjnej

1,22

0,90

0,88

0,91

Z

P

P

P

doœwiadczenie D / E
(wartoœæ referencyjna: 1,76)

1,82

1,74

1,88

1,55

doœwiadczenie D / E wzglêdem
wartoœci referencyjnej

1,03

0,99

1,06

0,88

E

/

E

D

K-L-Z-E

K-S-P-/

M-L-P-E

M-S-P-D

oznaczenie segmentu

oznaczenie segmentu
oznaczenie zbiorcze segmentu
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Tabela 7. Wyznaczone segmenty dla grupy g³ównej [BI] – grupa B, wariant idealny
Skupienie 1

Skupienie 2

Skupienie 3

Skupienie 4

p³eæ M / K
(wartoœæ referencyjna: 0,75)

1,00

0,55

1,00

0,62

p³eæ M / K wzglêdem wartoœci
referencyjnej

1,33

0,73

1,33

0,82

oznaczenie segmentu

M

K

M

K

wykszta³cenie L / S
(wartoœæ referencyjna: 2,39)

2,78

2,40

3,00

1,63

wykszta³cenie L / S wzglêdem
wartoœci referencyjnej

1,16

1,01

1,26

0,68

L

/

L

S

sta¿ P / Z
(wartoœæ referencyjna: 5,44)

6,10

5,59

5,69

3,93

sta¿ P / Z wzglêdem wartoœci
referencyjnej

1,12

1,03

1,05

0,72

Z

Z

Z

P

doœwiadczenie D / E
(wartoœæ referencyjna: 1,94)

2,15

2,00

1,25

2,05

doœwiadczenie D / E wzglêdem
wartoœci referencyjnej

1,11

1,03

0,64

1,05

oznaczenie segmentu

oznaczenie segmentu

oznaczenie segmentu
oznaczenie zbiorcze segmentu

E

E

D

E

M-L-Z-E

K-/-Z-E

M-L-Z-D

K-S-P-E

ród³o: Opracowanie w³asne.

Wyodrêbnione segmenty w ka¿dej z grup g³ównych s¹ zró¿nicowane, niemniej jednak mo¿na próbowaæ zauwa¿yæ najwa¿niejsze prawid³owoœci. Otó¿ we
wszystkich badanych grupach wystêpuje segment K-S-B, czyli skupienie kobiet
ze œrednim wykszta³ceniem o niskim sta¿u pracy. Jednoczeœnie kombinacja
M-L-Z (mê¿czyŸni z wy¿szym wykszta³ceniem o wysokim sta¿u pracy) wystêpuje piêciokrotnie (aczkolwiek nie we wszystkich grupach g³ównych). Poniewa¿ s¹
to segmenty wzajemnie roz³¹czne, mo¿na by ostro¿nie przyj¹æ te charakterystyki
jako podstawê podzia³u i dalszego profilowania oferty.
Nale¿y mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e grupowanie, które uwzglêdnia ³¹cznie a¿
trzy kryteria bardzo zawê¿a grupy docelowe. Istnieje obawa, ¿e du¿a czêœæ osób
decyzyjnych nie zostanie przypisana do ¿adnej z nich. Aby temu zapobiec nale¿y
przyj¹æ (arbitralnie), ¿e zostanie ograniczona liczba charakterystyk przes¹dzaj¹cych o konstrukcji do maksymalnie dwóch. Pozostaje w tej sytuacji jedynie wyznaczenie, które z segmentów wystêpuj¹ na tyle czêsto (czyli de facto s¹ na tyle
wyraŸnie charakterystyczne), aby uzasadnione by³o tworzenie dla nich odrêbnego profilu ofertowego.
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Identyfikuj¹c najczêœciej pojawiaj¹ce siê kombinacje charakterystyk mo¿na
wyodrêbniæ trzy propozycje segmentacji. S¹ to:
1. K-S vs. M-L (kobiety ze œrednim wykszta³ceniem vs. mê¿czyŸni z wy¿szym),
2. K-P vs. M-Z (kobiety z ma³ym sta¿em pracy vs. mê¿czyŸni z du¿ym sta¿em
pracy),
3. S-P vs. L-Z (osoby ze œrednim wykszta³ceniem i ma³ym sta¿em pracy vs. osoby
z wy¿szym wykszta³ceniem i du¿ym sta¿em pracy).
Kolejnym etapem powinno byæ sprofilowanie oferty równie¿ dla pozosta³ych
segmentów, mimo ¿e nie maj¹ one tendencji do bycia szczególnie odmiennym
(charakterystycznym). I tak, dla propozycji nr 1 nale¿y sporz¹dziæ ofertê dla kobiet ze œrednim wykszta³ceniem i dla mê¿czyzn z wy¿szym oraz dodatkowo dla
kobiet z wy¿szym i mê¿czyzn ze œrednim (mimo ¿e te dwa ostatnie segmenty nie
by³y szczególnie wyró¿niaj¹ce siê czêstoœci¹ wystêpowania po przekszta³ceniach
aglomeracyjnych). Dla propozycji nr 2 dodatkowo: dla kobiet z du¿ym sta¿em
pracy oraz dla mê¿czyzn z ma³ym sta¿em pracy, a dla opcji 3: dla osób z œrednim
wykszta³ceniem i du¿ym sta¿em pracy oraz dla osób z wy¿szym wykszta³ceniem
i ma³ym sta¿em pracy.

1.2.5. Wnioski i rekomendacje
Wnioski teoretyczne wynikaj¹ce z zastosowania dwóch metod: metody hierarchicznej procedury aglomeracyjnej oraz niehierarchicznej procedury opisanej metod¹ k-œrednich, doprowadzi³y do uzyskania rezultatów szczegó³owych, które
trzeba by³o uogólniæ dla celów praktyki badawczej i póŸniejszego wykorzystania
przez instytucje finansowe. Po pierwsze, szczególnie silnie zaznaczy³a siê w uzyskanych rezultatach kwestia p³ci. W wiêkszoœci analiz kryterium p³ci wyró¿niaj¹ce segmenty kobiet lub mê¿czyzn wystêpowa³o ju¿ w pierwszym skupieniu.
Po drugie, w kolejnych analizach wa¿nym czynnikiem wyró¿niaj¹cym by³o albo
wykszta³cenie, albo sta¿ pracy. Oba te czynniki obrazuj¹ jednak szeroko pojmowane doœwiadczenie zawodowe, nawet jeœli bezpoœrednio nie wykaza³o to badanie szczegó³owych zakresów doœwiadczenia z korzystania z danych lub podobnych instrumentów. Jednak tutaj wyst¹pi³ powa¿ny problem metodologiczny.
Doœwiadczenie mo¿e pozytywnie lub negatywnie wp³ywaæ na podejmowanie
decyzji. Osoby doœwiadczone w korzystaniu z instrumentów mog¹ ³atwiej rozpoznaæ okazje wynikaj¹ce z zastosowanych korzyœci, których z kolei mog¹ nie widzieæ ma³o doœwiadczeni (zareaguj¹ przeciwnie lub neutralnie). Z kolei osoby bez
doœwiadczenia s¹ w stanie szybciej i skuteczniej rozpoznaæ elementy oferty buduj¹ce poczucie ich bezpieczeñstwa, które mog¹ negatywnie oddzia³ywaæ na osoby doœwiadczone. Czyli obie grupy mog¹ pozytywnie reagowaæ na ró¿ne oferty
pomimo faktu, ¿e jedna z nich nie posiada doœwiadczenia, a druga posiada. Mo¿e
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byæ to jednak dokonywane w sposób przeciwny, co powoduje, ¿e statystycznie
pozytywny wp³yw mo¿e siê wzajemnie znosiæ.
Badanie to da³o przekonywuj¹cy dowód na to, ¿e p³eæ jest wa¿nym kryterium
segmentacyjnym. Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e analizowano w tej procedurze
tylko 5 instrumentów drugiej tury badañ, które da³y jednoznacznie pozytywne
lub przynajmniej neutralne wyniki. Tymczasem w pierwszej turze badania testowano 16 instrumentów. A w badaniu z 2009-2010 roku a¿ siedemnaœcie.

1.2.6. Budowa kryteriów segmentacyjnych opartych na obserwacjach
retrospektywnych
Dla zweryfikowania, czy doœwiadczenie w stosowaniu podobnych instrumentów
wp³ywa na podejmowanie decyzji o zastosowaniu instrumentów finansowych,
dokonano przegl¹du badañ z lat 2009–2010 i wyników pierwszej tury badañ z lat
2013–2015. W badaniu z lat 2009–2010 na siedemnaœcie instrumentów jednoznaczny wp³yw doœwiadczenia na podejmowanie decyzji zaobserwowano
w przypadku czterech instrumentów, a poœrednio w wielu innych, w których
zak³adano wykorzystanie doœwiadczenia mentora, zdobycie doœwiadczenia
przez szkolenie, doradztwo czy coaching. W poni¿szej tabeli 8 przytoczono wybrane obserwacje w tym zakresie.
Tabela 8. Wybrane obserwacje badawcze i odpowiadaj¹ce im rekomendacje – badanie
z lat 2009–2010
OBSERWACJE BADAWCZE

REKOMENDACJE

1.Wczeœniejsze doœwiadczenia w zakresie
korzystania z kredytu inwestycyjnego pozytywnie wp³ywaj¹ na kolejn¹ decyzjê w sprawie
zaci¹gniêcia tego rodzaju kredytu.

1. Banki powinny ró¿nicowaæ ofertê kredytow¹
w zale¿noœci od doœwiadczenia kredytowego
MSP. Nie odnosi siê to tylko do kosztów, ale
innych warunków kredytu. Oznacza to koniecznoœæ przygotowywania ofert kredytowych dla
nowych klientów oraz powracaj¹cych klientów
lub te¿ stosowanie promocji wobec tej drugiej
grupy.

2.Osoby, które maj¹ doœwiadczenie w zakresie
korzystania z porêczenia kredytowego wykaza³y wiêksz¹ wra¿liwoœæ na prezentowane
warunki ramowe. Prawie 90 proc. z tych osób
w przypadku typowych warunków nie skorzysta³aby z tego instrumentu lub odsunê³a
podjêcie decyzji o 3 m-ce. W przypadku warunków przyjaznych wiêkszoœæ z nich zdecydowa³aby siê na skorzystanie z przedstaw
ionej oferty. Oznacza to, ¿e doœwiadczenia MSP
ze wspó³pracy z funduszami dorêczeniowymi
nie s¹ zbyt korzystne.

2. Osoby, które korzysta³y z us³ug funduszu
porêczeniowego w praktyce wiêcej nie korzystaj¹ z ich us³ug (90%). Oznacza to, ¿e oferowane podejœcie jest bardzo ma³o przyjazne.
Fundusze powinny przeanalizowaæ swój
model biznesowy.
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OBSERWACJE BADAWCZE

REKOMENDACJE

3. Podmioty, które maj¹ doœwiadczenia zwi¹zane ze wspó³prac¹ z PARP, chêtniej korzystaj¹
z oferty tradycyjnej (czyli bez mentoringu) ani¿eli z formy bardziej przyjaznej w przypadku
oferty instrumentów innowacyjnych (IPO).

3. PARP powinien prowadziæ ewidencjê przedsiêbiorstw, które ju¿ skorzysta³y z jego instrumentów i w³aœnie im oferowaæ instrumenty
innowacyjne.

4. Respondenci o mniejszym doœwiadczeniu
w korzystaniu z danego typu instrumentu
w niesprzyjaj¹cych warunkach ramowych
maj¹ sk³onnoœæ do podejmowania negatywnych
decyzji.

4. Dla zmniejszenia skali decyzji negatywnych
konieczne jest przejrzyste prezentowanie korzyœci i nak³adów zwi¹zanych z zastosowaniem danego instrumentu. Jak wydaje siê, dla zniwelowania niskiego doœwiadczenia mened¿erów
MSP warto zapraszaæ ich do programów gier
kierowniczych odtwarzaj¹cych w sztucznych
warunkach realne problemy decyzyjne. Symulacje decyzyjne pomagaj¹ w podejmowaniu
dobrych decyzji przez MSP.

5. Nie da siê wyci¹gn¹æ jednoznacznych
konkluzji, czy zwiêkszenie znajomoœæ korzyœci
i kosztów stosowania danego instrumentu finansowego prowadzi do spadku liczby uchylaj¹cych siê od podjêcia decyzji. Wydaje siê, i¿
lepsze poinformowanie i zapewnienie wsparcia
konsultacyjnego zmniejsza jedynie skalê odroczeñ d³ugoterminowych niepodejmowania
decyzji o korzystaniu z innowacyjnych instrumentów finansowych. Badania wykaza³y jednak, ¿e przy du¿ej znajomoœci warunków
danego instrumentu spada liczba decyzji
negatywnych.

18. Istnieje koniecznoœæ znacznej poprawy informacji o instrumentach z formy promocyjnej
na bardziej profesjonaln¹, opart¹ na merytorycznym przekazie do MSP wa¿nych informacji
wraz z konkretnymi przyk³adami i mo¿liwoœci¹
zasiêgniêcia doradztwa (PARP i inni dysponenci).

6. Zmiana warunków ramowych dotycz¹cych
korzystania z dotacji inwestycyjnej w œrednim
stopniu wp³ywa na zwiêkszenie zainteresowania skorzystaniem z oferty (wzrost o ok. 10%).
Bardziej przyjazny sposób prezentacji oferty dotacyjnej zwi¹zany z uwzglêdnieniem mentora
(skorzystanie z doœwiadczenia mentora), który
ma rozwiewaæ w¹tpliwoœci dotycz¹ce dotacji
wp³ywa na znacz¹ce zmniejszenie siê odsetka
respondentów, którzy deklaruj¹, ¿e nie skorzystaj¹ z dotacji. Liczba odpowiedzi negatywnych
zmniejsza siê o ok. 40%. Z instrumentów dotacyjnych skorzysta³o nieca³e 20% ankietowanych
przedsiêbiorstw. Dla firm, które z autopsji zna³y
tego typu instrument, zwiêkszenie stopnia jego
przyjaznoœci nie wp³ywa na wzrost zainteresowania skorzystaniem z niego. Zmiana wystêpuje jednak w przypadku decyzji negatywnych,
których udzia³ znacz¹co spada (a tym samym
roœnie liczba ankietowanych, którzy ostateczn¹
decyzjê chc¹ od³o¿yæ w czasie).

23. W przypadku oferty w zakresie dotacji
inwestycyjnej na okreœlone cele (np. technologiczne) zmiana warunków ramowych sprzyja
zwiêkszeniu zainteresowania siê MSP instrumentem. Wskazane jest zatem ukonkretnianie
ofert dotacyjnych w kierunku okreœlonych
tematów rozwojowych oraz mentoring zarówno
na etapie promocji, jak i w korzystaniu z instrumentu (PARP i inne agendy rozwojowe).

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Wyniki badania z lat 2009–2010 w sposób jednoznaczny wskazuj¹, ¿e doœwiadczenie respondenta czy te¿ zdobyte przed skorzystaniem z instrumentu w postaci
szkolenia, opieki konsultanta, doradztwa czy coachingu wp³ywa na podejmowanie decyzji.
W badaniu z lat 2013–2015 w pierwszej turze badañ równie¿ przebadano
wp³yw doœwiadczenia na podejmowanie decyzji. Poni¿ej przedstawiona tabela
na zacienionych polach pokazuje te pytania, w których wyniki framingu ró¿nicowa³y siê zale¿nie od doœwiadczenia respondentów.
Tabela 9. Przegl¹d wp³ywu doœwiadczenia na decyzje – badanie z lat 2013–2015
TESTOWANE INSTRUMENTY

OBSERWACJE BADAWCZE

1. Inwestycja wspólna vs. wejœcie
kapita³owe typu venture capital

Osoby z doœwiadczeniem silniej pozytywnie reaguj¹
na framing ni¿ osoby bez doœwiadczenia, które reaguj¹ równie¿ pozytywnie ale s³abej

2. Publiczny seed capital (inwestycja
wspólna) vs. seed capital typu venture

Doœwiadczenie ma ani pozytywnego ani negatywnego wp³ywu na sk³onnoœæ do skorzystania z framingu

3. Podatkowy kredyt rozwojowy
vs. zwyk³y kredyt inwestycyjny
z umorzeniem sp³aty 50%

Zastosowanie framingu wp³ynê³o na zmniejszenie
zainteresowania instrumentem. Doœwiadczeni respondenci w mniejszym stopniu zmniejszyli zainteresowanie ni¿ ludzie bez doœwiadczenia. Doœwiadczenie wp³ywa na stosowanie instrumentu.

4. Kredyt on-line vs. typowe zwiêkszanie
limitu kredytowego

Zastsowanie framingu wp³ynê³o na zmniejszenie
zainteresowania instrumentem. Osoby z doœwiadczeniem w wiêkszym stopniu zmniejszyli zainteresowanie instrumentem ni¿ osoby bez doœwiadczenia.
Doœwiadczenie wp³ywa.

5. Aukcja na wk³ad w³asny przy dotacjach
na projekty rozwojowe MSP

Osoby doœwiadczone nieco silniej i pozytywnie
odebra³y framing ni¿ osoby bez doœwiadczenia

6. D³ugoterminowe obligacje rozwojowe
Osoby z doœwiadczeniem odebra³y framing negatywdla MSP (surogat kredytu inwestycyjnego) nie a osoby bez doœwiadczenia lekko pozytywnie.
7. Kasa rozwojowo-budowlana dla MSP
ze wsparciem publicznym (zamiennik
kredytu inwestycyjnego)

Framing silnie pozytywnie wp³ywa na osoby z doœwiadczeniem i lekko negatywnie na osoby bez doœwiadczenia

8. Cost sharing przy wejœciu na nowe
rynki zagraniczne

Framing silnie negatywnie wp³ywa na osoby z doœwiadczeniem i lekko pozytywnie na osoby bez
doœwiadczenia

9. Systemowe wsparcie na zatrudnienie
w sferze B+R w MSP

Framing lekko pozytywnie wp³ywa zarówno na
osoby z doœwiadczeniem i bez doœwiadczenia

Framing silnie negatywnie wp³ywa zarówno na osoby
10. Wsparcie us³ug wspólnych w klastrach z doœwiadczeniem i neutralnie na osoby bez doœwiadczenia
11. Po¿yczka z porêczeniem i doradztwem Osoby doœwiadczone nieco silniej i pozytywnie
versus typowy kredyt z banku komercyj- odebra³y framing ni¿ osoby bez doœwiadczenia
nego porêczany przez BGK
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TESTOWANE INSTRUMENTY

OBSERWACJE BADAWCZE

12. Rozwojowy kredyt organiczny wspieraj¹cy systematyczne oszczêdzanie

Framing silnie pozytywnie wp³ywa na osoby
z doœwiadczeniem i silnie negatywnie na osoby
bez doœwiadczenia

13. Doradztwo efektywnoœciowe – uwolnienie nadmiernej preferencji p³ynnoœci
MSP

Framing silnie pozytywnie wp³ywa na osoby
z doœwiadczeniem i lekko pozytywnie na osoby
bez doœwiadczenia

14. Wsparcie we wprowadzeniu przedsiêbiorstwa na gie³dê

Framing lekko pozytywnie wp³ywa na osoby
z doœwiadczeniem i osoby bez doœwiadczenia

15. Program po¿yczkowo – doradczy
„Przedsiêbiorcza Kobieta” – pytanie
dla kobiet

Framing silnie negatywnie wp³ywa na osoby
z doœwiadczeniem i silnie pozytywnie na osoby
bez doœwiadczenia

16. Kapitalizacja z publicznego funduszu
venture capital

Framing silnie pozytywnie wp³ywa na osoby
z doœwiadczeniem i lekko pozytywnie na osoby
bez doœwiadczenia

ród³o: Opracowanie w³asne.

Analiza retrospektywna uzyskanych wyników badañ w latach 2013–2015 wykazuje, ¿e w a¿ 13 z 16 analizowanych sytuacjach doœwiadczenie mia³o wp³yw
ró¿nicuj¹cy na wyniki badañ i reagowanie respondentów na instrumenty behawioralne. Reasumuj¹c, analiza retrospektywna wykazuje, ¿e warto doœwiadczenie potraktowaæ jako jedno z kryteriów wyodrêbnienia segmentów badawczych.
Posiadanie doœwiadczenia mo¿na potraktowaæ jako kryterium behawioralne
o charakterze czysto ekonomicznym, poniewa¿ zwi¹zane jest ono ze zrealizowanymi zachowaniami i decyzjami ekonomicznymi przedsiêbiorców.

1.2.7. Kryteria behawioralne oparte na wartoœciach i przekonaniach
Analizuj¹c mo¿liwoœci wyodrêbnienia kolejnych segmentów lub te¿ kryteriów, za
pomoc¹ których mo¿na by³oby je wyodrêbniæ, zespó³ autorski postanowi³ zadaæ
ka¿dej grupie pytanie wartoœciuj¹ce, maj¹ce na celu zbadanie uznawane przez respondenta wartoœci czy pogl¹dy, które mog³y mieæ wp³yw na podjêt¹ przez niego
decyzjê. To kryterium mia³o charakter pomocniczy, ale stanowi³o wartoœciowe
poszerzenie przedmiotu analizy, poniewa¿ pytania o wartoœci czy postawy decyzyjne by³y bezpoœrednio zwi¹zane z testowanymi instrumentami i na nie
wp³ywa³y.
Pytania te obejmowa³y nastêpuj¹ce kwestie:
1) Czy uwa¿asz, ¿e wk³ad w³asny stanowi znacz¹c¹ barierê przy ubieganiu siê
o œrodki pomocowe?
2) Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz organizacji klastrowej, która
zapewnia potrzebne Twojej firmie us³ugi?
3) Czy uwa¿asz, ¿e pomoc rozwojowa dla firm powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje rozwojowe?
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4) Czy uwa¿asz, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie
na konsumpcjê przedsiêbiorcy i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y?
5) Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto wpuszczaæ obcy
kapita³ do jego wdro¿enia?
6) Czy uwa¿asz, ¿e regularne wnioskowanie o odnowienie kredytu jest problemem dla przedsiêbiorcy?
7) Czy uwa¿asz, ¿e w instrumentach wsparcia na zatrudnienie B+R niezbêdne
jest dodatkowe bezp³atne doradztwo w zakresie prawid³owego stosowania
instrumentu?
Dziêki pytaniom o wartoœci czy pogl¹dy mo¿na by³o zbudowaæ segmenty
o dwóch zmiennych cechach P³eæ/Wartoœæ (Pogl¹d), czyli w sumie 4 segmenty do
analizy. Badania tych segmentów mia³y g³ównie walor poznawczy i trudno by³o
je prze³o¿yæ na zalecenia w zakresie polityki.

1.2.8. Wybrane segmenty do analizy
W efekcie zastosowania kilku metod segmentacji zosta³y wyodrêbnione nastêpuj¹ce segmenty do analizy:
1) Kobiety
2) Mê¿czyŸni
3) Kobiety z doœwiadczeniem w stosowaniu podobnych instrumentów
4) Kobiety bez doœwiadczenia w stosowaniu podobnych instrumentów
5) Mê¿czyŸni z doœwiadczeniem w stosowaniu podobnych instrumentów
6) Mê¿czyŸni bez doœwiadczenia w stosowaniu podobnych instrumentów
7) Kobiety podzielaj¹ce wartoœæ czy pogl¹d wskazany przez zespó³ autorski
8) Kobiety niepodzielaj¹ce wartoœci czy pogl¹du wskazanego przez zespó³ autorski
9) Mê¿czyŸni podzielaj¹cy wartoœæ lub pogl¹d wskazany przez zespó³ autorski
10) Mê¿czyŸni niepodzielaj¹cy wartoœci lub pogl¹du wskazanego przez zespó³
autorski
Pierwszych szeœæ segmentów posiada charakter praktyczny i poznawczy, natomiast cztery ostatnie w zasadzie tylko poznawczy.

1.3. Rozwój koncepcji behawioralnych interwencji publicznych
Andrzej Poszewiecki
Realizuj¹c badania nie mo¿na pomin¹æ tego co wydarzy³o siê w ramach ekonomii
behawioralnej na przestrzeni ostatnich kilku lat. Tematyka z ni¹ zwi¹zana du¿o
silniej wesz³a nie tylko do rozwa¿añ teoretycznych, ale silnie zaistnia³a równie¿
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w praktyce gospodarczej czy te¿ politycznej, co m.in. doprowadzi³o do powstania
pojêcia behawioralne interwencje publiczne (BIP). Wzrost zainteresowania ekonomi¹ behawioraln¹ wi¹¿e siê z przyznaniem Nagrody Nobla D. Kahnemanowi
(2002), ale równie¿ G. Akerlofowi (2001). Ekonomia behawioralna jest wyk³adana
na wszystkich znanych uczelniach – MIT, Stanfordzie, Princeton czy Harwardzie.
W 2009 r. 50 mln USD przekaza³ George Soros na utworzenie Institute for New
Economic Thinking (INET), który skupia siê g³ównie na ekonomii behawioralnej
(Salvagno, 2013). Praktyczne znaczenie ekonomii behawioralnej zauwa¿y³o m.in.
OECD, które w 2014 r. wyda³o raport pt. Regulatory Policy and Behavioural Economics (Lunn 2014). Autor powy¿szego opracowania przywo³uje przyk³ady
dzia³añ opartych na ekonomii behawioralnej, które by³y realizowane w ostatnich
latach przez administracjê w USA, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii i Francji.
Wiele przyk³adów interwencji behawioralnych zawiera równie¿ rozdzia³
autorstwa K. Olejniczaka i P. Œliwowskiego (2014). W swoim opracowaniu autorzy przywo³uj¹ wyniki licznych badañ (w tym eksperymentów), które dawa³y
niezwykle ciekawe wyniki. Przyk³adowo stosowanie do regu³y normy spo³ecznej
zwi¹zane z przekazaniem informacji, ¿e wiêkszoœæ s¹siadów ma ni¿sze rachunki
za energiê elektryczn¹, doprowadzi³o do zmniejszenia zu¿ycia pr¹du o ponad 2%
(badanie na próbie 1000 gospodarstwa domowych). Wed³ug szacunków zastosowanie takiego podejœcia dla ca³ych Stanów Zjednoczonych, doprowadzi³oby do
zmniejszenia zu¿ycia CO2 o 0,5%. Koszty ca³ej operacji by³yby znacz¹co ni¿sze ni¿
s³u¿¹ce podobnemu celowi dzia³ania zwi¹zane np. z wykorzystaniem odnawialnych Ÿróde³ energii (farmy wiatrowe, fotowoltaika itp.) (Mullainathan, Allcott,
2010, s. 1204–1205).
Jak wskazano wy¿ej du¿e znaczenia odegra³a w powy¿szym przyk³adzie –
regu³a normy spo³ecznej. Projektuj¹c ró¿ne sposoby interwencji mo¿na kierowaæ
siê ró¿nymi skrótami myœlowymi (heurystykami – np. heurystyk¹ afektu, dostêpnoœci, reprezentatywnoœci, zakotwiczenia), którymi siê poddajemy oraz b³êdami
poznawczymi (biases) (np. preferencja czasu teraŸniejszego, zachowanie status
quo, efekt utopionych kosztów, odk³adanie, awersja do straty, nadmierny
optymizm, norma spo³eczna, zachowania stadne) z nich wynikaj¹cymi.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e podejmuj¹c decyzje ludzie cechuj¹ siê (Jolls et al. 2000,
s. 14–16):
– ograniczon¹ racjonalnoœci¹ (bounded rationality) – heurystyki, b³êdy poznawcze,
– ograniczon¹ si³¹ woli (bounded willpower) – podejmowanie dzia³añ, które
w d³u¿szej perspektywie czasowej s¹ dla nich niekorzystne,
– ograniczon¹ interesownoœci¹ (bounded self-interest) – w niektórych sytuacjach
podejmowanie decyzji, nie kieruj¹c siê maksymalizacj¹ w³asnego optimum,
a poczuciem sprawiedliwoœci czy te¿ norm¹ kulturow¹.
Interwencje w³adzy publicznej s¹ bardzo zró¿nicowane – od ma³ych lokalnych projektów (typu np. bud¿et obywatelski), po du¿e programy rozwojowe
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realizowane na skalê ogólnokrajow¹. Interwencje publiczne dotycz¹ ró¿nych
aspektów dzia³ania – edukacji, s³u¿by zdrowia, rynku pracy, ubezpieczeñ
spo³ecznych, infrastruktury (m.in. niwelowanie zat³oczenia miejskich ulic), regulacji us³ug finansowych, czy te¿ polityki wsparcia MSP.
Interwencje przybieraj¹ bardzo ró¿ne formy – nakazy, zakazy oraz próby
informowania i uœwiadamiania. Celem ka¿dego z tych dzia³añ jest kszta³towanie
okreœlonych zachowañ, które maj¹ prowadziæ do po¿¹danych efektów. Jednak
nie zawsze podejmowania interwencja przynosi za³o¿ony skutek. Wynika to
z faktu, ¿e aby osi¹gn¹æ te rezultaty konieczne jest zrozumienie mechanizmów zachowañ ludzi i tego jak podejmuj¹ oni swoje decyzje (Shafir 2013, s. 1).
Stworzenie efektywnych bodŸców wymaga du¿ej elastycznoœci m.in. w zakresie ich projektowania. W tym celu stosuje siê podejœcie, które wywodzi siê
z wzornictwa u¿ytkowego i okreœlane jest jako iteracja:
– projektowanie,
– testowanie,
– analiza informacji zwrotnych (wyniki testów),
– dostosowanie prototypu.
Podejœcie to przyjê³o formê, okreœlan¹ jako Test-Learn-Adapt (Haynes et al.
2012). Podejœcie to zak³ada, ¿e regu³y dzia³añ behawioralnych dobieramy w zale¿noœci od kontekstu, modelu zachowañ, który chcemy zmieniæ oraz od grupy adresatów. Nie wdra¿amy wiêc pomys³u na skalê ogólnokrajow¹, co wi¹za³oby siê
z bardzo znacz¹cymi kosztami. Pocz¹tkowo testujemy ideê w ograniczonej skali,
wyci¹gamy wnioski z testu i poprawiamy rozwi¹zanie. W ten sposób unikamy
kosztownych b³êdów. Takie podejœcie umo¿liwia doskonalenie narzêdzia, zanim
zostanie ono wdro¿one w pe³nej (np. krajowej) skali. To podejœcie wpisuje siê
w szerszy trend polityk publicznych opartych na dowodach (Nutley et al. 2007).
Podejœcie behawioralne promuje „projektowanie zorientowane na u¿ytkownika” (user-centered design). Przedstawiony powy¿ej cykl dzia³añ mo¿e przyj¹æ
inny uk³ad: zrozumieæ – zaprojektowaæ – przetestowaæ – zmodyfikowaæ (Wendel
2013). Cykl jest powtarzany kilkukrotnie, a¿ powstanie taka wersja produktu, która oka¿e siê przyjazna dla u¿ytkownika.
Jednym z katalizatorów upowszechnienia siê prezentowanego podejœcia sta³a
siê wydana w 2009 r. ksi¹¿kê C. Sunsteina i R. Thalera pt. Nudge (polskie wydanie
Impuls. Jak podejmowaæ w³aœciwe decyzje dotycz¹ce zdrowia, dobrobytu i szczêœcia)5. W ksi¹¿ce tej opisano praktyczne zastosowanie ekonomii behawioralnej
5

NUDGE w jêzyku angielskim oznacza szturchanie, tr¹canie ³okciem. S³owo to oddaje filozofiê tej
strategii behawioralnej – czyli chodzi o sk³onienie i nakierowanie obywatela na po¿¹dane zachowania
i wybory (które regulator uwa¿a za optymalne), jednoczeœnie pozostawiaj¹c mu swobodê wolnoœci
wyboru. W jêzyku polskim przyjê³o siê t³umaczenie tego s³owa jako impuls, choæ chyba lepszym
by³oby „bodŸcowanie”. S³owo NUDGES bywa rozwijane jako:
– iNcentives – stwórz system zachêt;
– Understand choice mapping – dok³adnie zrozum, jak przebiega proces dokonywania wyboru;
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w polityce publicznej. To da³o impuls do rozwijania praktycznych zastosowañ
podejœcia behawioralnego do zarz¹dzania publicznego i polityki publicznej.
W Wielkiej Brytanii powo³any zosta³ nowy urz¹d zajmuj¹ siê t¹ tematyk¹ –
The Behavioral Insight Unit, który podlega³ gabinetowi premiera. Po pewnym
czasie uleg³o to zmianie i powsta³a spó³ka (Nudge Unit) joint-venture rz¹du brytyjskiego oraz fundacji NESTA, która sprzedaje swoje rozwi¹zania ró¿nym
krajom. Równie¿ przy prezydencie USA powo³ana zosta³a specjalna grupa Behavioral Team Insights, która ma opracowywaæ sposoby wp³ywania na zmiany postaw Amerykanów w oczekiwanym przez rz¹d kierunku.
Czêsto przywo³ywanym przyk³adem stosowania behawioralnych interwencji publicznych jest kwestia regulacji us³ug finansowych zwi¹zana z wejœciem
w ¿ycie w USA The CARD Act (2009 r.), który mia³ na celu, dziêki korzystaniu
z mechanizmów behawioralnych, obni¿enie kosztów korzystania przez Amerykanów z kart kredytowych. Stwierdzono m.in., ¿e korzystaj¹c z kart kredytowych ulegamy dwóm b³êdom poznawczym: efektowi nadmiernego optymizmu
oraz efektowi krótkowzrocznoœci. Uchwalony w 2009 r. The CARD Act zobowi¹za³ instytucje finansowe do tworzenia takich warunków korzystania z kart
kredytowych, które nie czerpa³yby korzyœci z krótkowzrocznoœci i nadmiernego
optymizmu. Zmieniono zasadê postêpowania w przypadku przekraczania limitu
zad³u¿enia przez klienta. Do momentu uchwalenia The CARD Act obowi¹zywa³a
regu³a, wed³ug której przekroczenie limitu kredytowego przez klienta skutkowa³o odp³atnoœci¹ klienta. Nowa regu³a nakazywa³a odrzucanie transakcji, które
ten limit przekraczaj¹. Dopiero na wniosek kredytobiorcy mo¿liwe by³oby zwiêkszenie limitu zad³u¿enia, a z tym wi¹za³o siê zwiêkszenie op³at za korzystanie
z karty. Wstêpne wyniki badañ, które przeprowadzono na 150 milionach kart kredytowych, wskazuj¹, ¿e w ci¹gu jednego roku konsumenci w USA zaoszczêdzili
21 mld USD.
Kolejnym przyk³adem behawioralnych interwencji publicznych s¹ spersonalizowane uproszczone listy do osób zalegaj¹cych z op³atami. Wielu z nas ulega
mechanizmowi prokrastynacji – czyli odk³adania dzia³añ na póŸniej. Zauwa¿ono
m.in. wystêpowanie tego mechanizmy w przypadku p³acenia podatków. Wielu
ludzi obowi¹zek zap³acenia podatku odk³ada, co czêsto prowadzi do przekrocze-

– Defaults matter – pamiêtaj o znaczeniu opiesza³oœci i zaniechania (ludzie zazwyczaj d¹¿¹ do minimalizacji wysi³ku, wybior¹ drogê, która jest najmniej uci¹¿liwa, naj³atwiej dostêpna, „preinstalowana”, a wiêc „ustawienia domyœlne” s¹ kluczowe;
– Give feedback – pomó¿ ludziom zrozumieæ, dawaj informacjê zwrotn¹ – informuj, ostrzegaj, gdy
zbli¿a siê niepowodzenie, pochwal za sukcesy;
– Expect error – pamiêtaj, ¿e ludzie pope³niaj¹ b³êdy – dobry system to uwzglêdnia i minimalizuje
kary za te b³êdy;
– Structure complex choices – pamiêtaj, ¿e im wiêcej mo¿liwoœci wyboru otrzymaj¹ ludzie, tym stanie
siê on bardziej skomplikowany i problematyczny. Staraj siê upraszczaæ mo¿liwoœci, a nie multiplikowaæ alternatywy.
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nia ustawowych terminów. Skutkuje to podwójnymi stratami dla bud¿etu pañstwa. Chodzi to o wartoœæ niewp³aconych podatków oraz wartoœæ zasobów koniecznych, by wysy³aæ przypomnienia i odzyskiwaæ nale¿noœci.
Aby zlikwidowaæ (ograniczyæ) to zjawisko, w Wielkiej Brytanii przeprowadzono eksperyment na dwóch grupach podatników (obie grupy liczy³y ok. 700
osób) (Hallsworth, List, Metcalfe, Vlaev 2014). Do jednej wys³ano tradycyjne, bezosobowe upomnienie, do drugiej spersonalizowany list ze wskazaniem, ile osób
z danego okrêgu zap³aci³o ju¿ podatki. W grupie, do której odwo³ano siê do normy
spo³ecznej, 15% wiêcej osób spe³ni³o swój obowi¹zek. Przeprowadzenie takiego
dzia³ania przez HMRC w ca³ym kraju pozwoli³oby szybciej odzyskaæ ok. 160 mln
funtów zaleg³ych podatków, natomiast HMRC zaoszczêdzi³aby zasoby pozwalaj¹ce wygenerowaæ kolejnych 30 milionów funtów rocznie (Haynes, Goldacre,
Torgerson 2012).
Bardzo zbli¿one badanie zosta³o równie¿ przeprowadzone przez polsk¹ administracjê podatkow¹ w 2015 r.. Zosta³o ono zrealizowane wspólnie z przedstawicielami Banku Œwiatowego i stanowi bardzo wartoœciowe Ÿród³o informacji,
g³ównie ze wzglêdu na skalê eksperymentu. Badanie dotyczy³o weryfikacji hipotezy zwi¹zanej wp³ywem oddzia³ywañ behawioralnych na poprawê œci¹galnoœci
podatków w Polsce. Kluczowe pytanie, które zadali sobie autorzy eksperymentu
brzmia³o: w jaki sposób mo¿na poprawiæ œci¹galnoœæ podatków nie generuj¹c
przy tym wysokich kosztów, ani nie zmieniaj¹c przepisów. By³ to pierwszy w Polsce pilota¿ opieraj¹cy siê na dokonaniach ekonomii behawioralnej przeprowadzony w sposób randomizowany. Metod¹ zastosowan¹ w badaniu by³o wys³anie
listów o zró¿nicowanej treœci do podatników, którzy nie zap³acili nale¿nego podatku dochodowego za rok 2014.
Standardowa procedura zwi¹zana z osobami, które nie p³ac¹ podatku polega
na wys³aniu listem poleconym upomnienia, które powo³uje siê na ustawê o postêpowaniu egzekucyjnym i wzywa do uregulowania nale¿noœci wraz z odsetkami.
G³ówna treœæ zapisu brzmi w tym wypadku tak jak przedstawiono poni¿ej:
Wzywa siê do wykonania obowi¹zku objêtego niniejszym wezwaniem w terminie 7 dni
od dnia dorêczenia upomnienia. Kwotê nale¿noœci wraz z odsetkami naliczonymi na dzieñ
wp³aty i kosztami upomnienia nale¿y wp³acaæ do kasy za poœrednictwem Poczty Polskiej
lub na rachunek bankowy.
Niewykonanie obowi¹zku we wskazanym terminie spowoduje skierowanie sprawy na
drogê postêpowania egzekucyjnego, wskutek czego powstanie obowi¹zek uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które zaspokajane s¹ w pierwszej kolejnoœci.
Przeprowadzony eksperyment polega³ na wys³aniu pisma listem zwyk³ym.
Treœæ pisma równie¿ uleg³a zmianie – mia³a zdecydowanie mniej formalny charakter. Dodatkowo do czêœci pism do³¹czono druk wp³aty. Pojawi³ siê wyró¿niony
komunikat mówi¹cy, o tym do kiedy trzeba uiœciæ podatek. G³ówna treœæ zapisów
listu brzmia³a:
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Jak wynika z naszych danych 7 na 10 mieszkañców Warszawy zap³aci³o ju¿ podatek
dochodowy za 2014 r. Nale¿y Pani do nielicznej grupy mieszkañców, którzy jeszcze nie
spe³nili tego obowi¹zku.
Jeœli nie zap³aci Pani nale¿nego podatku, mo¿e Pani podlegaæ egzekucji administracyjnej. Zweryfikujemy Pani reakcjê na to pismo.
Je¿eli nie ma Pani mo¿liwoœci uregulowania pe³nej kwoty od razu albo ma Pani dodatkowe pytania, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.
Eksperyment zosta³ przeprowadzony z udzia³em polskiej administracji podatkowej, st¹d te¿ dotyczy³ rzeczywistych sytuacji zwi¹zanych z nie zap³aceniem
podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za rok 2014. Wielkoœæ próby liczy³a 31 928 osób6.
Podzia³ ca³ej grupy zawiera poni¿szy rysunek 1.

Rysunek 1. Podzia³ podatników bior¹cych udzia³ w eksperymencie
ród³o: http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/
2UWl/content/id/4911918.

W przypadku grupy kontrolnej, gdzie nie wys³ano ¿adnego pisma w analizowanym okresie czasu podatek zap³aci³o 3,5% podatników. Wysy³ka pisma da³a
znacz¹cy wzrost tego odsetka. W przypadku wys³ania upomnienia 17,1% podatników, dokona³o p³atnoœci. W przypadku osób, które otrzyma³y pismo nieformalne odsetek ten wyniós³ 18,8%. Oznacza to wzrost o blisko 10%. Podobny wzrost
dotyczy³ kwoty zap³aconych podatków.
6

Badania pochodzili z dwóch województw: lubuskiego (5333) oraz wielkopolskiego (26592).
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Dodatkowo równie¿ podatnicy, którzy otrzymali list nieformalny p³acili
szybciej. Rozk³ad p³atnoœci zawiera poni¿szy rysunek 2.

Rysunek 2. Rozk³ad p³atnoœci uczestników eksperymentu
ród³o: http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/
content/id/4911918.

17,2%

Rysunek 3. Odsetek wp³at w zale¿noœci od do³¹czenia druku wp³aty
ród³o: http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/
content/id/4911918.
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Pozytywny wp³yw na zachowanie podatników ma równie¿ do³¹czenie druku
zap³aty. Zestawienie wp³at w zale¿noœci od otrzymania druku wp³aty zawiera rysunek 3.
Do³¹czenie do wys³anego pisma druku wp³aty skutkuje 9% wzrostem liczby
wp³acaj¹cych podatników. Podsumowuj¹c wnioski z przeprowadzonych badañ
mo¿na stwierdziæ, ¿e:
– Pisma z przekazem behawioralnym wysy³ane zwyk³¹ poczt¹ dobrze siê sprawdzi³y, niezale¿nie od województwa oraz rodzaju podatnika,
– Upraszczaj¹c metody p³atnoœci mo¿na uzyskaæ poprawê œci¹galnoœci podatków (np. odsetki).

1.3. Podsumowanie
Jak przedstawiono w ramach powy¿szej analizy podejœcie behawioralne coraz
silniej wchodzi do g³ównego nurtu nie tylko teorii, ale równie¿ praktyki gospodarczej. Widaæ to m.in. w decyzjach podejmowanych w Wielkiej Brytanii i USA. Wymieniony na wstêpie tego rozdzia³u raport OECD zawiera m.in. sugestiê, ¿e
w przypadku projektowania poszczególnych polityk nale¿y uwzglêdniaæ szersze
spektrum danych, ale tak¿e wiedzê z innych dziedzin nauki – np. socjologii, psychologii, geografii i historii. Ma to zwi¹zek z faktem, ¿e przez wiele lat obowi¹zuj¹cym paradygmatem by³o podejœcie zwi¹zane z modelem homo economicus,
czyli za³o¿eniem mówi¹cym, ¿e cz³owiek jest w stanie podejmowaæ racjonalne
decyzje, kieruj¹c siê interesem w³asnym, maksymalizuj¹c zyski, przy minimalizowaniu kosztów. Dlatego te¿ ludzie zgodnie z tym modelem powinni podchodziæ
do interwencji realizowanych przez w³adze publiczne (analizuj¹c zyski i straty
oraz oceniaj¹c wszystkie „za i przeciw”). Jednak jak pokaza³y analizy to podejœcie
okaza³o siê nie odpowiadaæ rzeczywistoœci. Dlatego te¿ behawioralne interwencje
publiczne (uwzglêdniaj¹ce m.in. kwestie psychologiczne) s¹ szans¹ na znacz¹ce
podniesienie skutecznoœci wielu dzia³añ publicznych – regulacji, projektów, programów, a nawet ca³ych polityk.
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2. Wp³yw zmodyfikowanego framingu na zachowania
respondentów zwi¹zane z ubieganiem siê o po¿yczki
preferencyjne i linie kredytowe o zmiennym i z³o¿onym
oprocentowaniu
Andrzej Poszewiecki*

2.1. Wprowadzenie
W niniejszym rozdziale przeanalizowane zostan¹ dwa pytania badawcze dotycz¹ce dostêpu do kredytu, które maj¹ doœæ zbli¿on¹ budowê i dotycz¹ podobnej
sytuacji decyzyjnej. Dotyczy ona tego czy poprzez lepsz¹ i bardziej precyzyjn¹ informacjê bêdziemy w stanie zwiêkszyæ sk³onnoœæ do op³acania kosztów kredytu.
Podobieñstwo analizowanych sytuacji sk³oni³o nas do przeprowadzenia analizy
w dwóch podrozdzia³ach.
Wœród kwestii, które zosta³y wybrane do drugiej czêœci badania, znalaz³ siê
m.in. problem decyzyjny zwi¹zany z udzieleniem po¿yczki preferencyjnej popartej lub niepopartej instrukta¿em finansowym i pomoc¹ coacha (cel – rozwijanie
dzia³alnoœci handlowej – I problem decyzyjny) oraz problem dotycz¹cy sk³onnoœci do korzystania z nowoczesnych produktów kredytowych typu kredyt on-line
o zmiennej wysokoœci i zmiennych op³atach jako alternatywy wobec tradycyjnych kredytów obrotowych o sta³ej wysokoœci i sta³ych op³atach (cel w tym przypadku – przyspieszenie rozwoju formy handluj¹cej produktami ogrodniczymi –
II problem decyzyjny). W celu u³atwienia analizy obie sytuacje decyzyjne bêd¹
analizowane oddzielnie – jednak podsumowanie bêdzie dotyczy³o obu przypadków. Zastosowane zmiany framingu mia³y w oby sytuacjach na celu poprawê
dzia³ania oferowanych instrumentów – czyli w tym wypadku wzrost skutecznoœci
oferty kredytowej.

* Dr, Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, poszewiecki@panda.
bg.univ.gda.pl
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2.1.1. Kredyt z porêczeniem BGK na otwarcie nowego
punktu handlowego
W przypadku kredytu z porêczeniem BGK w pierwszej wersji badania zastosowano framing polegaj¹cy na podaniu czêœci respondentów (grupa eksperymentalna) informacji, ¿e za obs³ugê ich kredytu odpowiada Agencja Rozwoju
Regionalnego (która zapewnia równie¿ doradztwo dla kredytobiorcy), a grupie
kontrolnej podano informacjê, ¿e za obs³ugê ich kredytu odpowiada bank. Ten
framing okaza³ siê skuteczny (wzrost odsetka deklaracji zwi¹zanych z chêci¹ skorzystania z oferty kredytu z porêczeniem z 40,7% do 63,3% wœród kobiet oraz
z 47,8% do 62,2% wœród mê¿czyzn). Pierwsza tura badania wykaza³a przewagê
udzielania po¿yczek preferencyjnych przez publiczne instytucje rozwojowe. Jednak dalsze w³¹czanie banków komercyjnych w te dzia³ania by³o uzasadnione
tym, ¿e stwarza³y dodatkowy kana³ dystrybucji pomocy rozwojowej. Jednak
kana³ ten nie by³ zadowalaj¹co efektywny i postanowiono polepszyæ jego skutecznoœæ przez polepszenie framingu. W ramach drugiej tury badania postawiono
m.in. zbadaæ tylko banki oraz sprawdziæ czy dodanie przez BGK, który porêcza
po¿yczki doradztwa (instrukta¿u finansowego i opieki coacha), pozytywnie
wp³ynie na decyzje podejmowanie przez przedsiêbiorców o korzystaniu przez
respondentów z po¿yczek preferencyjnych z banków.
Nowa sytuacja decyzyjna zosta³a przedstawiona w poni¿ej tablicy 1, przy czym
wariant opisu A – wariant bazowy, a B – przyjazny.
Tabela 1. Opis sytuacji decyzyjnej – po¿yczka preferencyjna z porêczeniem i doradztwem
– II tura badañ
Nazwa instrumentu: PO¯YCZKA Z PORÊCZENIEM I DORADZTWEM VS KREDYT
PORÊCZANY PRZEZ BGK
Elementy wspólne sytuacji decyzyjnej
Prowadzisz ma³¹ firmê handlow¹ i chcia³byœ otworzyæ nowy punkt handlowy.
Na przedsiêwziêcie potrzebujesz 200 tys. PLN.
Elementy ró¿ni¹ce siê
Wariant tradycyjny

Wariant poszerzony o doradztwo

Czy skorzysta³byœ z po¿yczki udzielonej przez bank w wysokoœci 200 tys.
PLN przy stopie procentowej 3%,
kosztach porêczenia 1% i bez prowizji
przygotowawczej? Twój wniosek
weryfikowaæ bêdzie bank, który zawar³ umowê o dystrybucjê porêczeñ
i bêdzie on instytucj¹ g³ównego kontaktu. Odpowiadasz przed bankiem.

Czy skorzysta³byœ z po¿yczki udzielonej przez bank
w wysokoœci 200 tys. PLN przy stopie procentowej 3%,
kosztach porêczenia 1% i bez prowizji przygotowawczej?
Twój wniosek weryfikowaæ bêdzie bank, który zawar³
umowê o dystrybucjê porêczeñ. i bêdzie on instytucj¹
g³ównego kontaktu. BGK, który porêcza po¿yczki organizuje instrukta¿ finansowy dla m³odych handlowców
jak bezpiecznie prowadziæ punkt handlowy oraz daje
mo¿liwoœæ skorzystania z coacha – doradcy przez okres
trwania po¿yczki. Odpowiadasz przed bankiem.
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Alternatywy decyzyjne – masz do wybory nastêpuj¹ce mo¿liwoœci
[ ] a) skorzystasz z oferty
[ ] b) nie skorzystasz z oferty
[ ] c) odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
[ ] d) odsuniesz w czasie decyzjê o pó³ roku
[ ] e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
ród³o: Opracowanie w³asne.

Dodatkowo respondentów pytano siê o doœwiadczenie zwi¹zane z korzystaniem z porêczeñ kredytów.

2.1.2. Sk³onnoœæ do skorzystania z linii kredytowej (kredyt on-line)
vs. tradycyjnego kredytu obrotowego
W drugiej sytuacji wyst¹pi³ problem dotycz¹cy niechêci do ponoszenia skorzystania z kredytu on-line przeznaczonego na przyspieszenie rozwoju formy
handluj¹cej produktami ogrodniczymi. W tej sytuacji decyzyjnej pierwotnie
mieliœmy dwa warianty odpowiedzi – czyli w wariancie typowym chodzi³o
o zwiêkszenie limitu kredytowego, a którego przedsiêbiorca musia³ ka¿dorazowo
wnioskowaæ do banku i czekaæ oko³o 14 dni na odpowiedŸ, w drugim przypadku
(przyjaznym) mieliœmy do czynienia z sytuacj¹, w której przedsiêbiorca mia³
mo¿liwoœæ skorzystania z elastycznej linii kredytowej, o tej samej stawce w przypadku wykorzystania œrodków jak w sytuacji typowej. Jednak dodatkowo mia³
informacje o koniecznoœci zap³acenia 0,9% od niewykorzystanych œrodków. Jak
siê okaza³o w pierwszej turze badañ respondenci nie byli sk³onni do stosowania
korzystniejszej i tañszej linii kredytowej ze wzglêdu na niechêæ do p³acenia za
niewykorzystane œrodki. Uczestnicy badania preferowali zaci¹ganie normalnego
kredytu obrotowego i p³acenie pe³nego oprocentowania za ca³¹ kwotê, pomimo
faktu, i¿ nie byli w stanie jej jednorazowo wykorzystaæ. Kobiety preferowa³y rozwi¹zanie niekorzystne do korzystnego w relacji 58,3% do 30,5%, a mê¿czyŸni
w relacji 55,6% do 47,8%. By³o wiêc kwesti¹ oczywist¹, ¿e wiêkszoœæ respondentów zachowa³a siê nieracjonalnie. Druga tura badañ mia³a na celu zweryfikowanie czy dodanie dok³adniejszego wyt³umaczenia, na czym polegaj¹ korzyœci
z oferty elastycznej, prze³o¿y siê na wzrost zainteresowania kredytobiorców
ofert¹ rzeczywiœcie korzystniejsz¹. Nowa sytuacja decyzyjna zosta³a przedstawiona w poni¿ej tablicy 2, przy czym wariant opisu B – to wariant bazowy, a wariant A – przyjazny.
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Tabela 2. Sytuacja decyzyjna. Kredyt obrotowy lub elastyczna linia kredytowa – II tura
badañ
Nazwa instrumentu: Kredyt obrotowy lub linia kredytowa Elementy wspólne sytuacji decyzyjnej
Twoje przedsiêbiorstwo prowadzi handel produktami ogrodniczymi i charakteryzuje siê du¿¹
sezonowoœci¹ dzia³ania. Prowadzi to do du¿ych wahañ zapotrzebowania na œrodki obrotowe. Do
tej pory przedsiêbiorstwo korzysta³o z w³asnych œrodków. Jednak, aby szybciej siê rozwijaæ, bêdzie
potrzebowa³o dodatkowo 300 tys. PLN kredytu bankowego. Z³o¿yliœcie wnioski o przedstawienie
oferty do 3 banków. Odpowiedzia³ jeden bank.
Elementy ró¿ni¹ce siê
Bank zaoferowa³ Ci elastyczn¹ liniê kredytow¹
o zmiennej wysokoœci, minimalnie jednak 300 tys.
PLN. P³acisz WIBOR (ok. 2,5%) +1,5 pkt proc. za
wykorzystane œrodki oraz 0,9% za gotowoœæ od
niewykorzystanej kwoty do 300 tys. PLN.
Oznacza to, ¿e w sezonie wykorzystasz kredyt
w 100% i zap³acisz 4% odsetek a poza sezonem
zap³acisz 0,9% od niewykorzystanej kwoty poni¿ej 300 tys. W przypadku zwyk³ego kredytu
obrotowego zap³acisz 4% za ca³y rok i poza
sezonem bêdziesz mia³ nadwy¿ki niewykorzystanych œrodków.

Bank zaoferowa³ Ci kredyt obrotowy na rok
(automatycznie odnawialny co rok) w wysokoœci 300 tys. PLN przy oprocentowaniu WIBOR
(ok. 2,5%) +1,5 pkt proc. O ka¿dorazow¹
zmianê kwoty kredytu musisz wnioskowaæ
ponownie, a bank ma czas na odpowiedŸ
14 dni.

Alternatywy decyzyjne – masz do wybory nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
[ ] a) zawrzeæ umowê na warunkach proponowanych przez bank
[ ] b) zrezygnowaæ z zawierania umowy
[ ] c) odsun¹æ w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
[ ] d) odsun¹æ w czasie decyzjê o pó³ roku
[ ] e) odsun¹æ w czasie decyzjê o rok
ród³o: Opracowanie w³asne.

Dodatkowo respondentów pytano siê o kwestie dotycz¹ce doœwiadczenia
w korzystaniu z linii kredytowej oraz o ocenê problematycznoœci dla przedsiêbiorców procesu ubiegania siê o kredyt.

2.2. Sposób analizy wyników badawczych w kontekœcie
literatury o podejmowaniu decyzji finansowych przez
poszczególne p³cie
Postanowiono, ¿e uzyskane wyniki badawcze bêd¹ analizowane w nastêpuj¹cych przekrojach (segmentach):
1) profil ogólny – wyniki dla ca³ej zbiorowoœci bez rozró¿nienia na p³eæ (1 przekrój),
2) poszczególne p³cie ze wzglêdu na posiadanie lub brak doœwiadczenia
w stosowaniu podobnego instrumentu (4 przekroje);
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3) poszczególne p³cie ze wzglêdu na pozytywne lub negatywne preferencje
dotycz¹ce konkretnego aspektu zwi¹zanego z danym zjawiskiem (4 przekroje);
4) ze wzglêdu na fazê prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej bez rozró¿niania
p³ci (1 przekrój).
Jak z powy¿szego wynika, a¿ 8 przekrojów dotyczy³o szczegó³owej segmentacji ze wzglêdu na p³eæ. Wyniki badawcze wyliczone dla poszczególnych przekrojów zaprezentowano w tabelach, poni¿ej których przedstawiono komentarze.
Rola kobiet przedsiêbiorców w rozwoju spo³ecznym i gospodarczym krajów
uprzemys³owionych i rozwijaj¹cych siê jest szeroko opisywana w literaturze zagranicznej. Równoczeœnie du¿o miejsca poœwiêcono kwestii dostêpnoœci przedsiêbiorstw zarz¹dzanych przez kobiety do kapita³u oferowanego przez banki.
£atwy dostêp do szerokiego wachlarza us³ug finansowych, w tym do kredytów
udzielanych kobietom przedsiêbiorcom, mo¿e stanowiæ czynnik decyduj¹cy
o przetrwaniu ich firm. Jest to fakt bardzo istotny dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Pod tym wzglêdem kluczowe s¹ dwa zagadnienia: (1) czy wystêpuje dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ oraz (2) w jaki sposób struktura rynku oraz kontekst spo³eczny i instytucjonalny wp³ywaj¹ na dostêp kobiet do kredytów.
Dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ w biznesie jest przedmiotem badañ z ró¿nych
perspektyw. Po raz pierwszy tematem tym zaj¹³ siê G. Becker. W swojej nowatorskiej pracy (Becker 1957) pokazuje, ¿e wystêpuj¹ trzy sposoby dyskryminacji na
rynkach kredytowych:
– przez stosowanie wy¿szego oprocentowania dla kredytów wnioskowanych
przez firmy bêd¹ce w³asnoœci¹ kobiet,
– przez narzucanie bardziej rygorystycznych warunków umownych firmom
nale¿¹cym do kobiet ni¿ w przypadku firm, których w³aœcicielami s¹ mê¿czyŸni,
– przez wymaganie od kobiet przedsiêbiorców wykazania wy¿szej zdolnoœci
kredytowej ni¿ w przypadku takich samych przedsiêbiorców mê¿czyzn
sk³adaj¹cych wnioski kredytowe.
Od tego czasu rosn¹ca literatura teoretyczna i empiryczna stawia³a sobie za
cel wyjaœnienie ró¿nic wynikaj¹cych z p³ci przy dostêpie do kredytu skupiaj¹c siê
zarówno na analizie ze strony popytowej i poda¿owej. W ostatnich latach czêœæ
prac analizuje wp³yw kapita³u spo³ecznego na dostêp do finansowania udzielanego firmom bêd¹cym w³asnoœci¹ kobiet i mê¿czyzn.
Kwestiê dostêpu kobiet do kredytów badali m.in. Galli i Rossi (2016). W swojej
pracy wykorzystali dane dotycz¹ce rentownoœci przedsiêbiorstw z 11 krajów
europejskich. Okres poddany analizie dotyczy³ lat 2009–2013, a wiêc okresu, który
nast¹pi³ tu¿ po rozpoczêciu globalnego kryzysu finansowego (Wielkiej Recesji).
Z ich analizy wynika, ¿e z punktu widzenia popytu na kredyty, firmy bêd¹ce
w³asnoœci¹ kobiet rzadziej sk³adaj¹ wnioski o udzielenie kredytów bankowych
ni¿ firmy nale¿¹ce do mê¿czyzn (w tym wypadku chodzi o firmy nie ró¿ni¹ce siê
bran¿¹, obszarem dzia³ania, itp.). Jednym z g³ównych czynników determi-
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nuj¹cych decyzjê o niesk³adaniu wniosku jest lêk przed jego odrzuceniem. Jeœli
chodzi o stronê poda¿ow¹ (czyli bankow¹), w momencie sk³adania wniosków firmy bêd¹ce w³asnoœci¹ kobiet czêœciej spotykaj¹ siê z odmow¹ i otrzymuj¹ ni¿sze
finansowanie ze strony banków ni¿ firmy, których w³aœcicielami s¹ mê¿czyŸni.
W kolejnej pracy (Ongena, Popov 2015) równie¿ przeanalizowano zwi¹zek
przyczynowy miêdzy uprzedzeniami w stosunku do p³ci a dostêpem do kredytów bankowych. Dokonano wyodrêbnienia zewnêtrznych czynników uprzedzeñ
(dyskryminacji) ze wzglêdu na p³eæ ,z odpowiedziami udzielanymi w kwestionariuszach przez imigrantów do Stanów Zjednoczonych na pytania o rolê kobiet
w spo³eczeñstwie. Nastêpnie wykorzystano dane dotycz¹ce 6000 ma³ych firm z 17
krajów i odkryto, ¿e w krajach, w których panuj¹ wiêksze uprzedzenia ze wzglêdu na p³eæ, firmy nale¿¹ce do kobiet s¹ czêœciej zniechêcane do sk³adania wniosków o kredyty bankowe i czêœciej polegaj¹ na finansowaniu nieformalnym. Jednoczeœnie iloœæ odrzucanych wniosków i warunki przyznawania kredytów nie
ró¿ni¹ siê dla mê¿czyzn i kobiet bêd¹cych w³aœcicielami firm. Wyniki te nie s¹ spowodowane ró¿nicami w ryzyku kredytowym miêdzy firmami nale¿¹cymi do kobiet i mê¿czyzn, ani nie wynikaj¹ z idiosynkrazji w zestawie krajów, które znalaz³y siê w próbie. Ogólnie dowody sugeruj¹, ¿e w krajach, w których wystêpuj¹
znacz¹ce uprzedzenia ze wzglêdu na p³eæ, kobiety-przedsiêbiorcy s¹ czêœciej
wykluczane z procesu sk³adania wniosków kredytowych, nawet jeœli banki nie
wydaj¹ siê dyskryminowaæ kobiet sk³adaj¹cych wnioski kredytowe.
Badanie zrealizowane przez N. Mijid (2015) na du¿ej próbie amerykañskich
ma³ych przedsiêbiorstw ma dwie praktyczne implikacje. Po pierwsze, chocia¿
otwarta dyskryminacja kobiet przy udzielaniu kredytów jest nielegalna i teoretycznie zosta³a wyeliminowana, to w praktyce nadal jednak wystêpuje i mamy do
czynienia z dyskryminacj¹ ze wzglêdu na p³eæ. Potwierdza to wczeœniejsze badanie prowadzone przez Haines i in. (1999). W zwi¹zku z tym powinny byæ realizowane dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie szans kobiet na rynku. Równie¿ tutaj
potwierdzono fakt, ¿e kobiety boj¹ siê odrzucenia swoich wniosków i tym samym
rzadziej aplikuj¹ o œrodki kredytowe. Tym samym zachêcanie kobiet przedsiêbiorców do wnioskowania o udzielenie kredytu koniecznego do rozwoju ich dzia³alnoœci mo¿e rozwi¹zaæ problem ich gorszych wyników. Po drugie, kluczowe znaczenie maj¹ polityki rz¹dowe maj¹ce na celu wspieranie nowozak³adanych firm,
szczególnie nale¿¹cych do kobiet, poniewa¿ wyrównuj¹ one mo¿liwoœci dla kobiet-przedsiêbiorców maj¹cych mniejsze doœwiadczenie. Jak argumentuje Haltiwanger i in. (2013), nowo tworzone firmy kreuj¹ wiêcej miejsc pracy w gospodarce ni¿ firmy maj¹ce ugruntowan¹ pozycjê – dlatego te¿ warto wspieraæ takie
przedsiêbiorstwa. To podejœcie wydaje siê jednak doœæ uproszczone i pomija m.in.
kwestiê prze¿ywalnoœci nowych przedsiêbiorstw.
Wed³ug badañ K. Eddleston i in. (2014) w³aœciwoœci samego przedsiêbiorstwa
(rozumiane jako np. jego wielkoœæ) nie determinuj¹ bezpoœrednio kwoty finanso-
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wania udzielanej przez bank. Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹, ¿e
p³eæ odgrywa wa¿n¹ rolê w prognozowaniu stopnia, w jakim w³aœciwoœci firmy,
które sygnalizuj¹ rentownoœæ przedsiêwziêcia, zostaj¹ nagrodzone w formie
udzielenia kredytu bankowego. Pomimo sukcesu wielu kobiet w biznesie, wiêkszoœæ z nich musi pokonywaæ dodatkowe przeszkody wynikaj¹ce z ich p³ci, przez
które nie otrzymuj¹ nagrody za rentownoœæ swoich firm, ani za swoj¹ przedsiêbiorczoœæ. W rzeczywistoœci kobiety s¹ regularnie dyskryminowane, a pe³ny
potencja³ ich firm nigdy nie zostaje zrealizowany. Badanie to zwraca uwagê na
potrzebê uœwiadomienia instytucjom finansowym wszystkich rodzajów ewentualnych uprzedzeñ oraz rozwa¿enia roli, jak¹ odgrywaj¹ stereotypy p³ciowe przy
ocenie firm. W przeciwnym razie instytucje takie bêd¹ ponosi³y ryzyko przeoczenia potencja³u firmy, przez skupienie siê na tym, co widz¹ (p³eæ), a nie na tym, co
powinny dostrzec (czyli wyniki i perspektywy przedsiêbiorstwa).
Powy¿sze wnioski potwierdzaj¹ równie¿ wyniki badania zrealizowanego
przez G.A. Alsos i E. Ljunggren (2016). Mo¿na na ich bazie sformu³owaæ wniosek,
¿e w celu zrozumienia ró¿nicy w finansowaniu miêdzy p³ciami trzeba zrozumieæ,
w jaki sposób p³eæ jest wbudowana w komunikacjê, która odbywa siê w relacji
przedsiêbiorca-inwestor. Badanie pokazuje, ¿e mêskie standardy przedsiêbiorczoœci, które s¹ zdecydowanie przewa¿aj¹ce, wp³ywaj¹ na decyzje inwestycyjne. Inwestorzy dokonuj¹ oceny przedsiêbiorców bêd¹cych mê¿czyznami
i kobietami w relacji do cech, które s¹ czêœciej posiadane przez mê¿czyzn, i lekcewa¿¹ sygna³y, które s¹ z regu³y wysy³ane przez kobiety. Stereotypowe przypisanie cech do p³ci wp³ywa na interpretacjê odbieranych sygna³ów, co prowadzi do
interpretowania podobnych w³aœciwoœci przez fundusze inwestycyjne w inny
sposób, gdy dotycz¹ kobiet i mê¿czyzn przedsiêbiorców.
Kwestia kobiecej przedsiêbiorczoœci by³a równie¿ przedmiotem badania
naukowców hiszpañskich (Garcia-Tabuenca i in. 2015), którzy analizowali g³ównie ich wyniki finansowe. W latach 2003–2013 hiszpañskie firmy nale¿¹ce do kobiet z regu³y wykazywa³y gorsze wyniki ni¿ przedsiêbiorstwa bêd¹ce pod kontrol¹ mê¿czyzn. Ta tendencja powtarza³a siê dla ka¿dego z trzech badanych
wskaŸników ekonomiczno-finansowych. Podobnie kryzys wywo³a³ wiêcej niekorzystnych konsekwencji dla spó³ek prowadzonych przez kobiety. Tym samym
autorzy badania dochodz¹ do wniosku, ¿e kryzys nie zmieni³ w Hiszpanii zachowañ ani ogólnych tendencji w zakresie dostêpu do finansowania zewnêtrznego
ani wyników dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez kobiety.
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2.3. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania
z preferencyjnej po¿yczki – analiza podstawowa
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych licz¹cych po 100
respondentów [szczegó³owy opis metodologii badawczej zastosowanej dla
wszystkich analizowanych bodŸców / instrumentów finansowych znajduje siê
w rozdz. 1 drugiej czêœci opracowania]. W tabeli 3 przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne w zakresie korzystania z bazowej i „przyjaznej” oferty w warunkach nowego framingu bez rozró¿niania na p³cie czy segmenty respondentów.
Tabela 3. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty po¿yczki
preferencyjnej – analiza podstawowa
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych

Liczba i procent respondentów
typowy A

przyjazny B

TAK – skorzystam z oferty

50,0

59,0

NIE – nie skorzystam z oferty

19,0

13,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

20,0

22,0

8,0

3,0

Odsuwam w czasie decyzjæ o pó³ roku
Odsuwam w czasie decyzjê o rok

3,0

3,0

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek – TAK

39,0

47,0

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek – NIE

61,0

53,0

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana przez banki
komercyjne czy przez instytucje rozwojowe
BANKI

35,0

37,0

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana przez
banki komercyjne czy przez instytucje rozwojowe
INSTYTUCJE ROZWOJOWE

65,0

63,0

P³eæ – Kobieta

65,0

64,0

P³eæ – Mê¿czyzna

35,0

36,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Analiza wyników badañ zawartych w powy¿szej tabeli wskazuje, ¿e wprowadzenie nowego framingu w postaci dodatkowego doradztwa finansowego i opieki coacha, przynios³o pozytywny efekt dotycz¹cy skutecznoœci oferowanego instrumentu.
Analiza doœwiadczenia zwi¹zanego z korzystaniem z preferencyjnych porêczanych po¿yczek wskazuje na pewne ró¿nice w obu analizowanych przypadkach. Wiêcej respondentów z grupy eksperymentalnej (czyli tej, która otrzyma³a
propozycjê wariantu przyjaznego) mia³a wczeœniej do czynienia z porêczeniami
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(47%), ani¿eli w przypadku grupy kontrolnej (wariant typowy) – 39%. Z kolei
analizuj¹c kwestiê tego, kto powinien odpowiadaæ za dystrybucjê pomocy rozwojowej w obu grupach odpowiedzi by³y bardzo zbli¿one i zdecydowana wiêkszoœæ
ankietowanych wskazywa³a na instytucje rozwojowe, a nie banki.

2.4. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet posiadaj¹cych
doœwiadczenie zwi¹zane z korzystaniem z preferencyjnych
po¿yczek i kredytów
Analiza wyników badañ w przekrojach segmentacyjnych zosta³a przeprowadzona
z punktu widzenia p³ci i doœwiadczenia zwi¹zanego z korzystaniem z porêczeñ kredytów i po¿yczek. Pierwszym segmentem, w ramach którego przeprowadzono
analizê by³y kobiety, które posiada³y doœwiadczenie zwi¹zane z porêczeniami.
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 4. W przypadku wariantu typowego liczba takich kobiet wynosi³a 26, a w wariancie przyjaznym 31.
Tabela 4. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty po¿yczki
preferencyjnej porêczanej przez BGK – kobiety posiadaj¹ce doœwiadczenie zwi¹zane
z korzystaniem z porêczeñ
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych
TAK – skorzystam z oferty

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

przyjazny
–N

przyjazny
–%

14

53,8

18

58,1

NIE – nie skorzystam z oferty

4

15,4

6

19,4

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

6

23,1

6

19,4

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

2

7,7

1

3,2

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

0

0,0

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
TAK

26

100,0

31

100,0

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
NIE

0

0,0

0

0,0

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
BANKI

6

23,1

9

29,0

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
INSTYTUCJE ROZWOJOWE

20

76,9

22

71,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e w wariancie przyjaznym wzrós³ procent decyzji na tak o 8%. Wskazuje to, ¿e kobiety posiadaj¹ce doœwiadczenie zwi¹zane z korzystaniem z porêczanych po¿yczek i kredytów pozytywnie postrzegaj¹ dodanie
dodatkowych informacji (dotycz¹cych doradztwa i coachingu). Mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e o blisko 26% wzros³a równie¿ liczba deklaracji nie skorzystania z nowej oferty. Czyli wzrost zarówno deklaracji na TAK, jak i na NIE wi¹¿e siê z spadkiem odsetka osób, które deklarowa³y prze³o¿enie decyzji na czas póŸniejszy. To
mo¿e wi¹zaæ siê z faktem, ¿e dostarczenie bardziej dok³adnej (drobiazgowej) informacji decydentom skutkuje podjêciem ostatecznej decyzji.

2.5. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet nieposiadaj¹cych
doœwiadczenia zwi¹zanego z preferencyjnych, porêczanych
kredytów i po¿yczek
Drugim segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment kobiet – respondentów
bez doœwiadczenia w korzystaniu z porêczeñ. Grupa, która odpowiada³a na pytanie w wariancie bazowym, liczy³a 42 osoby, a grupa, która odpowiada³a na pytanie z przyjaznym framingiem, liczy³a 41 osób. Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty po¿yczki porêczanej przez BGK – kobiety nieposiadaj¹ce doœwiadczenia zwi¹zanego z korzystaniem
z porêczeñ
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

TAK – skorzystam z oferty

15

38,5

13

39,4

NIE – nie skorzystam z oferty

11

28,2

7

21,2

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

9

23,1

11

33,3

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

2

5,1

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

2

5,1

2

6,1

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
TAK

0

0,0

0

0,0

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
NIE

39

100

33

100

13

33,3

15

45,5

Wariant warunków ramowych

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
BANKI

przyjazny przyjazny
–N
–%
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Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
INSTYTUCJE ROZWOJOWE

26

66,7

18

365

54,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e grupie kobiet, która nie ma doœwiadczenia
zwi¹zanego z korzystaniem z porêczeñ kredytów i po¿yczek, zastosowany
framing nie ma du¿ej si³y oddzia³ywania. Wzrost deklaracji skorzystania z nowej
oferty wynosi zaledwie 2,3%. Znacz¹co silniej spada (o 33%) odsetek respondentek, które nie skorzystaj¹ z proponowanej oferty poszerzonej o doradztwo i coaching. Czy w przypadku kobiet, które nie wiedz¹ na czym polega porêcznie, mo¿na stwierdziæ, ¿e wiêcej informacji skutkuje przede wszystkim odsuniêciem decyzji w czasie. Framing polegaj¹cy na dostarczeniu fachowej informacji nie dzia³a na
kobiety bez doœwiadczenia w korzystaniu z porêczeñ.

2.6. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn posiadaj¹cych
doœwiadczenie zwi¹zane z porêczeniem kredytów i po¿yczek
Trzecim segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment mê¿czyzn – respondentów z doœwiadczeniem zwi¹zanym z korzystaniem z porêczeñ kredytów i po¿yczek. Wielkoœci tego segmentu by³y ma³o liczne w obu grupach kontrolnej (bazowej) i eksperymentalnej (wariant przyjazny). Segment, który odpowiada³ na
pytanie w wariancie bazowym, liczy³ 13 osób, a segment, który odpowiada³ na pytanie z przyjaznym framingiem, liczy³ 16 osób. Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w poni¿szej tabeli 6.
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e w przypadku mê¿czyzn z doœwiadczeniem
zwi¹zanym z korzystaniem z porêczeñ kredytowych nowy framing daje bardzo
znacz¹ce efekty. Zaoferowane szkolenia i coaching skutkuj¹ 17,4% wzrostem pozytywnych deklaracji. W grupie mê¿czyzn z doœwiadczeñ dotycz¹cym porêczeñ,
niezale¿nie od wersji (typowej vs przyjaznej), nie by³o odpowiedzi negatywnej
dotycz¹cej oferty banku. To doœæ zaskakuj¹cy rezultat, gdy¿ w innych sytuacjach
decyzyjnych mê¿czyŸni mieli ni¿sze odsetki deklaracji skorzystania z oferty ani¿eli kobiety. Równie¿ framing zwi¹zany m.in. z dodawaniem dodatkowych informacji nie mia³ a¿ tak silnego wp³ywu na mê¿czyzn jak w tym wypadku.
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Tabela 6. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty po¿yczki
porêczanej przez BGK – mê¿czyŸni posiadaj¹cy doœwiadczenie zwi¹zane z korzystaniem
z porêczeñ
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

TAK– skorzystam z oferty

9

69,2

13

81,25

NIE – nie skorzystam z oferty

0

0,0

0

0

Wariant warunków ramowych

przyjazny przyjazny
–N
–%

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

2

15,4

3

18,75

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

2

15,4

0

0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

0

0

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
TAK

13

100,0

16

100

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
NIE

0

0,0

0

0

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
BANKI

5

38,5

5

31,3

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
INSTYTUCJE ROZWOJOWE

8

61,5

11

68,8

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

2.7. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn
nieposiadaj¹cych doœwiadczenia zwi¹zanego
z porêczeniem kredytów i po¿yczek
Kolejnym segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment mê¿czyzn – respondentów bez doœwiadczenia zwi¹zanego z korzystaniem z porêczeñ kredytów i po¿yczek. Wielkoœci grup tego segmentu by³y liczniejsze w relacji do poprzedniego
segmentu i obejmowa³y 22 osoby w wariancie bazowym i 20 osób w wariancie
przyjaznym. Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w tabeli 7.
Przedstawione w tabeli 7 dane wskazuj¹, ¿e zastosowanie wariantu przyjaznego równie¿ w tej grupie mê¿czyzn daje bardzo pozytywny efekt – liczba
deklaracji skorzystania z nowej oferty banku roœnie o 37,6%. Do 0% spada odsetek
mê¿czyzn, którzy nie byli zainteresowani ofert¹ banku. Czyli ponownie (podobnie jak w grupie mê¿czyzn z doœwiadczeniem) mamy do czynienia z bardzo silnym wp³ywem zastosowanego framingu na decyzje podejmowane przez respon-
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dentów. Przekazanie fachowej informacji dzia³a na ma³o doœwiadczonych mê¿czyzn
silniej ni¿ na doœwiadczonych. Zupe³nie odwrotnie ni¿ u kobiet.
Tabela 7. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty po¿yczki
porêczanej przez BGK – mê¿czyŸni nieposiadaj¹cy doœwiadczenia zwi¹zanego z korzystaniem z porêczeñ
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

12

54,5

15

NIE – nie skorzystam z oferty

4

18,2

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

3

13,6

2

10,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

2

9,1

2

10,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

4,5

1

5,0

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
TAK

0

0

0

0,0

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
NIE

22

100

20

100,0

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
BANKI

11

50

8

40,0

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
INSTYTUCJE ROZWOJOWE

11

50

12

60,0

Wariant warunków ramowych
TAK – skorzystam z oferty

przyjazny przyjazny
–N
–%
75,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

2.8. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet i mê¿czyzn
ze wzglêdu na posiadanie doœwiadczenia lub niezwi¹zanego
z korzystaniem z porêczeñ – zestawienie ró¿nic
Uzyskane dane szczegó³owe mog¹ byæ zestawione, tak aby uzyskaæ szerszy
pogl¹d na wyniki badañ uwzglêdniaj¹cych segmentacjê wed³ug p³ci i doœwiadczenia zwi¹zane z porêczeniami kredytów i po¿yczek. W poni¿szej tabeli 8 zestawiono wyniki procentowe w poszczególnych segmentach.
Jak pokazuj¹ dane zawarte w tabeli 8 zestawiaj¹cej wyniki badañ czterech segmentów, podzielone na grupy kobiet i mê¿czyzn z doœwiadczeniem i bez doœwiadczenia, wyniki istotnie ró¿nicuj¹ siê, choæ we wszystkich przypadkach mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e zastosowany framing mia³ pozytywny wp³yw na decyzje respon-
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dentów. Czyli mo¿emy sformu³owaæ wniosek, ¿e w przypadku oferty porêczeñ
oferowanych przez bank, dodanie uzupe³niaj¹cych elementów w postaci szkoleñ
i coachingu ma pozytywny wp³yw na decyzje klientów. Jednak g³ównym przedmiotem ró¿nicuj¹cym zachowanie respondentów jest kwestia p³ci. Okazuje siê,
¿e stosowany framing zdecydowanie silniej oddzia³uje na mê¿czyzn (niezale¿nie
od tego czy posiadaj¹, czy te¿ nie wczeœniejsze doœwiadczenie zwi¹zane z porêczeniami).
Tabela 8. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty po¿yczki porêczanej przez BGK – zestawienie wed³ug p³ci i doœwiadczenia z korzystaniem z porêczeñ
Podjêta decyzja

Procent respondentów

Procent respondentów

kobiety i mê¿czyŸni z doœwiadczeniem dotycz¹cym porêczeñ

kobiety i mê¿czyŸni bez doœwiadczenia dotycz¹cego porêczeñ

Wariant warunków
ramowych

K-B

M-B

K-P

M-P

K-B

M-B

K-P

M-P

TAK – skorzystam z oferty

53,8

69,2

58,1

81,25

38,5

54,5

39,4

75,0

NIE – nie skorzystam
z oferty

15,4

0,0

19,4

0,0

28,2

18,2

21,2

0,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o 3 miesi¹ce

23,1

15,4

19,4

18,75

23,1

13,6

33,3

10,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o pó³ roku

7,7

15,4

3,2

0,0

5,1

9,1

0,0

10,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o rok

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1

4,5

6,1

5,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

2.9. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet z preferencj¹
dystrybucji pomocy rozwojowej przez banki
Nie tylko doœwiadczenie wp³ywa na sposób podejmowania decyzji przez kobiety
i mê¿czyzn o akceptacji instrumentu, ale tak¿e osobiste przekonania i preferencje.
W badaniu przyjêliœmy, ¿e takim kluczowym elementem, który móg³by podlegaæ
ocenie preferencji, jest przekonanie, jakiego typu podmiot ma odpowiadaæ za
dystrybucjê pomocy rozwojowej. Badanie przeprowadzone w I etapie wskazywa³o, ¿e respondenci czêœciej decydowali siê na ofertê pochodz¹c¹ od Agencji
Rozwoju Regionalnego ani¿eli od banku. Byæ mo¿e wynika to ze z³ego postrzegania banków lub te¿ oceny, ¿e instytucje regionalne dzia³aj¹ce bli¿ej przedsiêbiorcy
s¹ dla niego bardziej przyjazne. Zespó³ badawczy uzna³, ¿e mo¿na na podstawie
tergo zagadnienia dokonaæ analizy segmentacyjnej.
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Pierwszym analizowanym przekrojem by³ segment kobiet z przekonaniem,
¿e dystrybucja pomocy rozwojowej powinna odbywaæ siê za poœrednictwem
banków komercyjnych. Segment ten nie by³ zby³ liczny. W grupie kontrolnej
(wariant bazowy) liczy³ 19 respondentek, a w grupie poddanej eksperymentowi
nowym framingiem liczy³ 24 osoby. Uzyskane wyniki zosta³y przedstawione
w poni¿szej tabeli 9.
Tabela 9. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty po¿yczki porêczanej przez BGK – kobiety z wysok¹ preferencj¹ dystrybucji pomocy rozwojowej przez
banki
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

TAK – skorzystam z oferty

9

47,37

33

61,1

NIE – nie skorzystam z oferty

4

21,05

13

24,1

Wariant warunków ramowych

przyjazny przyjazny
–N
–%

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

4

21,05

2

3,7

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

5,26

4

7,4

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

5,26

2

3,7

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
TAK

6

31,6

21

38,9

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
NIE

13

68,4

33

61,1

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
BANKI

19

100,0

54

100,0

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
INSTYTUCJE ROZWOJOWE

0

0,0

0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Jak wykaza³y badania, przyjazny framing wp³ywa istotnie na pozytywne decyzje kobiet z wysok¹ preferencj¹ dystrybucji pomocy rozwojowej przez banki
(wzrost o 16,5%). Spadek odpowiedzi negatywnych nie jest tak znacz¹cy jak spadek odpowiedzi osób, które odsuwa³y decyzjê w czasie w przypadku wariantu typowego.
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2.10. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet z preferencj¹
dystrybucji pomocy rozwojowej przez instytucje rozwojowe
Kolejnym analizowanym przekrojem badawczym jest segment kobiet z preferencj¹ dystrybucji pomocy rozwojowej przez instytucje rozwojowe. Ta grupa jest
doœæ liczba, gdy¿ w przypadku wariantu typowego liczy³a 46 osób, a w przypadku wariantu przyjaznego 40 osób. W poni¿szej tabeli 10 przedstawiono wyniki
badañ.
Tabela 10. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty po¿yczki
porêczanej przez BGK – kobiety z wysok¹ preferencj¹ dystrybucji pomocy rozwojowej
przez instytucje rozwojowe
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

TAK – skorzystam z oferty

20

43,5

18

45,0

NIE – nie skorzystam z oferty

11

23,9

9

22,5

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

Wariant warunków ramowych

przyjazny przyjazny
–N
–%

11

23,9

10

25,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

3

6,5

1

2,5

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

2,2

2

5,0

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
TAK

20

43,5

22

55,0

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
NIE

26

56,5

18

45,0

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
BANKI

0

0

0

0,0

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
INSTYTUCJE ROZWOJOWE

46

40

100,0

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Doœæ paradoksalnie w przypadku kobiety z wysok¹ preferencj¹ dystrybucji
pomocy rozwojowej przez instytucje rozwojowe si³a oddzia³ywania framingu nie
jest bardzo du¿a. Bardziej przyjazna wersja wp³ywa na wzrost odsetka osób wybieraj¹cych opcjê w doradztwem i coachingiem tylko o 3,4%. Równie¿ zmiany
w przypadku pozosta³ych wariantów s¹ nie du¿e. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e
w tym wypadku mamy do czynienia z neutralnym wp³ywem wprowadzonych
zmian. Byæ mo¿e w tej sytuacji kobiety, które s¹ przekonane o przewadze dystry-
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bucji rozwojowej nie przez banki, mimo szerszej oferty, nie chc¹ daæ siê przekonaæ do wspó³pracy z bankiem.

2.11. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn
z preferencj¹ dystrybucji pomocy rozwojowej przez banki
Kolejnym analizowanym przekrojem by³ segment mê¿czyzn z preferencj¹ dystrybucji pomocy rozwojowej przez banki. Segment by³ ma³o liczny w obu grupach: w grupie kontrolnej (wariant bazowy) liczy³ 16 respondentów, a w grupie
poddanej eksperymentowi nowym framingiem liczy³ 13 osób. Uzyskane wyniki
zosta³y przedstawione w poni¿szej tabeli 11.
Tabela 11. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty po¿yczki
porêczanej przez BGK – mê¿czyŸni z wysok¹ preferencj¹ dystrybucji pomocy rozwojowej przez banki
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

11

68,8

11

84,6

NIE – nie skorzystam z oferty

0

0,0

0

0,0

Wariant warunków ramowych
TAK – skorzystam z oferty

przyjazny przyjazny
–N
–%

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

4

25,0

2

15,4

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

6,3

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

0

0,0

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
TAK

5

31,3

5

38,5

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
NIE

11

68,8

8

61,5

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
BANKI

16

100,0

13

100,0

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
INSTYTUCJE ROZWOJOWE

0

0,0

0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Badanie wykaza³o, ¿e segment mê¿czyzn z wysok¹ preferencj¹ dystrybucji
pomocy rozwojowej przez banki w sposób znacz¹cy zmienia swoje postawy pod
wp³ywem nowego framingu. W wariancie przyjaznym procent decyzji na TAK
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roœnie a¿ do poziomu 84,6% w relacji do 68,8% w wariancie bazowym (wzrost
o 22,9%). Ponownie w wypadku tego instrumentu okazuje siê, ¿e mê¿czyŸni cechuj¹ siê bardzo wysokim wskaŸnikiem deklaracji skorzystania z proponowanego przez bank instrumentu.

2.12. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn
z preferencj¹ dystrybucji pomocy rozwojowej przez
instytucje rozwojowe
Kolejnym analizowanym przekrojem badawczym jest segment mê¿czyzn z preferencj¹ dystrybucji pomocy rozwojowej przez instytucje rozwojowe. Segment liczy³ 19 i 23 osoby odpowiednio w wariancie bazowym i przyjaznym. W poni¿szej
tabeli 12 przedstawiono wyniki badañ.
Tabela 12. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty po¿yczki porêczanej przez BGK – mê¿czyŸni z wysok¹ preferencj¹ dystrybucji pomocy rozwojowej
przez instytucje rozwojowe
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy–
%

10

52,6

17

73,9

NIE – nie skorzystam z oferty

4

21,1

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

1

5,3

3

13,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

3

15,8

2

8,7

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

5,3

1

4,3

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
TAK

8

42,1

11

47,8

Korzysta³em z porêczeñ kredytów lub po¿yczek
NIE

11

57,9

12

52,2

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
BANKI

0

0

0

0,0

Pomoc rozwojowa powinna byæ dystrybuowana
przez banki komercyjne czy przez instytucje
rozwojowe
INSTYTUCJE ROZWOJOWE

19

23

100,0

Wariant warunków ramowych
TAK – skorzystam z oferty

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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W analizowanej sytuacji decyzyjnej ponownie mê¿czyŸni okazuj¹ siê bardzo
podatki na zastosowany framing – w wariancie przyjaznym mamy do czynienia
z ponad 40% wzrostem deklaracji skorzystania z po¿yczki poszerzonej o doradztwo i coaching. Znacz¹co spada odsetek osób, które nie deklaruj¹ nie skorzystanie
z oferty.

2.13. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet i mê¿czyzn
ze wzglêdu na preferencje dystrybucji pomocy rozwojowej
– zestawienie ró¿nic
Uzyskane dane szczegó³owe mog¹ byæ zestawione, tak aby uzyskaæ szerszy
pogl¹d na wyniki badañ uwzglêdniaj¹cych segmentacjê wed³ug p³ci i preferencji
dystrubucji pomocy rozwojowej. W poni¿szej tabeli 13 zestawiono wyniki procentowe w poszczególnych segmentach.
Tabela 13. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty po¿yczki porêczanej przez BGK – zestawienie wed³ug p³ci i preferencji dystrybucji pomocy rozwojowej
Procent respondentów
Podjêta decyzja

Procent respondentów

kobiety i mê¿czyŸni z wysok¹ pre- kobiety i mê¿czyŸni z wysok¹ preferencj¹ dystrybucji pomocy rozwo- ferencj¹ dystrybucji pomocy rozwojowej przez banki
jowej przez instytucje rozwojowe

Wariant warunków
ramowych

K-B

M-B

K-P

M-P

K-B

M-B

K-P

M-P

TAK – skorzystam
z oferty

47,37

68,8

54,2

84,6

43,5

52,6

45,0

73,9

NIE – nie skorzystam
z oferty

21,05

0,0

16,7

0,0

23,9

21,1

22,5

0,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o 3 miesi¹ce

21,05

25,0

29,2

15,4

23,9

5,3

25,0

13,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o pó³ roku

5,26

6,3

0,0

0,0

6,5

15,8

2,5

8,7

Odsuwam w czasie
decyzjê o rok

5,26

0,0

0,0

0,0

2,2

5,3

5,0

4,3

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Jak pokazuj¹ dane zawarte w tabeli zestawiaj¹cej wyniki badañ czterech segmentów podzielone na grupy kobiet i mê¿czyzn z ró¿nymi preferencjami podmiotów, które powinny odpowiadaæ za dystrybucjê pomocy rozwojowej, wyniki
zastosowanego framingu s¹ pozytywne, choæ doœæ silnie zró¿nicowane. Okazuje
siê, ¿e framing najsilniej dzia³a na mê¿czyzn. W przypadku kobiet ten wp³yw
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równie¿ jest pozytywny, ale si³a jego oddzia³ywania jest ni¿sza, a w przypadku
kobiet z preferencj¹ dystrybucji pomocy przez instytucje rozwojowe mo¿emy
wrêcz mówiæ o braku tego wp³ywu.

2.14. Wp³yw nowego framingu na decyzje zwi¹zane
z korzystaniem z oferty kredytu porêczanego przez BGK
ze wzglêdu na fazê dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
Analizowane dane posegregowano dla sprawdzenia czy faza dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa posiada zwi¹zek z dokonywanymi decyzjami o skorzystaniu z oferty
kredytowej lub nie (lub te¿ z od³o¿eniem decyzji w czasie). W poni¿szej tabeli 14
przedstawiono wyniki w tym zakresie.
Tabela 14. Decyzje respondentów o skorzystaniu z oferty po¿yczki porêczanej przez BGK
w zale¿noœci od fazy dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa oraz przyjêtego wariantu framingu
Faza dzia³alnoœci
firmy
respondenta

WARIANT BAZOWY – procent decyzji respondentów w poszczególnych
fazach dzia³alnoœci firmy respondenta
TAK
NIE – nie
skorzystam skorzystam
z oferty
z oferty

Odsunê
decyzjê
o 3 m.

Odsunê
decyzjê
o 6 m.

Odsunê
decyzjê
o rok

OGÓ£EM

pocz¹tkowa faza

36,36

54,55

9,09

0,00

0,00

100,0

szybki rozwój

60,00

26,67

6,67

6,67

0,00

100,0

stopniowy rozwój

37,93

10,34

31,03

13,79

6,90

100,0

dojrza³oœæ

55,81

13,95

20,93

6,98

2,33

100,0

schy³ek
OGÓ£EM
Faza dzia³alnoœci
firmy
respondenta

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,0

50,00

19,00

20,00

8,00

3,00

100,0

WARIANT PRZYJAZNY – procent decyzji respondentów w poszczególnych fazach dzia³alnoœci firmy respondenta
TAK
NIE – nie
skorzystam skorzystam
z oferty
z oferty

Odsunê
decyzjê
o 3 m.

Odsunê
decyzjê
o 6 m.

Odsunê
decyzjê
o rok

OGÓ£EM

pocz¹tkowa faza

66,67

22,22

11,11

0,00

0,00

100,0

szybki rozwój

63,16

10,53

21,05

0,00

5,26

100,0

stopniowy rozwój

56,00

16,00

20,00

8,00

0,00

100,0

dojrza³oœæ

59,09

6,82

27,27

2,27

4,55

100,0

schy³ek

33,33

66,67

0,00

0,00

0,00

100,0

OGÓ£EM

59,00

13,00

22,00

3,00

3,00

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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W przeprowadzonym badaniu, bior¹c pod uwagê fazê dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa trudno o jednoznaczne wnioski. Dla obu wariantów ankiet najwiêcej respondentów pozytywnie odnosi³o siê do zaproponowanej mo¿liwoœci uzyskania
finansowania (czyli najwiêcej by³o odpowiedzi TAK). Jednak o ile w przypadku
wariantu podstawowego najczêœciej deklaracjê skorzystania z tej oferty sk³ada³y
osoby, które wywodzi³y siê z przedsiêbiorstw w fazie schy³kowej, o tyle w wariancie pozytywnym sytuacja ulega³a zmianie i firmy w fazie schy³kowej stanowi³y
tylko 33% tych, które decydowa³y siê na skorzystanie z kredytu porêczonego przez
BGK. Byæ informacja na temat doradztwa i coachingu negatywnie wp³ywa³a na decyzjê tych respondentów, gdy¿ zdawali sobie sprawê, ¿e ich przedsiêbiorstwo ju¿
nie skorzysta z tych mo¿liwoœci.
W przypadku odpowiedzi negatywnych interpretacja jest ³atwiejsza. Najwiêkszy odsetek tych odpowiedzi jest w wariancie bazowym w fazie pocz¹tkowej,
gdzie przedsiêbiorca nie mo¿e liczyæ na doradztwo i coaching. Widaæ tu, ¿e m³ode
firmy boj¹ siê korzystania z produktów kredytowych. Jednak dodanie informacji
nt. doradztwa i coachingu powoduje, ¿e obawy zostaj¹ zmniejszone i firmy w fazie pocz¹tkowej zdecydowanie rzadziej odpowiadaj¹ negatywnie na propozycjê
banku.

2.15. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania
z oferty linii kredytowej (kredytu on-line) vs tradycyjnego
kredytu obrotowego – analiza podstawowa
W kolejnych punktach przeprowadzona zostaje analiza wp³ywu framingu na
sk³onnoœæ do skorzystania z kredytu on-line. Badanie przeprowadzono w dwóch
grupach porównawczych licz¹cych po 100 respondentów [szczegó³owy opis metodologii badawczej zastosowanej dla wszystkich analizowanych bodŸców / instrumentów finansowych znajduje siê w r. 1 pierwszej czêœci opracowania]. W tabeli 15 przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne w zakresie korzystania
z bazowej i „przyjaznej” oferty w warunkach nowego framingu bez rozró¿niania
na p³cie czy segmenty respondentów.
Analiza wyników badañ zawartych w poni¿szej tabeli 15 wskazuje, ¿e
wprowadzenie nowego framingu do opisu linii kredytowej bardzo pozytywnie
wp³ywa na sk³onnoœæ respondentów do skorzystania z oferty banku dotycz¹cej linii kredytowej. Zanotowany zosta³ 76% wzrost deklaracji skorzystania z dok³adniej opisanego, ale te¿ bardziej elastycznego produktu. Równie¿ dok³adniejsze
przedstawienie produktu wp³ywa na spadek deklaracji dotycz¹cych odroczenia
decyzji w czasie i niewielki wzrost odpowiedzi negatywnych – czyli mo¿na
stwierdziæ, ¿e dodatkowe informacje wp³ywaj¹ na zmniejszenie dyskomfortu
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dotycz¹ce podjêcia decyzji i stymuluj¹ do dokonania wyboru, a nie odk³adania go
w czasie.
Tabela 15. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty linii kredytowej vs. tradycyjnego kredytu obrotowego – analiza podstawowa
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
linia
kredytowa

kredyt
obrotowy

TAK – skorzystam z oferty

44,0

25,0

NIE – nie skorzystam z oferty

33,0

28,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

19,0

35,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

2,0

8,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

2,0

4,0

Posiadam doœwiadczenie z korzystaniem z linii kredytowej
TAK

36,0

39,0

Nie posiadam doœwiadczenia z korzystaniem z linii
kredytowej NIE

64,0

61,0

70,0

76,0

Wnioskowanie o odnowienie kredytu jest problemem dla
przedsiêbiorcy
NIE

30,0

24,0

P³eæ – Kobieta

65,0

64,0

P³eæ – Mê¿czyzna

35,0

36,0

Wariant warunków ramowych

Wnioskowanie o odnowienie kredytu jest problemem
dla przedsiêbiorcy
TAK

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Respondenci, którzy wziêli udzia³ w jednym i drugim badaniu, wykazuj¹ siê
du¿ym podobieñstwem zarówno w kwestii posiadanego doœwiadczenia w korzystaniu z linii kredytowej (wiêkszoœæ nie korzysta³a), jak te¿ w kwestii oceny znaczenia problemów zwi¹zanych z wnioskowaniem o odnowienie kredytu dla
przedsiêbiorstwa (uwa¿aj¹, ¿e jest to problem).

2.16. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet posiadaj¹cych
doœwiadczenie zwi¹zane z korzystaniem z linii kredytowej
Analiza wyników badañ w przekrojach segmentacyjnych zosta³a z punktu widzenia p³ci i doœwiadczenia w uczestnictwie w spó³kach biznesowych. Pierwszym segmentem, w ramach którego przeprowadzono analizê by³y kobiety, które posia-
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da³y doœwiadczenie w zakresie spó³ek biznesowych. Uzyskane wyniki przedstawiono w poni¿szej tabeli 16. Warto podkreœliæ, i¿ spoœród stu respondentów
w ka¿dej grupie (kontrolnej i eksperymentalnej) takich respondentek by³o 23.
Tabela 16. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu
on-line – kobiety posiadaj¹ce doœwiadczenie zwi¹zane z korzystaniem z linii kredytowej
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych

Liczba i procent respondentów
linia
kredytowa
–N

linia
typowy
typowy
kredytowa kredyt ob- kredyt ob–%
rotowy – N rotowy – %

TAK – skorzystam z oferty

9

42,9

10

40,0

NIE – nie skorzystam z oferty

8

38,1

7

28,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

3

14,3

7

28,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

0

0,0

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

4,8

1

4,0

21

100,0

25

100,0

0

0,0

0

0,0

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
TAK

18

85,7

19

76,0

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
NIE

3

14,3

6

24,0

Posiadam doœwiadczenie z korzystaniem
z linii kredytowej TAK
Nie posiadam doœwiadczenia z korzystaniem
z linii kredytowej NIE

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e w wariancie przyjaznym wzrós³ procent decyzji na tak o 7,3%. Z drugiej strony mamy w grupie kobiet posiadaj¹cych doœwiadczenie z korzystaniem z linii kredytowej znacz¹co procentowo roœnie udzia³ deklaracji o nie skorzystaniu z nowej oferty. W tym samym czasie równie¿ obni¿a siê
odsetek osób deklaruj¹cych od³o¿enie decyzji w czasie. Wiêc podsumowuj¹c
mo¿na stwierdziæ, ¿e wp³yw wdro¿onego framingu jest neutralny i sprzyja podjêciu decyzji na TAK lub NIE.
Obie grupy, zarówno objêta framingiem bazowym, jak i przyjaznym, posiada³y zbli¿one pogl¹dy w zakresie oceny problemowoœci wnioskowania o odnowienie kredytu – zdecydowana wiêkszoœæ respondentów postrzega³a, ¿e stanowi
to problem dla przedsiêbiorców. Choæ wiêcej tego typu deklaracji wystêpowa³o
w przypadku grupy objêtej framingiem przyjaznym.
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2.17. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet
nieposiadaj¹cych doœwiadczenia zwi¹zanego
z korzystaniem z linii kredytowej
Drugim segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment kobiet – respondentów
bez doœwiadczenia w korzystaniu z linii kredytowej. Grupa, która odpowiada³a
na pytanie w wariancie bazowym, liczy³a 39 osób, a grupa, która odpowiada³a na
pytanie z przyjaznym framingiem, liczy³a 44 osoby. Uzyskane wyniki badañ
przedstawiono w poni¿szej tabeli 17.
Tabela 17. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu
on-line – kobiety nieposiadaj¹ce doœwiadczenia zwi¹zanego z korzystaniem z linii
kredytowej
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów

Wariant warunków ramowych

typowy
typowy krelinia kredy- linia kredydyt obroto- kredyt obtowa – N
towa – %
wy – N
rotowy – %

TAK – skorzystam z oferty

20

45,5

3

7,7

NIE – nie skorzystam z oferty

13

29,5

13

33,3

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

9

20,5

15

38,5

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

2,3

5

12,8

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

2,3

3

7,7

Posiadam doœwiadczenie z korzystaniem
z linii kredytowej TAK

0

0,0

0

0,0

Nie posiadam doœwiadczenia z korzystaniem z linii kredytowej NIE

44

100

39

100

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
TAK

32

72,7

26

66,7

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
NIE

12

27,3

13

33,3

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Uzyskane wyniki wskazuj¹ na bardzo znacz¹cy przyrost pozytywnych decyzji o przyst¹pieniu do programu, wynosz¹cy 40,9% w wariancie przyjaznym w relacji do wariantu bazowego. Zauwa¿alnie spad³ te¿ udzia³ kobiet bez doœwiadczenia w wariancie z nowym framingiem, które na wstêpie zadeklarowa³y
negatywn¹ decyzjê. Obie grupy posiada³y podobne pogl¹dy w kwestii oceny
problemów zwi¹zanych z wnioskowaniem o odnowienie kredytu.
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Doœæ drobiazgowy opis nowego kredytu on-line bardzo pozytywnie wp³ywa
na osoby, które nie deklarowa³y doœwiadczenia w zakresie korzystania z linii kredytowej. Spostrze¿enie to mo¿e sugerowaæ aby zakres informacji framingowych
dozowaæ w zale¿noœci od doœwiadczenia respondentów w danej dziedzinie.

2.18. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn posiadaj¹cych
doœwiadczenie zwi¹zane z korzystaniem z linii kredytowej
Trzecin segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment mê¿czyzn – respondentów z doœwiadczeniem w korzystaniu z linii kredytowej. Wielkoœci tego segmentu
by³y ma³o liczne w obu grupach: kontrolnej (bazowej) i eksperymentalnej (wariant przyjazny). Segment, który odpowiada³ na pytanie w wariancie bazowym,
liczy³ 14 osób, a segment, który odpowiada³ na pytanie z przyjaznym framingiem,
liczy³ 15 osób. Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w poni¿szej tabeli 18.
Tabela 18. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu on-line
– mê¿czyŸni posiadaj¹cy doœwiadczenie zwi¹zane z korzystaniem z linii kredytowej
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych

Liczba i procent respondentów
linia
linia
kredytowa – kredytowa
N
–%

typowy kretypowy
dyt obroto- kredyt obrowy – N
towy – %

TAK– skorzystam z oferty

7

46,7

7

50,0

NIE – nie skorzystam z oferty

5

33,3

4

28,6

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

2

13,3

2

14,3

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

6,7

1

7,1

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

0

0,0

Posiadam doœwiadczenie z korzystaniem
z linii kredytowej TAK

15

100,0

14

100,0

Nie posiadam doœwiadczenia z korzystaniem z linii kredytowej NIE

0

0,0

0

0,0

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
TAK

10

66,7

13

92,9

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
NIE

5

33,3

1

7,1

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e w przypadku mê¿czyzn z doœwiadczeniem
z korzystaniem z linii kredytowej nowy framing, podobnie jak w przypadku kobiet z tego typu doœwiadczeniem, ma wp³yw neutralny z niewielkim odchyleniem
negatywnym (7% spadek deklaracji pozytywnych).

2.19. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn
nieposiadaj¹cych doœwiadczenia zwi¹zanego
z korzystaniem z linii kredytowej
Kolejnym segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment mê¿czyzn – respondentów bez doœwiadczenia w korzystaniu z linii kredytowej. Wielkoœci grup tego segmentu by³y liczniejsze w relacji do poprzedniego segmentu i obejmowa³y 22 osoby w wariancie bazowym i 20 osób w wariancie przyjaznym. Uzyskane wyniki
badañ przedstawiono w poni¿szej tabeli 19.
Tabela 19. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu on-line –
mê¿czyŸni nieposiadaj¹cy doœwiadczenia zwi¹zanego z korzystaniem z linii kredytowej
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów

Wariant warunków ramowych

typowy kretypowy
linia kredy- linia kredydyt obroto- kredyt obtowa – N
towa –%
wy – N
rotowy – %

TAK – skorzystam z oferty

8

40,0

5

22,7

NIE – nie skorzystam z oferty

7

35,0

4

18,2

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

5

25,0

11

50,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

0

0,0

2

9,1

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

0

0,0

Posiadam doœwiadczenie z korzystaniem
z linii kredytowej TAK

0

0,0

0

0,0

Nie posiadam doœwiadczenia z korzystaniem z linii kredytowej NIE

20

100,0

22

100,0

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
TAK

10

50,0

18

81,8

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
NIE

10

50,0

4

18,2

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Przedstawione w tabeli dane wskazuj¹, ¿e zastosowanie wariantu przyjaznego,
podobnie jak w przypadku kobiet, które nie posiada³y doœwiadczeñ zwi¹zanych
z korzystaniem z linii kredytowej, daje bardzo pozytywnie rezultaty. Elastyczny
wariant kredytu on-line skutkuje 76,2% wzrostem deklaracji skorzystania z wariantu przyjaznego. Co ciekawe, silnie roœnie równie¿ odsetek odpowiedzi negatywnych, a znacz¹co spada liczba respondentów, którzy deklarowali odsuniêcie
decyzji w czasie. Ponownie jak we wczeœniej analizowanej sytuacji decyzyjnej dotycz¹cej kredytu porêczanego przez BGK, szerszy opis skutkuje spadkiem deklaracji odk³adania decyzji w czasie.

2.20. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet i mê¿czyzn
ze wzglêdu na posiadanie doœwiadczenia lub nie
z korzystaniem z linii kredytowej – zestawienie ró¿nic
Uzyskane dane szczegó³owe mog¹ byæ zestawione, tak aby uzyskaæ szerszy
pogl¹d na wyniki badañ uwzglêdniaj¹cych segmentacjê wed³ug p³ci i doœwiadczenia w korzystaniu z linii kredytowej. W poni¿szej tabeli 20 zestawiono wyniki
procentowe w poszczególnych segmentach.
Tabela 20. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu on-line
– zestawienie wed³ug p³ci i doœwiadczenia z korzystaniem z linii kredytowej
Procent respondentów
Podjêta decyzja

Procent respondentów

kobiety i mê¿czyŸni z doœwiadcze- kobiety i mê¿czyŸni bez doœwiadniem zwi¹zanym z korzystaniem
czenia z korzystaniem
z linii kredytowej
z linii kredytowej

Wariant warunków
ramowych

K-P

M-P

K-B

M-B

K-P

M-P

K-B

M-B

TAK – skorzystam
z oferty

42,9

46,7

40,0

50,0

45,5

40,0

7,7

22,7

NIE – nie skorzystam
z oferty

38,1

33,3

28,0

28,6

29,5

35,0

33,3

18,2

Odsuwam w czasie
decyzjê o 3 miesi¹ce

14,3

13,3

28,0

14,3

20,5

25,0

38,5

50,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o pó³ roku

0,0

6,7

0,0

7,1

2,3

0,0

12,8

9,1

Odsuwam w czasie
decyzjê o rok

4,8

0,0

4,0

0,0

2,3

0,0

7,7

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Jak pokazuj¹ dane zawarte w tabeli zestawiaj¹cej wyniki badañ czterech segmentów, podzielone na grupy kobiet i mê¿czyzn z doœwiadczeniem i bez doœwiadczenia, wyniki istotnie ró¿nicuj¹ siê. W grupie mê¿czyzn i kobiet, którzy deklaruj¹ doœwiadczenie w zakresie korzystania z linii kredytowej wprowadzenie
nowego framingu, nie powoduje znacz¹cych skutków (widoczny jest m.in.
wzrost odpowiedzi negatywnych). Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku
osób bez doœwiadczenia. W tym wypadku framing bardzo pozytywnie wp³ywa
na decyzje podejmowane przez respondentów. Najsilniejsze pozytywne oddzia³ywanie ma miejsce wœród ankietowanych kobiet. Analiza ta zmusza do zastanowienia siê w jaki sposób dozowaæ informacjê w zale¿noœci od doœwiadczenia
respondenta.

2.21. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet postrzegaj¹cych
koniecznoœæ odnawiania kredytu jako sytuacjê
problematyczn¹
Nie tylko doœwiadczenie wp³ywa na sposób podejmowania decyzji przez kobiety
i mê¿czyzn o akceptacji instrumentu, ale tak¿e osobiste przekonania i preferencje.
W badaniu przyjêliœmy, ¿e takim kluczowym elementem, który móg³by podlegaæ
ocenie preferencji, jest kwestia postrzegania odnawialnoœci kredytu jako sytuacji
problemowej lub te¿ niebêd¹cej problemem. Uznaliœmy, ¿e to kryterium równie¿
mo¿e staæ siê podstaw¹ analizy segmentacyjnej.
Pierwszym analizowanym przekrojem by³ segment kobiet z przekonaniem,
¿e odnawianie kredytu jest sytuacj¹ problematyczn¹. Segment ten by³ stosunkowo liczny w obu grupach: w grupie kontrolnej (wariant bazowy) liczy³
45 respondentów, a w grupie poddanej eksperymentowi nowym framingiem liczy³ 50 osób. Uzyskane wyniki zosta³y przedstawione w poni¿szej tabeli 21.
Jak wykaza³y badania przyjazny framing wp³ywa istotnie na pozytywne
decyzje kobiet, które postrzegaj¹ odnawianie kredytu jako sytuacjê problematyczn¹. Mamy w tej grupie do czynienia ze wzrostem deklaracji mówi¹cych o skorzystaniu z przyjaznej oferty o 64,7%. Równoczeœnie roœnie o 34,8% deklaracja odpowiedzi negatywnych. Z kolei zmniejszaj¹ siê odsetki osób, które odsuwa³y decyzjê w czasie.
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Tabela 21. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu on-line
– kobiety postrzegaj¹ce odnawianie kredytu jako sytuacjê problematyczn¹
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów

Wariant warunków ramowych

typowy
typowy
linia kredy- linia kredykredyt ob- kredyt obtowa – N
towa – %
rotowy – N rotowy – %

TAK – skorzystam z oferty

22

44,0

12

26,7

NIE – nie skorzystam z oferty

18

36,0

12

26,7

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

8

16,0

13

28,9

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

2,0

4

8,9

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

2,0

4

8,9

Posiadam doœwiadczenie z korzystaniem
z linii kredytowej TAK

18

36,0

19

42,2

Nie posiadam doœwiadczenia z korzystaniem
z linii kredytowej NIE

32

64,0

26

57,8

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
TAK

50

100,0

45

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
NIE

0

0,0

0

100,0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

2.22. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet
niepostrzegaj¹cych koniecznoœæ odnawiania kredytu
jako sytuacji problematycznej
Kolejnym analizowanym przekrojem badawczym jest segment kobiet niepostrzegaj¹cych kwestii odnawiania kredytu jako sytuacji problemowej. W tej grupie
wydawaæ siê powinno, ¿e kwestie wiêkszej elastycznoœci korzystania z kredytu
on-line nie powinna mieæ a¿ tak du¿ego znaczenia. W obu grupach segment ten
by³ niezbyt liczny i sk³ada³ siê z 19 osób w grupie kontrolnej i 15 w grupie eksperymentalnej. W poni¿szej tabeli 22 przedstawiono wyniki badañ.
Uzyskane wyniki dla tej grupy s¹ doœæ paradoksalne. Inaczej ni¿ wstêpnie
przewidywaliœmy, okaza³o siê, ¿e zastosowany framing jest bardzo skuteczny –
ponad oœmiokrotny wzrost odsetka respondentów, którzy chcieli skorzystaæ
z przyjaznej wersji kredytu on-line. Wersja przyjazna wi¹¿e siê ze spadkiem
liczby osób odpowiadaj¹cych negatywnie na ofertê banku oraz liczbê respondentów, którzy odsuwaj¹ decyzjê w czasie.
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Tabela 22. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu on-line
– kobiety niepostrzegaj¹ce odnawianie kredytu jako sytuacji problematycznej
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych

Liczba i procent respondentów
linia kredy- linia kredytowa – N
towa – %

typowy kretypowy
dyt obroto- kredyt obrowy – N
towy – %

TAK – skorzystam z oferty

7

46,7

1

5,3

NIE – nie skorzystam z oferty

3

20,0

8

42,1

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

4

26,7

9

47,4

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

0

0,0

1

5,3

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

6,7

0

0,0

Posiadam doœwiadczenie z korzystaniem
z linii kredytowej TAK

3

20,0

6

31,6

Nie posiadam doœwiadczenia z korzystaniem z linii kredytowej NIE

12

80,0

13

68,4

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
TAK

0

0,0

0

0,0

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
NIE

15

100,0

19

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Byæ mo¿e przyczyn takiego rezultatu badania mo¿na upatrywaæ w niskiej liczebnoœci próby oraz w fakcie, ¿e zdecydowania wiêkszoœæ respondentów nie posiada³a wczeœniejszego doœwiadczenia w korzystaniu z linii kredytowej.

2.23. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn
postrzegaj¹cych koniecznoœæ odnawiania kredytu
jako sytuacjê problematyczn¹
Kolejnym analizowanym przekrojem by³ segment mê¿czyzn, którzy postrzegaj¹
koniecznoœæ odnawiania kredytu jako sytuacjê problematyczn¹. Segment by³
relatywnie liczny w obu grupach: w grupie kontrolnej (wariant bazowy) liczy³
31 respondentów a w grupie poddanej eksperymentowi nowym framingiem
liczy³ 20 osób. Uzyskane wyniki zosta³y przedstawione w poni¿szej tabeli 23.
Badanie wykaza³o, ¿e segment mê¿czyzn postrzegaj¹cych koniecznoœæ
odnawiania kredytu jako sytuacjê problematyczn¹ zmienia swoje postawy pod
wp³ywem nowego framingu. W wariancie przyjaznym procent decyzji na TAK
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roœnie do 45% w relacji do 29% w wariancie bazowym (wzrost o 55,2%). Odbywa
siê to „kosztem” respondentów, którzy wczeœniej deklarowali od³o¿enie decyzji
w czasie. W ramach nowego framingu odsetek tego typu odpowiedzi znacz¹co
spada.
Tabela 23. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu on-line
– mê¿czyŸni postrzegaj¹cy odnawianie kredytu jako sytuacjê problematyczn¹
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych

Liczba i procent respondentów
linia kredy- linia kredytowa – %
towa – N

TAK – skorzystam z oferty

9

45,0

NIE – nie skorzystam z oferty

5

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

5

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku
Odsuwam w czasie decyzjê o rok

typowy kretypowy
dyt obroto- kredyt obrowy – N
towy – %
9

29,0

25,0

8

25,8

25,0

11

35,5

1

5,0

3

9,7

0

0,0

0

0,0

Posiadam doœwiadczenie z korzystaniem
z linii kredytowej TAK

10

50,0

13

41,9

Nie posiadam doœwiadczenia z korzystaniem z linii kredytowej NIE

10

50,0

18

58,1

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
TAK

20

100,0

31

100,0

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
NIE

0

0,0

0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

2.24. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn
niepostrzegaj¹cych koniecznoœæ odnawiania kredytu
jako sytuacji problematycznej
Kolejnym analizowanym przekrojem badawczym jest segment mê¿czyzn, którzy
nie postrzegaj¹ koniecznoœci odnawiania kredytu jako sytuacji problematycznej.
Segment ten by³ stosunkowo nieliczny, szczególnie w wariancie bazowym, w którym liczy³ 5 osób. W wariancie przyjaznym jego liczebnoœæ wynios³a 15 osób.
W poni¿szej tabeli 24 przedstawiono wyniki badañ.
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Tabela 24. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu on-line
– mê¿czyŸni niepostrzegaj¹cy odnawiania kredytu jako sytuacji problematycznej
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów

Wariant warunków ramowych

typowy kretypowy
linia kredy- linia kredydyt obroto- kredyt obtowa – N
towa – %
wy – N
rotowy – %

TAK – skorzystam z oferty

6

40,0

3

60,0

NIE – nie skorzystam z oferty

7

46,7

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

2

13,3

2

40,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

0

0,0

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

0

0,0

Posiadam doœwiadczenie z korzystaniem
z linii kredytowej TAK

5

33,3

1

20,0

Nie posiadam doœwiadczenia z korzystaniem z linii kredytowej NIE

10

66,7

4

80,0

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
TAK

0

0,0

0

0,0

Wnioskowanie o odnowienie kredytu
jest problemem dla przedsiêbiorcy
NIE

15

100,0

5

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Niska liczebnoœæ analizowanych grup wp³ywa na s³aboœæ obserwacji porównawczej. Jednak akurat w tej analizowanej sytuacji decyzyjnej i w tym ujêciu segmentacyjnym mamy do czynienia z wynikiem, który mo¿na przyj¹æ, ¿e nie odbiega od hipotezy – to znaczy, ¿e w tym wypadku framing nie daje pozytywnego
rezultatu. Mamy do czynienia z 50% spadkiem odsetka osób, które deklaruj¹ zainteresowanie kredytem on-line. Ale jak wspomniano wy¿ej, nie jest to sytuacja
mocno zaskakuj¹ca, skoro ankietowani nie uwa¿aj¹, aby ubieganie siê o odnowienie
kredytu by³o znacz¹cym problemem. Choæ ponownie mo¿na podkreœliæ, ¿e wiêkszoœæ ankietowanych nie mia³a wczeœniej do czynienia z tego typu instrumentem.

2.25. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet i mê¿czyzn
dotycz¹ce skorzystania z oferty kredytu on-line ze wzglêdu
na ocenê problematycznoœci ubiegania siê o odnowienie
kredytu – zestawienie ró¿nic
Uzyskane dane szczegó³owe mog¹ byæ zestawione, tak aby uzyskaæ szerszy
pogl¹d na wyniki badañ uwzglêdniaj¹cych segmentacjê wed³ug p³ci i proble-
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matycznoœci ubiegania siê o odnowienie kredytu. W poni¿szej tabeli 25 zestawiono wyniki procentowe w poszczególnych segmentach.
Tabela 25. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu on-line
– zestawienie wed³ug p³ci i oceny problematycznoœci ubiegania siê o odnowienie kredytu
Procent respondentów
Podjêta decyzja

Procent respondentów

kobiety i mê¿czyŸni, oceniaj¹cy
kobiety i mê¿czyŸni, nie oceniaj¹cy
ubieganie siê o odnowienie kredytu ubiegania siê o odnowienie kredytu
jako sytuacjê problemow¹
jako sytuacji problemowe

Wariant warunków
ramowych

K-P

M-P

K-B

M-B

K-P

M-P

K-B

M-B

TAK – skorzystam
z oferty

44,0

45,0

26,7

29,0

46,7

40,0

5,3

60,0

NIE – nie skorzystam
z oferty

36,0

25,0

26,7

25,8

20,0

46,7

42,1

0,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o 3 miesi¹ce

16,0

25,0

28,9

35,5

26,7

13,3

47,4

40,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o pó³ roku

2,0

5,0

8,9

9,7

0,0

0,0

5,3

0,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o rok

2,0

0,0

8,9

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Jak pokazuj¹ powy¿sze dane zastosowany framing w wiêkszoœci sytuacji okaza³ siê skuteczny. Jego pozytywne oddzia³ywanie mia³o miejsce wœród kobiet,
niezale¿nie od tego czy postrzega³y ubieganie siê o odnowienie kredytu jako sytuacjê problemow¹, czy te¿ nie. Jedyn¹ grup¹, w przypadku której framing nie zadzia³a³, byli mê¿czyŸni, którzy nie postrzegali koniecznoœci odnawiania kredytu
jako sytuacji problematycznej. Jednak taka sytuacja nie powinna dziwiæ, gdy¿ dla
tej grupy kredyt on-line nie by³ rozwi¹zaniem ich problemu, a raczej problemu,
którego oni nie dostrzegali. Pewnym problemem w tej analizie jest fakt ma³ej
liczebnoœci analizowanej grupy mê¿czyzn.

2.26. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania
z oferty kredytu on-line ze wzglêdu na fazê dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa
Analizowane dane posegregowano dla sprawdzenia czy faza dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa posiada zwi¹zek z dokonywanymi decyzjami o zastosowaniu instru-
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mentu lub nie (lub te¿ z od³o¿eniem decyzji w czasie). W poni¿szej tabeli 26 przedstawiono wyniki w tym zakresie.
Tabela 26. Decyzje respondentów o skorzystaniu z oferty kredytu on-line w zale¿noœci
od fazy dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa oraz przyjêtego wariantu framingu

Faza dzia³alnoœci
firmy respondenta

WARIANT BAZOWY – procent decyzji respondentów
w poszczególnych fazach dzia³alnoœci firmy respondenta
TAK
NIE – nie
skorzystam skorzystam
z oferty
z oferty

Odsunê
decyzjê
o 3 m.

Odsunê
decyzjê
o 6 m.

Odsunê
decyzjê
o rok

OGÓ£EM

pocz¹tkowa faza

33,33

11,11

55,56

0,00

0,00

100,0

szybki rozwój

21,05

31,58

26,32

15,79

5,26

100,0

stopniowy rozwój

28,00

28,00

24,00

16,00

4,00

100,0

dojrza³oœæ

25,00

29,55

38,64

2,27

4,55

100,0

0,00

33,33

66,67

0,00

0,00

100,0

28,00

35,00

8,00

4,00

100,0

schy³ek
OGÓ£EM

Faza dzia³alnoœci
firmy respondenta

25,00

WARIANT PRZYJAZNY – procent decyzji respondentów
w poszczególnych fazach dzia³alnoœci firmy respondenta
TAK
NIE – nie
skorzystam skorzystam
z oferty
z oferty

Odsunê
decyzjê
o 3 m.

Odsunê
decyzjê
o 6 m.

Odsunê
decyzjê
o rok

OGÓ£EM

18,18

0,00

0,00

100,0

pocz¹tkowa faza

36,36

45,45

szybki rozwój

66,67

26,67

0,00

0,00

6,67

100,0

stopniowy rozwój

41,38

24,14

34,48

0,00

0,00

100,0

dojrza³oœæ

39,53

37,21

16,28

4,65

2,33

100,0

schy³ek

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

100,0

OGÓ£EM

44,00

33,00

19,00

2,00

2,00

100,0

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych

Podstawowa obserwacja wynikaj¹ca z analizy danych pokazuje, ¿e w wariancie bazowym mamy do czynienia z bardzo zrównowa¿onym rozk³adem odpowiedzi pozytywnych (nie licz¹c przedsiêbiorstw bêd¹cych w fazie s³ych³kowej).
Z kolei w wariancie przyjaznym mamy do czynienia z zauwa¿alnym wzrostem
zainteresowania ofert¹ banku, ale równie¿ ze zwiêkszeniem dysproporcji pomiêdzy odpowiedziami przedstawicieli przedsiêbiorstw z poszczególnych faz ich
rozwoju. Najwiêksze zainteresowanie przedstawiaj¹ firmy w szybkiej fazie rozwoju i to jest doœæ zrozumia³e. Oferta przyjazna budzi równie¿ zainteresowanie
firm bêd¹cych w fazie schy³kowej. Jednak podobnie jak we wczeœniej omawianej
sytuacji decyzyjnej wydaje siê, ¿e faza dzia³alnoœci nie mia³a jednak a¿ tak du¿ego
wp³ywu na charakter podejmowanych przez respondentów decyzji.
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2.27. Wnioski z badañ
Analizy przeprowadzone w niniejszym rozdziale dotycz¹ dwóch sytuacji decyzyjnych zwi¹zanych z korzystaniem z instrumentów kredytowych – w pierwszym
wypadku mieliœmy do czynienia z preferencyjn¹ po¿yczk¹ porêczan¹ przez BGK,
a w drugim z wyborem pomiêdzy elastyczn¹ lini¹ kredytow¹ a tradycyjnym kredytem obrotowym. Obie sytuacje mia³y zwi¹zek z pewnymi dysfunkcjami, które
odnotowaliœmy w pierwszym etapie badania. Dlatego te¿ przedstawianie respondentom opisy zosta³y zmienione (uzupe³nione).
Zastosowane zmiany framingu mia³y na celu poprawê dzia³ania oferowanych
instrumentów – czyli w tym wypadku wzrost skutecznoœci oferty kredytowej.
W przypadku po¿yczki porêczanej przez BGK postawiono m.in. zbadaæ czy dodanie przez BGK, który porêcza po¿yczki, doradztwa pozytywnie wp³ynie na decyzje podejmowanie przez przedsiêbiorców (w podziale na p³eæ). W przeciwieñstwie do I badania, w tym wypadku ca³oœæ dzia³añ zwi¹zanych jednak z obs³ug¹
kredytu prowadzi³ bank. W przypadku kredytu on-line zmieniona sytuacja polega³a na dodaniu jeszcze dok³adniejszego opisu korzyœci wynikaj¹cych z oferty
linii kredytowej, która by³a wyraŸnie korzystsniejsza od tradycyjnego kredytu obrotowego.
Analizuj¹c wyniki szczegó³owe wed³ug analizowanych segmentów, mo¿na
stwierdziæ, i¿ ujawniaj¹ one wiele interesuj¹cych obserwacji:
1) W obu analizowanych sytuacjach mieliœmy do czynienia z pozytywnym efektem wprowadzonego framingu. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e zastosowany framing okaza³ siê skuteczny.
2) Wystêpujê pewne ró¿nice dotycz¹ce p³ci. Nie s¹ one jednak jednolite i w zale¿noœci od rodzaju produktu czy te¿ od konkretnej sytuacji decyzyjnej, okazuje
siê, ¿e silniej mog¹ reagowaæ kobiety lub mê¿czyŸni.
3) Brak doœwiadczenia zwi¹zanego z danym instrumentem najczêœciej jest czynnikiem, który ³¹czy siê z wiêksz¹ chêci¹ skorzystania z instrumentów, które s¹
dok³adniej opisane lub zawieraj¹ dodatkowe elementy (typu doradztwo, coaching). Choæ w przypadku po¿yczki porêczanej przez BGK, grupa kobiet niemaj¹ca doœwiadczeñ zwi¹zanych z porêczeniem nie reagowa³a na framing.
W przypadku tego instrumentu z kolei bardzo silne pozytywne reakcje mia³y
miejsce ze strony mê¿czyzn (niezale¿nie od tego czy mieli wczeœniejszej doœwiadczenie z porêczeniami czy te¿ nie)
4) Dodanie dodatkowych informacji czêsto sprzyja z jednej strony zwiêkszeniu
deklaracji na TAK, jak te¿ wzrostowi deklaracji na NIE. Czyli widaæ, ¿e bardziej przejrzyste przedstawienie informacji na temat produktu sprzyja jednoznacznej deklaracji klientów.
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5) Badanie wykaza³o, ¿e segment mê¿czyzn z wysok¹ preferencj¹ dystrybucji
pomocy rozwojowej przez banki w sposób znacz¹cy zmienia swoje postawy
pod wp³ywem nowego framingu. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku, mê¿czyzn przekonanych o przewadze instytucji rozwojowych nad
bankami w sytuacjach zwi¹zanych z dystrybucj¹ pomocy.
6) Badanie nie wykaza³o regularnych zale¿noœci pomiêdzy faz¹ dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa a decyzjami o stosowaniu tego konkretnego instrumentu.
Wyniki w obu wariantach by³y ró¿ne, mia³y one charakter raczej przypadkowy.
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3. Wp³yw zmodyfikowanego framingu na zachowania
respondentów dotycz¹ce korzystania z kredytu
organicznego
Andrzej Poszewiecki*

3.1. Wprowadzenie
Wœród kwestii, które zosta³y wybrane do drugiej czêœci badania, znalaz³ siê m.in.
problem decyzyjny zwi¹zany ze skorzystaniem z nowej oferty bankowej kredytu
organicznego – czyli rozwi¹zania, które mog³oby pozwoliæ na pokonanie bariery
rozwoju zwi¹zanej z korzystaniem tylko ze œrodków w³asnych. Organiczny kredyt
rozwojowy zosta³ pomyœlany jako rozwi¹zanie maj¹ce na celu wzmocnienie zdolnoœci inwestycyjnych MSP poprzez uzupe³nianie stopniowo gromadzonych œrodków pochodz¹cych z zysków nierozdzielonych o œrodki z preferencyjnego d³ugoterminowego kredytu rozwojowego. Kredyt mia³by wspieraæ systematyczne
oszczêdzanie firm, i byæ przydzielany corocznie, w kwocie równiej maksymalnie
systematycznie zaoszczêdzonym kwotom (zyskom zatrzymanym) w firmie.
By³by on automatycznie porêczany (bezp³atnie) przez publiczny fundusz porêczeniowy oraz mia³by oprocentowanie 3%. Badany problem dotyczy³ m.in. kwestii wykorzystania przez przedsiêbiorców metody bootstrappingu, czyli stania na
w³asnych nogach.
Przeprowadzone w pierwszej turze badania pozwoli³y na sformu³owanie kilku wniosków, w tym m.in. dotycz¹cych kwestii ró¿nic w podejmowaniu decyzji
pomiêdzy poszczególnymi p³ciami. W przypadku mê¿czyzn dodanie informacji
na temat przeznaczenia kredytu tylko na cele inwestycyjne (czyli zastosowany
framing) nie skutkowa³ praktycznie ¿adn¹ zmian¹ (deklaracje TAK wynosz¹ odpowiednio 60,9% i 60%). Z kolei w przypadku kobiet mo¿na by³o zaobserwowaæ
zauwa¿aln¹ zmianê deklaracji. Okazuje siê, ¿e doprecyzowanie (dodanie)
informacji na temat mo¿liwego przeznaczenia kredytu skutkuje blisko 21%
wzrostem liczby deklaracji dotycz¹cych skorzystania z przedstawionej oferty. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e mimo przedstawionego wzrostu nadal mniej kobiet
by³o sk³onnych skorzystaæ z kredytu, ani¿eli ma to miejsce w grupie mê¿czyzn
(60% mê¿czyzn i 53,3% kobiet). Kobiety z kolei czêœciej deklarowa³y, ¿e nie
* Dr, Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, poszewiecki@panda.bg.univ.gda.pl
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skorzystaj¹ z oferty kredytu organicznego (odsetek ten obni¿a³ siê jednak w przypadku kredytu, którego przeznaczenie jest okreœlone przez bank).
Uzyskane w pierwszym etapie wyniki zachêci³y zespó³ autorski do dokonania
zmian w budowie sytuacji decyzyjnych i zmiany zastosowanego framingu. Polega³a ona na jeszcze bardziej dok³adnym sprecyzowaniu tego na co mo¿na wydaæ
uzyskane œrodki – wskazano tu m.in. na zakup maszyn i urz¹dzeñ, inwestycje
w budynki oraz prace badawczo-rozwojowe. Skoro w pierwszym etapie dodanie
informacji na temat przeznaczenia kredytu na inwestycje da³o (w przypadku kobiet) znacz¹cy efekt, to chcieliœmy zweryfikowaæ, czy jeszcze wiêksze doprecyzowanie tego, na co mo¿na przeznaczyæ pozyskane œrodki, da znacz¹cy efekt.
Nowa sytuacja decyzyjna zosta³a przedstawiona w tablicy 1, przy czym wariant opisu A – to wariant poszerzony (zawiera konkretnie wskazane mo¿liwoœci
wykorzystania œrodków z kredytu) a B – typowy (pochodz¹cy z pierwszego etapu naszego badania).
Tabela 1. Sytuacja decyzyjna: sk³onnoœæ do korzystania z organicznego kredytu rozwojowego
Opis podstawowy
Wiele ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw rozwija siê tylko dziêki tzw. „rozwojowi organicznemu”,
czyli dziêki wykorzystywaniu tylko zysków zatrzymanych w firmie do finansowania rozwoju. S¹
to zyski systematycznie oszczêdzane. Obecnie rozwa¿a siê wprowadzenie kredytu wspieraj¹cego
systematyczne oszczêdzanie firm, przydzielanego corocznie, równego maksymalnie systematycznie zaoszczêdzonym kwotom (zyskom zatrzymanym) w firmie. By³by on automatycznie porêczany (bezp³atnie) przez publiczny fundusz porêczeniowy oraz mia³by oprocentowanie 3%. Do tej
pory nie korzysta³eœ z podobnych kredytów. Czy skorzysta³byœ z tej oferty?
Opis uzupe³niaj¹cy Przyjazny

Opis uzupe³niaj¹cy Typowy

Warunkiem udzielenia rozwojowego kredytu
Warunkiem udzielenia rozwojowego kredytu
organicznego by³oby przeznaczenie kredytu na organicznego by³oby przeznaczenie kredytu
na inwestycje.
inwestycje. Œrodki z kredytu mo¿na wykorzystaæ na 1) zakupy maszyn i urz¹dzeñ oraz 2) inwestycje w budynki a tak¿e w 3) prace B+R.
Masz do wyboru nastêpuj¹ce opcje:
[ ] a) skorzystasz z oferty
[ ] b) nie skorzystasz z oferty
[ ] c) odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
[ ] d) odsuniesz w czasie decyzjæ o pó³ roku
[ ] e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
Zaznacz X wybran¹ przez Ciebie decyzjê.
Czy kiedyœ prowadzi³eœ/³aœ (lub prowadzi³a znana Ci firma lub osoba) systematyczne oszczêdzanie?
[ ] Tak [ ] Nie
Czy uwa¿asz, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê przedsiêbiorcy i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne pochwa³y?
[ ] Tak [ ] Nie
ród³o: Opracowanie w³asne.
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W odró¿nieniu od pierwszej rundy badañ, w ramach nowego framingu
poszerzono zakres informacji dla kredytobiorców o doprecyzowanie tego, na co
mog¹ zostaæ przeznaczone œrodki pochodz¹ce z kredytu.

3.2. Sposób analizy wyników badawczych w kontekœcie literatury
o podejmowaniu decyzji finansowych przez poszczególne
p³cie
Postanowiono, ¿e uzyskane wyniki badawcze bêd¹ analizowane w nastêpuj¹cych
przekrojach (segmentach):
1) profil ogólny – wyniki dla ca³ej zbiorowoœci bez rozró¿nienia na p³eæ (1 przekrój),
2) poszczególne p³cie ze wzglêdu na posiadanie lub brak doœwiadczenia
w stosowaniu podobnego instrumentu (4 przekroje),
3) poszczególne p³cie ze wzglêdu na pozytywne lub negatywne preferencje
dotycz¹ce konkretnego aspektu zwi¹zanego z danym zjawiskiem (4 przekroje),
4) ze wzglêdu na fazê prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej bez rozró¿niania
p³ci (1 przekrój).
Jak z powy¿szego wynika a¿ 8 przekrojów dotyczy³o szczegó³owej segmentacji
ze wzglêdu na p³eæ. Wyniki badawcze wyliczone dla poszczególnych przekrojów
zaprezentowano w tabelach, poni¿ej których przedstawiono komentarze.
Kwestia znaczenia p³ci w biznesie i w przedsiêbiorczoœci czy te¿ uzyskania finansowania przez kobiety nie jest silnie obecna w literaturze tematu. Mo¿na spotkaæ siê przede wszystkim z analizami dotycz¹cymi znaczenia p³ci dla zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem, roli p³ci w biznesie, ewentualnie z analiz¹ sytuacji kobiet na
rynku pracy – w tym tak¿e przedsiêbiorców. W Polsce mikroprzedsiêbiorstwa nale¿¹ce do kobiet stanowi¹ 27% ogó³u tego typu firm (Brussa, Tarnawa 2011, s. 47).
Najwiêcej ich dzia³a w us³ugach (48%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (40%).
W przemyœle przedsiêbiorstwa prowadzone przez kobiety stanowi¹ jedn¹ pi¹t¹
ogó³u, jedn¹ trzeci¹ w handlu (37%) oraz jedn¹ czwart¹ w us³ugach ogó³em (27%).
Przedsiêbiorstwa prowadzone przez kobiety, jeœli pokonaj¹ pocz¹tkowe trudnoœci, dzia³aj¹ na rynku d³u¿ej – firmy „kobiece” czêœciej ni¿ w przypadku pozosta³ych firm funkcjonuj¹ cztery lata lub d³u¿ej (71% w tej grupie do 65% w pozosta³ych). Analiza przeprowadzona na polskich firmach, które prowadzone s¹
przez kobiety wskazuje równie¿, ¿e cechuj¹ siê one wy¿szymi wynagrodzeniami
oraz wy¿szymi nak³adami na œrodki trwa³e. Analizuj¹c ogó³ przedsiêbiorstw
stwierdzono, ¿e wœród pracodawców kobiety stanowi¹ 30%, a wœród samozatrudnionych 35%. (Brussa, Tarnawa 2011, s. 62). Kobiety, które s¹ pracodawcami,
stanowi¹ najlepiej wykszta³con¹ grupê spoœród wszystkich pracuj¹cych (kobiet
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i mê¿czyzn). Autorzy cytowanego raportu wskazuj¹, ¿e mimo lepszego wykszta³cenia kobiet, nie wi¹¿e siê to z wiêkszymi szansami rozwojowymi przedsiêbiorstw przez nie zarz¹dzanych. Ich zdaniem mo¿e to mieæ zwi¹zek z stereotypowym postrzeganiem kobiet jako osób prowadz¹cych dom. Przedsiêbiorczoœæ
kobiet w Polsce jest – bior¹c pod uwagê poziom unijny – na jednym z wy¿szych
miejsc (7.) w Unii Europejskiej (34,3% wobec 30,6%) œredniej unijnej w przypadku
samozatrudnienia kobiet. Jeszcze korzystniej wypadamy pod wzglêdem udzia³u
kobiet wœród pracodawców, podczas gdy przeciêtnie w UE 25% pracodawców to
przedsiêbiorstwo prowadzone przez kobietê, w Polsce ten wskaŸnik wynosi 33%
(Brussa, Tarnawa 2011, s. 99). Wœród g³ównych barier przed za³o¿eniem dzia³alnoœci gospodarczej, kobiety wskazywa³y brak odpowiednich funduszy/kapita³u
(ponad 50% wskazañ zarówno wœród kobiet pracuj¹cych, jak i niepracuj¹cych).
Jednak zupe³nie inna by³a odpowiedŸ na pytanie dotycz¹ce tego, co by³o najtrudniejsze w procesie prowadzenia firmy. Tu najwiêcej ankietowanych wskazywa³o
na zbyt wysokie pozap³acowe koszty pracy (32%) oraz problem ze zdobywaniem
nowych klientów (30%). Problemem z dostêpem do kapita³u finansuj¹cego rozwój firmy deklarowa³o 13% respondentów (Brussa, Tarnawa 2011, s. 101).
Ciekawym wnioskiem z cytowanego badania jest spostrze¿enie, wynikaj¹ce
z przeprowadzonego eksperymentu, ¿e kobiety nie wykazuj¹ wiêkszej awersji do
ryzyka ni¿ mê¿czyŸni, szczególnie m³ode kobiety, które s¹ nawet bardziej sk³onne
do podejmowania ryzyka ni¿ mê¿czyŸni (Brussa, Tarnawa 2011, s. 100). Wniosek
ten stoi w sprzecznoœci z licznymi badaniami wskazuj¹cymi na wiêksz¹ awersjê
do ponoszenia ryzyka kobiet ni¿ mê¿czyzn (np. Byrnes, Miller, Schafer 1999, s. 367).
W innym raporcie opracowanym na zlecenie PARP (Przedsiêbiorczoœæ kobiet
w Polsce, 2011), autorzy stawiaj¹ tezê, ¿e nie mo¿na wyró¿niæ przedsiêbiorczoœci
„mêskiej” i „kobiecej”. W³aœciciele ma³ych firm maj¹ podobne podejœcie do biznesu, nie ró¿ni¹ ich równie¿ napotykane problemy i sposoby radzenia sobie z nimi
(Przedsiêbiorczoœæ kobiet w Polsce, 2011, s. 11). Uzyskane dane wskazuj¹ jednak
na wystêpowanie pewnych ró¿niæ pomiêdzy p³ciami – m.in. dotycz¹ one wielkoœci przedsiêbiorstw – mê¿czyŸni, którzy nie prowadz¹ jednoosobowej dzia³alnoœci gospodarczej zatrudniaj¹ œrednio 9 pracowników, w przypadku kobiet wartoœæ ta wynosi 5 pracowników (Przedsiêbiorczoœæ kobiet w Polsce, 2011, s. 5). Te
obserwacje czêœciowo zaprzeczaj¹ postawionej na wstêpie tezie.
Analizowana w tym rozdziale sytuacja decyzyjna dotyczy istniej¹cych firm,
które osi¹gaj¹ dochody, s¹ w stanie je systematycznie kumulowaæ, ale nie inwestuj¹ lub inwestuj¹ ma³o. Dotyczy to specyficznej sytuacji Polski. Celem badañ
by³o uzupe³nienie skumulowanych œrodków o preferencyjny kredyt i sk³onienie
przedsiêbiorców do inwestowania. W literaturze œwiatowej analizuje siê zjawisko
finasowania start upów tylko ze Ÿróde³ w³asnych i nazywa bootstrappingiem. Zjawisko to badane by³o znacznie dok³adniej poza Polsk¹. Znaczenie tego pojêcia
w rozwoju przedsiêbiorstw kobiecych analizowa³a m.in. Brush i in. (2006). Autorki
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zwróci³y uwagê na fakt, ¿e liczba kobiet przedsiêbiorców roœnie w szybkim tempie i wiele z nich tworzy du¿e firmy. W przypadku wiêkszoœci przedsiêbiorstw
nale¿¹cych do kobiet ich wzrost jest finansowany oszczêdnoœciami osobistymi
i zad³u¿eniem, tylko niewielki procent korzysta z prywatnych inwestycji kapita³owych (VC) do przyspieszenia wzrostu firm. Wyniki badañ pokazuj¹ znacz¹ce
ró¿nice w wykorzystaniu opcji korzystania z istniej¹cych zasobów (bootstrapping)
przez przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do kobiet zale¿nie od etapu rozwoju firmy.
Spó³ki, które nie uzyska³y (po¿¹danej) sprzeda¿y, czêœciej podkreœla³y znaczenie
korzystania z istniej¹cych zasobów w celu obni¿enia zatrudnienia, natomiast firmy maj¹ce wiêksz¹ sprzeda¿ czêœciej obni¿a³y koszty operacyjne.
Wa¿nym spostrze¿eniem jest wniosek z badañ S. Roper i J.M. Scott (2009), którzy odkryli, ¿e kobiety znacz¹co silniej (czêœciej) oceniaj¹ bariery finansowe
zwi¹zane z rozpoczynaniem dzia³alnoœci gospodarczej ni¿ mê¿czyŸni. Jako ¿e
postrzeganie barier finansowych jest powi¹zane negatywnie z decyzjami o rozpoczynaniu dzia³alnoœci, silniejsze postrzeganie barier finansowych wœród kobiet
ma nieproporcjonalny efekt na decyzje o zak³adaniu przez nie firm. Bycie kobiet¹
ma dodatkowy negatywny wp³yw na decyzjê o rozpoczynaniu dzia³alnoœci gospodarczej, niezwi¹zany z barierami finansowymi. Dlatego odpowiedzi ze strony
polityki stymulowania przedsiêbiorczoœci powinny uwzglêdniaæ stronê popytu,
tak aby przeciwdzia³aæ bardziej negatywnemu postrzeganiu finansowania
pocz¹tkowego wœród potencjalnych kobiet przedsiêbiorców. Pewnym rozwi¹zaniem mog¹ byæ m.in. programy mentoringu, które cechuj¹ siê znacz¹c¹ skutecznoœci¹. Potwierdzono równie¿, ¿e pozytywnie na szanse przedsiêbiorstw prowadzonych przez kobiety wp³ywaj¹ ró¿nego rodzaju programy szkoleniowe
realizowane na uczelniach wy¿szych.
Stwierdzona u kobiet niechêæ do siêgania po zewnêtrzne finansowanie i skupienie siê na rozwoju organicznym niesie pewne problemy dla prowadzonych
przez nie przedsiêbiorstw. Dostêpnych jest coraz wiêcej badañ sugeruj¹cych, ¿e
firmy nale¿¹ce do kobiet maj¹ znacz¹co gorsz¹ pozycjê w porównaniu do takich
samych firm kontrolowanych przez mê¿czyzn w dostêpie do zasobów z tradycyjnych Ÿróde³ finansowania, takich jak banki (Jayawarna i in. 2012). Konsekwencj¹
braku kapita³u na etapie pocz¹tkowym jest uzyskiwanie gorszych wyników
w ca³ym okresie dzia³alnoœci. Stosowanie wachlarza nieformalnych technik korzystania z zasobów w³asnych daje przedsiêbiorcom mo¿liwoœæ uzyskania alternatywnych Ÿróde³ finansowania, bez koniecznoœci zaci¹gania d³ugów czy finansowania kapita³owego. W powy¿szym artykule autorzy przeanalizowali próbê
211 pocz¹tkuj¹cych przedsiêbiorców na wczesnym etapie zak³adania firm, z którymi skontaktowali siê listownie lub w ramach dwuetapowych badañ internetowych. Celem badaczy by³o zidentyfikowanie ró¿nic miêdzy p³ciami, jeœli chodzi
o ró¿ne formy korzystania z zasobów w³asnych (bootstrapping). Badanie wskazuje
na znacz¹ce ró¿nie w sposobach, w jaki mê¿czyŸni i kobiety przedsiêbiorcy uzy-
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skuj¹ dostêp do nieformalnych Ÿróde³ finansowania. W pracy przedstawiono wyjaœnienia wynikaj¹ce z badañ dotycz¹cych przede wszystkim kobiet. Wyniki te
sugeruj¹, ¿e w³aœciwoœci rynków kapita³owych oraz cechy osobowoœciowe, które
ograniczaj¹ kobiety przedsiêbiorców w dostêpie do Ÿróde³ tradycyjnego finansowania, utrudniaj¹ tak¿e ich dostêp do najbardziej skutecznych form korzystania
z zasobów w³asnych.
Z kolei w ramach badañ prowadzonych przez E.J. Gatewood i in. (2009) analizowano strategie wykorzystywane przez w³aœcicielki przedsiêbiorstw w pozycjonowaniu swoich firm w celu osi¹gniêcia wzrostu, szczególnie strategie zwi¹zane
z kapita³em wzrostu. Wyniki pokazuj¹, ¿e kobiety próbuj¹ce uzyskaæ œrodki z funduszy typu venture capital legitymuj¹ siê stopniami naukowymi i doœwiadczeniem, które nie powinny utrudniaæ im uzyskiwania finansowania. Ponadto zauwa¿ono, ¿e kobiety poœwiêcaj¹ du¿o czasu na zbudowanie i wykorzystanie
zarówno formalnych, jak i nieformalnych sieci w poszukiwaniu kapita³u i jego
uzyskiwaniu. Ze wzglêdu na du¿e znaczenie bran¿y venture capital jako dostawcy
kapita³u i poleganiu przez ni¹ na swoich sieciach poleceñ inwestycyjnych, zbadano tak¿e udzia³ i rolê kobiet jako decydentów w tej bran¿y. Kobiety pracuj¹ce na
menad¿erskich stanowiskach w sektorze venture capital pracowa³y na swoich stanowiskach krócej ani¿eli zatrudnieni na analogicznych stanowiskach mê¿czyŸni.
Taka sytuacja stwarza znacz¹c¹ barierê dla kobiet przedsiêbiorców, które maj¹
mniejsze szanse, ¿e ich sieci bêd¹ zbie¿ne z sieciami dostawców finansowania, pomimo podejmowanych wysi³ków w celu rozszerzania sieci i szukania kapita³u.

3.3. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania
z oferty kredytu organicznego – analiza podstawowa
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych licz¹cych po 100
respondentów. W tabeli 2 przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne w zakresie korzystania z bazowej i „przyjaznej” oferty w warunkach nowego framingu, bez rozró¿niania na p³cie czy segmenty respondentów.
Analiza wyników badañ zawartych w powy¿szej tabeli 2 wskazuje, ¿e nowy
framing okaza³ siê skuteczny. Nie mamy tu do czynienia z bardzo znacz¹cym
wzrostem zainteresowania ofert¹ banku, ale jednak okazuje siê, ¿e liczba deklaracji skorzystania z kredytu organicznego roœnie o 5 pkt. proc. Konkretne wskazanie
mo¿liwych celów inwestycyjnych przek³ada siê równie¿ na znacz¹cy spadek respondentów, którzy chcieli odsuwaæ decyzje w czasie.
W analizowanej grupie wiêkszoœæ posiada³a doœwiadczenia zwi¹zane z systematycznym oszczêdzaniem oraz zgadza³a siê z opini¹ mówi¹c¹ o tym, ¿e niewy-
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dawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne pochwa³y.
Tabela 2. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu
organicznego – analiza podstawowa
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
poszerzony
(przyjazny) A

typowy B

TAK – skorzystam z oferty

69,0

64,0

NIE – nie skorzystam z oferty

Wariant warunków ramowych

18,0

16,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

7,0

11,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

4,0

5,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

2,0

4,0

Posiadam doœwiadczenie w systematycznym oszczêdzaniu
TAK

55,0

51,0

Posiadam doœwiadczenia w systematycznym oszczêdzaniu
NIE

45,0

49,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê i przeznaczanie ich na rozwój
firmy jest godne pochwa³y
TAK

84,0

79,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê i przeznaczanie ich na rozwój
firmy jest godne pochwa³y
NIE

16,0

21,0

P³eæ – Kobieta

65,0

64,0

P³eæ – Mê¿czyzna

35,0

36,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

3.4. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet posiadaj¹cych
doœwiadczenie w systematycznym oszczêdzaniu
Analiza wyników badañ w przekrojach segmentacyjnych zosta³a z punktu widzenia p³ci i doœwiadczenia w systematycznym oszczêdzaniu. Pierwszym segmentem, w ramach którego przeprowadzono analizê, by³y kobiety, które posiada³y
doœwiadczenie zwi¹zane z systematycznym oszczêdzaniem. Uzyskane wyniki
przedstawiono w poni¿szej tabeli 3. Warto podkreœliæ, i¿ spoœród stu respondentów w ka¿dej grupie (kontrolnej i eksperymentalnej) takich respondentek by³o 34
(wariant poszerzony) i 31 (wariant podstawowy).
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Tabela 3. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu
organicznego – kobiety posiadaj¹ce doœwiadczenie w systematycznym oszczêdzaniu
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
przyjazny –
N

przyjazny –
%

typowy – N

typowy – %

23

67,6

20

64,5

NIE – nie skorzystam z oferty

7

20,6

2

6,5

Wariant warunków ramowych
TAK – skorzystam z oferty

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

3

8,8

4

12,9

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

2,9

2

6,5

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

3

9,7

Posiadam doœwiadczenie w systematycznym oszczêdzaniu TAK

34

100,0

31

100,0

Posiadam doœwiadczenia w systematycznym oszczêdzaniu NIE

0

0,0

0

0,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków
zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na
konsumpcjê i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne pochwa³y
TAK

28

82,4

25

80,6

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków
zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na
konsumpcjê i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne pochwa³y
NIE

6

17,6

6

19,4

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

W przypadku kobiet posiadaj¹cych doœwiadczenie zwi¹zane z systematycznym oszczêdzaniem zauwa¿yæ mo¿na lekko pozytywny wp³yw framingu –
wzrost deklaracji dotycz¹cych skorzystania z oferty z 64,5% do 67,6%. Jednak
równie¿ w tym wypadku wyst¹pi³ znacz¹cy wzrost odpowiedzi negatywnych
(z 6,5% do 20,6%). Wi¹za³o siê to przede wszystkim ze spadkiem odsetka respondentów, którzy w przypadku wariantu typowego, odk³adali podjêcie decyzji. Bardziej dok³adny opis dotycz¹cy mo¿liwych celów wydatkowania œrodków
z kredytu prze³o¿y³ siê na sk³onienie tych respondentów do podjêcia decyzji i nie
odk³adania jej w czasie.
W obu analizowanych przyk³adach (sytuacjach) wyst¹pi³a du¿a zgodnoœæ
dotycz¹ca nie wydawania zysków zatrzymanych i ich przeznaczenia na rozwój
firmy (ponad 80% deklaracji takie zachowanie jest godne pochwa³y.
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3.5. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet nieposiadaj¹cych
doœwiadczenia w systematycznym oszczêdzaniu
Drugim segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment kobiet – respondentów
nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w systematycznym oszczêdzaniu. Grupa, która
odpowiada³a na pytanie w wariancie bazowym, liczy³a 33 osoby, a grupa, która
odpowiada³a na pytanie z przyjaznym flamingiem, liczy³a 31 osób. Uzyskane
wyniki badañ przedstawiono w poni¿szej tabeli 4.
Tabela 4. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu
organicznego – kobiety nieposiadaj¹ce doœwiadczenia w systematycznym oszczêdzaniu
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
przyjazny
–N

przyjazny
–%

typowy –
N

typowy –
%

24

77,4

21

63,6

NIE – nie skorzystam z oferty

3

9,7

6

18,2

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

2

6,5

4

12,1

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

3,2

2

6,1

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

3,2

0

0,0

Posiadam doœwiadczenie w systematycznym
oszczêdzaniu TAK

0

0,0

0

0,0

Posiadam doœwiadczenia w systematycznym
oszczêdzaniu NIE

31

100,0

33

100,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y TAK

27

87,1

24

72,7

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y NIE

4

12,9

9

27,3

Wariant warunków ramowych
TAK – skorzystam z oferty

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Uzyskane wyniki wskazuj¹ na znacz¹cy przyrost pozytywnych decyzji
o skorzystaniu z oferty – wzrost ten wyniós³ blisko 13 pkt proc. w wariancie
przyjaznym. Obie grupy by³y zbli¿one pod wzglêdem decyzji dotycz¹cych niewydania zysków zatrzymanych i przeznaczenia ich na rozwój firmy. Jak wiêc
widaæ szczegó³owe wskazania, na co mo¿na przeznaczyæ œrodki pozyskane
z kredytu, skutkuje znacz¹cym wzrostem zainteresowania kredytem organicznym.
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3.6. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn posiadaj¹cych
doœwiadczenie w systematycznym oszczêdzaniu
Trzecin segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment mê¿czyzn – respondentów
z doœwiadczeniem w systematycznym oszczêdzaniu. Wielkoœci tego segmentu
by³y bardzo zbli¿one w obu grupach: kontrolnej (bazowej) i eksperymentalnej
(wariant przyjazny). Segment, który odpowiada³ na pytanie w wariancie bazowym, liczy³ 20 osób, a segment, który odpowiada³ na pytanie z przyjaznym
flamingiem, liczy³ 21 osób. Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w poni¿szej
tabeli 5.
Tabela 5. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu
organicznego – mê¿czyŸni posiadaj¹cy doœwiadczenie w systematycznym oszczêdzaniu
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych
TAK – skorzystam z oferty

Liczba i procent respondentów
przyjazny
–N

przyjazny
–%

typowy –
N

typowy –
%

14

66,7

15

75,0

NIE – nie skorzystam z oferty

3

14,3

4

20,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

2

9,5

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjæ o pó³ roku

2

9,5

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

1

5,0

Posiadam doœwiadczenie w systematycznym
oszczêdzaniu TAK

21

100,0

20

100,0

Posiadam doœwiadczenia w systematycznym
oszczêdzaniu NIE

0

0,0

0

0,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y TAK

18

85,7

16

80,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y NIE

3

14,3

4

20,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e w przypadku tego framingu mamy do czynienia z jedynym w tej analizowanej sytuacji decyzyjnej, przypadkiem, gdy poszerzony opis (wersja przyjazna) przek³ada siê na mniejsze zainteresowanie propozycj¹ banku (spadek o 12,5%). Co ciekawe, równie¿ odsetek respondentów,
którzy odpowiedzieli negatywnie na propozycjê banku, zauwa¿alnie spad³.
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Mê¿czyŸni, którzy posiadali doœwiadczenie zwi¹zane z systematycznym
oszczêdzaniem, w odpowiedzi na framing zwiêkszyli liczbê wskazañ, które
mówi³y o odsuniêciu decyzji w czasie.

3.7. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w systematycznym oszczêdzaniu
Kolejnym segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment mê¿czyzn – respondentów bez doœwiadczenia w systematycznym oszczêdzaniu. Wielkoœci grup tego segmentu by³y ma³o liczne i obejmowa³y 16 osób w wariancie bazowym i 14 osób w wariancie przyjaznym. Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w poni¿szej tabeli 6.
Tabela 6. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu organicznego – mê¿czyŸni nieposiadaj¹cy doœwiadczenia w systematycznym oszczêdzaniu
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych

Liczba i procent respondentów
przyjazny przyjazny
–N
–%

typowy –
N

typowy –
%

TAK – skorzystam z oferty

8

57,1

8

50,0

NIE – nie skorzystam z oferty

5

35,7

4

25,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

0

0,0

3

18,8

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

0

0,0

1

6,3

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

7,1

0

0,0

Posiadam doœwiadczenie w systematycznym
oszczêdzaniu TAK

0

0,0

0

0,0

Posiadam doœwiadczenia w systematycznym
oszczêdzaniu NIE

14

100,0

16

100,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y
TAK

11

78,6

14

87,5

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y
NIE

3

21,4

2

12,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Przedstawione w tabeli 6 dane wskazuj¹, ¿e zastosowanie wariantu przyjaznego spowodowa³o wzrost o 14% deklaracji dotycz¹cych skorzystania z oferty
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banku. W podobnym stopniu jednak wzrós³ równie¿ odsetek osób, które
stwierdzi³y, ¿e nie skorzystaj¹ z nowej oferty. Zastosowany framing w grupie
mê¿czyzn nieposiadaj¹cych doœwiadczenia zwi¹zanego z systematycznym
oszczêdzaniem przyniós³ spadek liczby osób, które odsuwa³y podjêcie decyzji
w czasie.

3.8. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet i mê¿czyzn
ze wzglêdu na posiadanie doœwiadczenia lub nie zwi¹zane
z systematycznym oszczêdzaniem – zestawienie ró¿nic
Uzyskane dane szczegó³owe mog¹ byæ zestawione, tak aby uzyskaæ szerszy
pogl¹d na wyniki badañ uwzglêdniaj¹cych segmentacjê wed³ug p³ci i doœwiadczenia w zakresie systematycznego oszczêdzania. W tabeli 7 zestawiono wyniki
procentowe w poszczególnych segmentach.
Tabela 7. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu organicznego – zestawienie wed³ug p³ci i doœwiadczenia z systematycznym oszczêdzaniem
Procent respondentów
Podjêta decyzja

kobiety i mê¿czyŸni z doœwiadczeniem w systematycznym
oszczêdzaniu

kobiety i mê¿czyŸni bez doœwiadczenia w systematycznym
oszczêdzaniu

Wariant warunków
ramowych

K-B

M-B

K-P

M-P

K-B

M-B

K-P

M-P

TAK – skorzystam
z oferty

64,5

75

67,6

66,7

63,6

50,0

77,4

57,1

NIE – nie skorzystam
z oferty

6,5

20

20,6

14,3

18,2

25,0

9,7

35,7

Odsuwam w czasie
decyzjê o 3 miesi¹ce

12,9

0

8,8

9,5

12,1

18,8

6,5

0,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o pó³ roku

6,5

0

2,9

9,5

6,1

6,3

3,2

0,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o rok

9,7

5

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

7,1

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Jak pokazuj¹ dane zawarte w tabeli 7 zestawiaj¹cej wyniki badañ czterech
segmentów, podzielone na grupy kobiet i mê¿czyzn z doœwiadczeniem i bez
doœwiadczenia, wyniki istotnie ró¿nicuj¹ siê. W wiêkszoœci sytuacji zastosowany
framing daje pozytywny efekt. Jedynie w przypadku mê¿czyzn posiadaj¹cych
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doœwiadczenie w systematycznym oszczêdzaniu mamy do czynienia w przypadku zastosowaniu wariantu przyjaznego ze spadkiem procentu wskazañ.

3.9. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet z wysok¹
preferencj¹ zatrzymania zysków w firmie
Nie tylko doœwiadczenie wp³ywa na sposób podejmowania decyzji przez kobiety
i mê¿czyzn o skorzystaniu z oferty banku, ale tak¿e osobiste przekonania i preferencje. W badaniu przyjêliœmy, ¿e takim kluczowym elementem, który móg³by
podlegaæ ocenie preferencji, jest przekonanie na temat niewydawania zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê. Przekonanie to oznacza skupienie siê na rozwoju w³asnego biznesu, a nie konsumpcji uzyskanych zysków.
Tabela 8. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu
organicznego – kobiety z wysok¹ preferencj¹ zatrzymywania zysków w firmie
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych

Liczba i procent respondentów
przyjazny przyjazny
–N
–%

typowy –
N

typowy –
%

TAK – skorzystam z oferty

43

78,2

33

67,3

NIE – nie skorzystam z oferty

6

10,9

7

14,3

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

4

7,3

4

8,2

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

1,8

2

4,1

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

1,8

3

6,1

Posiadam doœwiadczenie w systematycznym
oszczêdzaniu TAK

28

50,9

25

51,0

Posiadam doœwiadczenia w systematycznym
oszczêdzaniu NIE

27

49,1

24

49,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y
TAK

55

100,0

49

100,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y
NIE

0

0,0

0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Pierwszym analizowanym przekrojem by³ segment kobiet z przekonaniem,
¿e godne pochwa³y jest niewydawania zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie i przeznaczenie ich na rozwój firmy. Segment ten by³ stosunkowo liczny
w obu grupach: w grupie kontrolnej (wariant bazowy) liczy³ 49 kobiet, a w grupie
poddanej eksperymentowi nowym framingiem liczy³ 55 kobiet. Uzyskane wyniki
zosta³y przedstawione w tabeli 8.
Jak wykaza³y badania przyjazny framing wp³ywa istotnie na pozytywne decyzje kobiet z wysok¹ preferencj¹ zatrzymywania zysków w firmie (wzrost
o 16,2%). Ponadto zauwa¿alnie spada (o 31%) liczba negatywnych odpowiedzi.
Jak wiêc widaæ w przypadku kobiet, które skupiaj¹ siê na rozwoju swojego biznesu,
wystêpuje bardzo silny wp³yw framingu zwi¹zanego z uszczegó³owieniem informacji dotycz¹cych mo¿liwego przeznaczenia uzyskanego od banku kredytu.

3.10. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet z nisk¹
preferencj¹ zatrzymania zysków w firmie
Kolejnym analizowanym przekrojem badawczym jest segment kobiet z nisk¹ preferencj¹ zatrzymywania zysków w firmie. Takie podejœcie mo¿e siê wi¹zaæ
z wiêksz¹ chêci¹ przeznaczenia zysków na konsumpcjê i mniejsz¹ motywacj¹ do
rozwijania prowadzonej dzia³alnoœci. Powinna ona wp³ywaæ na mniejsza zainteresowanie pozyskaniem finansowania zewnêtrznego.
W obu grupach segment ten by³ nieliczny i liczy³ 15 osób w grupie kontrolnej
i 10 w grupie eksperymentalnej. W poni¿szej tabeli 9 przedstawiono wyniki badañ.
Pomimo niskiej liczebnoœci obu grup uzyskany wynik potwierdza, ¿e je¿eli respondent charakteryzuje siê nisk¹ preferencj¹ zatrzymywania zysków w firmie,
to mo¿e odbieraæ framing zaplanowany jako przyjazny (uszczegó³awiaj¹cy mo¿liwoœci zwi¹zane z przeznaczeniem kredytu), negatywnie – tzn. skutki tego mog¹
byæ odwrotne od zamierzeñ. Jednak wynika to z faktu, ¿e osoby znajduj¹ce siê
w tej grupie raczej nie s¹ sk³onne rozwijaæ swoich firm, dlatego te¿ poszerzenie informacji o fakt przeznaczenia kredytu na konkretne cele inwestycyjne wp³ywa na
ich decyzje negatywnie. Spadkowi deklaracja zwi¹zanych z chêci¹ skorzystania
z oferty bankowej, towarzyszy wzrost deklaracji negatywnych (czyli odmowy
skorzystania z oferty).
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Tabela 9. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu
organicznego – kobiety z nisk¹ preferencj¹ zatrzymywania zysków w firmie
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych

Liczba i procent respondentów
przyjazny przyjazny
–N
–%

typowy –
N

typowy –
%

TAK – skorzystam z oferty

4

40

8

53,3

NIE – nie skorzystam z oferty

4

40

1

6,7

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

1

10

4

26,7

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

10

2

13,3

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0

0

0,0

Posiadam doœwiadczenie w systematycznym
oszczêdzaniu TAK

6

60

6

40,0

Posiadam doœwiadczenia w systematycznym
oszczêdzaniu NIE

4

40

9

60,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y
TAK

0

0

0

0,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y
NIE

10

100,0

15

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

3.11. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn z wysok¹
preferencj¹ zatrzymania zysków w firmie
Kolejnym analizowanym przekrojem by³ segment mê¿czyzn z wysok¹ preferencj¹ zatrzymania zysków w firmie. Segment by³ relatywnie liczny w obu grupach: w grupie kontrolnej (wariant bazowy) liczy³ 30 respondentów, a w grupie
poddanej eksperymentowi nowym framingiem liczy³ 29 osób. Uzyskane wyniki
zosta³y przedstawione w poni¿szej tabeli 10.
Badanie wykaza³o, ¿e segment mê¿czyzn z wysok¹ preferencj¹ zatrzymania
zysków w firmie zachowuj¹ siê inaczej ani¿eli kobiety z tak¹ sam¹ sk³onnoœci¹ –
tzn. framing wp³ywa negatywnie na ich sk³onnoœæ do skorzystania z oferty bankowej (spadek o 8 pkt proc.).
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Tabela 10. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu
organicznego – mê¿czyŸni z wysok¹ preferencj¹ zatrzymywania zysków w firmie
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych
TAK – skorzystam z oferty

Liczba i procent respondentów
przyjazny przyjazny
–N
–%

typowy –
N

typowy –
%

18

62,0

21

70,0

NIE – nie skorzystam z oferty

6

21,0

6

20,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

2

7,0

2

7,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

2

7,0

1

3,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

3,0

0

0,0

Posiadam doœwiadczenie w systematycznym
oszczêdzaniu TAK

18

62,0

16

53,0

Posiadam doœwiadczenia w systematycznym
oszczêdzaniu NIE

11

38,0

14

47,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y
TAK

29

100,0

30

100,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y
NIE

0

0,0

0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

3.12. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn z nisk¹
preferencj¹ zatrzymania zysków w firmie
Kolejnym analizowanym przekrojem badawczym jest segment mê¿czyzn, z nisk¹
preferencj¹ zatrzymania zysków w firmie. Segment ten by³ nieliczny w obu grupach i liczy³ po 6 osób.
Niska liczebnoœæ analizowanych grup wp³ywa na s³aboœæ obserwacji porównawczej. Abstrahuj¹c od tego problemu warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e framing
wp³ywa na zmianê decyzji w du¿ym stopniu w kierunku decyzji pozytywnych,
ca³kowicie odwrotnie ni¿ u kobiet z segmentu o niskiej preferencji zatrzymywania zysków w firmie. Wyjaœnienie tego zjawiska jest trudne i wydaje siê, ¿e wp³yw
mo¿e mieæ ma³a próba, a tak¿e przypadkowoœæ dokonywanych wyborów.
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Tabela 11. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu
organicznego – mê¿czyŸni z nisk¹ preferencj¹ zatrzymywania zysków w firmie
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych

Liczba i procent respondentów
przyjazny przyjazny
–N
–%

typowy –
N

typowy –
%

TAK – skorzystam z oferty

4

66,7

2

33,3

NIE – nie skorzystam z oferty

2

33,3

2

33,3

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

0

0,0

1

16,7

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

0

0,0

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

1

16,7

Posiadam doœwiadczenie w systematycznym
oszczêdzaniu TAK

3

50,0

4

66,7

Posiadam doœwiadczenia w systematycznym
oszczêdzaniu NIE

3

50,0

2

33,3

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y
TAK

0

0,0

0

0,0

Uwa¿am, ¿e niewydawanie zysków zatrzymanych w przedsiêbiorstwie na konsumpcjê
i przeznaczanie ich na rozwój firmy jest godne
pochwa³y
NIE

6

100,0

6

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

3.13. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet i mê¿czyzn
ze wzglêdu na preferencje zatrzymywania zysków
w firmie – zestawienie ró¿nic
Uzyskane dane szczegó³owe mog¹ byæ zestawione, tak aby uzyskaæ szerszy
pogl¹d na wyniki badañ uwzglêdniaj¹cych segmentacjê wed³ug p³ci i oceny kwestii zatrzymywania zysków w firmie. W poni¿szej tabeli 12 zestawiono wyniki
procentowe w poszczególnych segmentach.
Jak pokazuj¹ dane zawarte w tabeli 12 zestawiaj¹cej wyniki badañ czterech segmentów podzielone na grupy kobiet i mê¿czyzn z ró¿nymi preferencjami zatrzymywania zysków w firmie, wyniki istotnie ró¿nicuj¹ siê. Framing silniej
dzia³a na kobiety, które w grupie osób z preferencj¹ zatrzymywania zysków w firmie zwiêkszaj¹ deklaracje dotycz¹ce skorzystania z oferty kredytu organicznego.
W grupie mê¿czyzn mamy do czynienia z sytuacj¹ odwrotn¹. Analogiczna sytua-
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cja jest równie¿ w grupie z nisk¹ preferencj¹ zatrzymywania zysków w firmie.
W tym wypadku wœród kobiet, które maj¹ do czynienia z wariantem przyjaznym
(poszerzonym), mamy do czynienia ze spadkiem deklaracji skorzystania z oferty
bankowej. Odwrotna sytuacja ma miejsce wœród mê¿czyzn. Na uzyskanie wyniki
mo¿e mieæ jednak fakt niskiej liczebnoœci grup, które deklarowa³y preferencjê
niskiej preferencji zatrzymania zysków w firmie. Wa¿nym spostrze¿eniem jest
odmienny schemat reagowania kobiet i mê¿czyzn na nowy framing.
Tabela 12. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do skorzystania z oferty kredytu
organicznego – zestawienie wed³ug p³ci i preferencji zatrzymywania zysków w firmie
Procent respondentów
Podjêta decyzja

kobiety i mê¿czyŸni z wysok¹
kobiety i mê¿czyŸni z nisk¹
preferencj¹ zatrzymywania zysków preferencj¹ zatrzymywania zysków
w firmie
w firmie

Wariant warunków
ramowych

K-B

M-B

K-P

M-P

K-B

M-B

K-P

M-P

TAK – przyst¹piê
do programu

67,3

70,0

78,2

62,0

53,3

33,3

40,0

66,7

NIE – nie przyst¹piê
do programu

14,3

20,0

10,9

21,0

6,7

33,3

40,0

33,3

Odsuwam w czasie
decyzjê o 3 miesi¹ce

8,2

6,7

7,3

21,0

26,7

16,7

10,0

0,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o pó³ roku

4,1

3,3

1,8

7,0

13,3

0,0

10,0

0,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o rok

6,1

0,0

1,8

3,0

0,0

16,7

0,0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

3.14. Wp³yw nowego framingu na decyzje zwi¹zane
z korzystaniem z kredytu organicznego ze wzglêdu
na fazê dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
Analizowane dane posegregowano dla sprawdzenia czy faza dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa posiada zwi¹zek z dokonywanymi decyzjami o skorzystaniu
z oferty kredytu organicznego lub nie (lub te¿ z od³o¿eniem decyzji w czasie).
W poni¿szej tabeli 13 przedstawiono wyniki w tym zakresie.
Analiza ze wzglêdu na fazê dzia³alnoœci nie wykazuje jakiœ znacz¹cych prawid³owoœci. Pewnym ograniczeniem tej analizy jest czasami bardzo ma³a liczebnoœæ poszczególnych faz dzia³alnoœci firm respondenta.
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Tabela 13. Decyzje respondentów o skorzystaniu z kredytu organicznego w zale¿noœci
od fazy dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa oraz przyjêtego wariantu framingu
WARIANT BAZOWY – procent decyzji respondentów
w poszczególnych fazach dzia³alnoœci firmy respondenta
Faza dzia³alnoœci
firmy respondenta

TAK
skorzysta
m z oferty

NIE
skorzystam
z oferty

Odsunê
decyzjê
o 3 m.

Odsunê
decyzjê
o 6 m.

Odsunê
decyzjê
o rok

OGÓ£EM

pocz¹tkowa faza

55,6

33,3

11,1

0,0

0,0

100,0

szybki rozwój

63,2

26,3

5,3

0,0

5,3

100,0

stopniowy rozwój

56,0

16,0

12,0

12,0

4,0

100,0

dojrza³oœæ

68,2

9,1

13,6

4,5

4,5

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

64,0

16,0

11,0

5,0

4,0

100,0

schy³ek
OGÓ£EM

WARIANT PRZYJAZNY – procent decyzji respondentów
w poszczególnych fazach dzia³alnoœci firmy respondenta
Faza dzia³alnoœci
firmy respondenta

TAK
skorzysta
m z oferty

NIE
skorzystam
z oferty

Odsunê
decyzjê
o 3 m.

Odsunê
decyzjê
o 6 m.

Odsunê
decyzjê
o rok

OGÓ£EM

pocz¹tkowa faza

63,6

18,2

0,0

9,1

9,1

100,0

szybki rozwój

80,0

13,3

6,7

0,0

0,0

100,0

stopniowy rozwój

69,0

13,8

13,8

3,4

0,0

100,0

dojrza³oœæ

69,8

20,9

4,7

2,3

2,3

100,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

100,0

69,0

18,0

7,0

4,0

2,0

100,0

schy³ek
OGÓ£EM

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

3.15. Wnioski z badañ
Analiza przypadku podejmowania decyzji w zakresie skorzystania z oferty kredytu organicznego by³a podyktowana dysfunkcjonalnoœci¹ pierwszego zastosowanego framingu ze wzglêdu na p³eæ. Wi¹za³o siê to przede wszystkim z ni¿sz¹
chêci¹ kobiet do skorzystania z oferty banku, która jednak w przypadku zastosowania framingu ulega³a znacz¹cemu wzrostowi, ale nadal by³a ni¿sza ni¿ u mê¿czyzn. Dlatego te¿ stwierdzono, ¿e w nowym badaniu dodane zostan¹ jeszcze
bardziej dok³adne informacje dotycz¹ce mo¿liwoœci przeznaczenia œrodków uzyskanych z kredytu – wskazano tu m.in. na zakup maszyn i urz¹dzeñ, inwestycje
w budynki oraz prace badawczo-rozwojowe. Skoro w pierwszym etapie dodanie
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informacji na temat przeznaczenia kredytu na inwestycje da³o (w przypadku kobiet) znacz¹cy efekt, to chciano zweryfikowaæ czy jeszcze wiêksze doprecyzowanie tego, na co mo¿na przeznaczyæ pozyskane œrodki, da znacz¹cy efekt.
Analizuj¹c wyniki szczegó³owe, mo¿na stwierdziæ, i¿ ujawniaj¹ one wiele
interesuj¹cych obserwacji:
1. Nowy framing okaza³ siê skuteczny. Nie mamy tu do czynienia z bardzo
znacz¹cym wzrostem zainteresowania ofert¹ banku, ale jednak okazujê siê, ¿e
liczba deklaracji skorzystania z kredytu organicznego roœnie o 5 pkt. proc.
Konkretne wskazanie mo¿liwych celów inwestycyjnych przek³ada siê równie¿ na znacz¹cy spadek respondentów, którzy chcieli odsuwaæ decyzje
w czasie.
2. W przypadku kobiet posiadaj¹cych doœwiadczenie zwi¹zane z systematycznym oszczêdzaniem zauwa¿yæ mo¿na lekko pozytywny wp³yw framingu –
wzrost deklaracji dotycz¹cych skorzystania z oferty z 64,5% do 67,6%. Jednak
równie¿ w tym wypadku wyst¹pi³ znacz¹cy wzrost odpowiedzi negatywnych (z 6,5% do 20,6%). Wi¹za³o siê to przede wszystkim ze spadkiem odsetka
respondentów, którzy w przypadku wariantu typowego, odk³adali podjêcie
decyzji. Bardziej dok³adny opis dotycz¹cy mo¿liwych celów wydatkowania
œrodków z kredytu prze³o¿y³ siê na sk³onienie tych respondentów do podjêcia decyzji i nie odk³adania jej w czasie.
3. Drugim segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment kobiet – respondentów
nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w systematycznym oszczêdzaniu. Uzyskane
wyniki wskazuj¹ na znacz¹cy przyrost pozytywnych decyzji o skorzystaniu
z oferty – wzrost ten wyniós³ blisko 13 punktów procentowych w wariancie
przyjaznym.
4. Odmienn¹ sytuacjê mamy w przypadku mê¿czyzn posiadaj¹cych doœwiadczenie zwi¹zane z systematycznym oszczêdzaniem. Ta grupa negatywnie
reaguje na zastosowany framing. Jak siê wiêc okazuje dzia³anie, które przynios³o pozytywny efekt w przypadku kobiet, daje odwrotny efekt u mê¿czyzn (spadek o 12,5%).
5. Analiza dotycz¹ca wp³ywu framingu w zale¿noœci od preferencji zatrzymania
zysków w firmie (zarówno wœród kobiet i mê¿czyzn wiêkszoœæ respondentów
wskazywa³a, ¿e preferuje zatrzymanie zysków w firmie) ponownie wskaza³a
na znacz¹ce ró¿nice miêdzy obydwoma p³ciami. Jak wykaza³y badania przyjazny framing wp³ywa istotnie na pozytywne decyzje kobiet z wysok¹ preferencj¹ zatrzymywania zysków w firmie (wzrost o 16,2%), a z kolei wœród
mê¿czyzn mamy do czynienia z negatywn¹ reakcj¹.
6. Badanie nie wykaza³o regularnych zale¿noœci pomiêdzy faz¹ dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa a decyzjami o stosowaniu tego konkretnego instrumentu.
Wyniki w obu wariantach by³y ró¿ne, mia³y one charakter przypadkowy.

3. Wp³yw zmodyfikowanego framingu na zachowania respondentów...

411

Powy¿sza analiza prowadzi do wniosku, ¿e w przypadku przygotowywania
ofert np. kredytowych przez banki, byæ mo¿e warto uwzglêdniæ kwestie zró¿nicowania sposobu przedstawienia oferty dla kobiet oraz mê¿czyzn (szczególnie
w grupie posiadaj¹cej doœwiadczenie).
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4. Wp³yw zmodyfikowanego framingu na zachowania
respondentów podczas aukcji na wk³ad w³asny
przy dotacjach na projekty rozwojowe MSP
w wybranych segmentach
Przemys³aw Kulawczuk*

4.1. Wprowadzenie
Przedstawiony w czêœci I raportu badawczego problem zró¿nicowanego reagowania kobiet i mê¿czyzn na propozycjê skorzystania z instrumentów rozwojowego, jakim jest dotacja rozwojowa pod warunkiem zadeklarowania odpowiedniej
wysokoœci wk³adu w³asnego, zachêci³ zespó³ badawczy do zmodyfikowania pytania (polepszenia framingu) i zadania go ponownie. W ramach pierwszej rundy
badañ metoda oddzia³ywañ framingowych w odniesieniu do deklarowania
wk³adu w³asnego polega³a na wprowadzeniu górnego limitu poziomu wk³adu
w³asnego w wysokoœci 50% dotacji w wariancie uwa¿anym przez badaczy za
przyjazny. W wariancie bazowym takiego ograniczenia nie by³o. Zespó³ uwa¿a³,
¿e wprowadzenie odgórnego ograniczenia oznacza odciêcie mniej korzystnych
deklaracji (powy¿ej 50%), tym bardziej, ¿e ka¿dy przedsiêbiorca jest zainteresowany jak najni¿szym wk³adem w³asnym do projektu finansowanego dotacj¹.
Wprowadzenie takiego rozwi¹zania spowodowa³o wzrost pozytywnych decyzji
o przyjêciu instrumentu u kobiet (z 62,7% do 70,0%), natomiast u mê¿czyzn tego
typu dzia³anie wywo³a³o skutek odwrotny – spadek pozytywnych decyzji o zastosowaniu instrumentu (z 54,3% do 44,4%). Warto zauwa¿yæ, ¿e ró¿nice te
w przypadku obu p³ci by³y znacz¹ce. Mo¿liwa interpretacja tak rozbie¿nych reakcji
by³a taka, ¿e kobiety rzeczywiœcie odebra³y wprowadzenie limitu jako pomoc
i zmniejszenie pola mniej korzystnych decyzji. Tymczasem czêœæ mê¿czyzn
mog³a odebraæ tego typu rozwi¹zanie jako wskazanie, ¿e dopiero 50% wk³ad
w³asny gwarantuje otrzymanie dotacji i zrezygnowa³a z ubiegania siê o ni¹.
Kobiety preferowa³y pole decyzyjne w zakresie wk³adu w³asnego 1–50%, a mê¿czyŸni 1–99%, przy czym spodziewali siê uzyskania udzia³u w³asnego w dotacji
na poziomie znacznie ni¿szym ni¿ 50%. Mê¿czyŸni preferowali wysok¹ niepewnoœæ i hazard w oczekiwaniu wysokiej wyp³aty, a kobiety rozwi¹zania bardziej
* Dr hab., Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, Profesor UG,
pkl@post.pl
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pewne. Przyk³ad ten pokazuje ewidentnie dysfunkcjonalnoœæ rozwi¹zania framingowego polegaj¹cego na przyjêciu limitu 50% ze wzglêdu na p³eæ, i to uzasadnia³o podjêcie próby zmniejszaj¹cej t¹ dysfunkcjonalnoœæ.
Zespó³ badawczy uzna³, ¿e rozwi¹zanie z górnym limitem by³o dobre, jednak
mog³o byæ ró¿nie rozumiane przez obie p³cie. Kobiety zrozumia³y go wprost,
a mê¿czyŸni aluzyjnie (st¹d pora¿ka). Z tego te¿ wzglêdu zaproponowano, aby
w II rundzie badañ nowy framing by³ bardziej informacyjny ni¿ regulacyjny.
W wariancie przyjaznym, zamiast zdania o limicie wprowadzono informacjê
statystyczn¹, ¿e przy zaproponowaniu 33% wk³adu w³asnego prawdopodobieñstwo otrzymania dotacji graniczy z pewnoœci¹ (niemal na pewno). Przyjêto, ¿e
tego typu rozwi¹zanie zlikwiduje dysfunkcjonalnoœæ poprzedniego rozwi¹zania
ze wzglêdu na p³eæ i lepiej wp³ynie na oba wyniki.
Nowa sytuacja decyzyjna zosta³a przedstawiona w poni¿ej tabeli 1, przy czym
wariant opisu A – to wariant bazowy, a B – przyjazny.
Tabela 1. Sytuacja decyzyjna – aukcja na wk³ad w³asny przy dotacjach
Opis podstawowy
Do tej pory przyznawano dotacje na inwestycje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw technologicznych w zale¿noœci od liczby punktów, które zdoby³o przedsiêbiorstwo. Dostawa³o je tylko oko³o
20% aplikantów. Rozwa¿ana jest zmiana tego systemu jako ma³o obiektywnego na inny. Wiesz,
¿e PARP wymaga, aby przynajmniej 30% wk³adu gotówkowego do przedsiêwziêcia pochodzi³o od
przedsiêbiorstwa. Wtedy na 90% zatwierdzi wniosek. Jeœli jednak deklaracje bêd¹ ni¿sze, to przejd¹
wnioski z najwy¿szymi dostêpnymi deklaracjami. Mo¿na dostaæ dotacjê na projekt wartoœci 1 miliona PLN. Dostêpnych jest 200 mln PLN. Sk¹din¹d wiesz, ¿e ok. 3 tys. firm chce wzi¹æ udzia³
w aukcji. Wartoœæ œrodków na ten program nie zwiêkszy siê w relacji do poprzedniego okresu.
Wariant typowy

Wariant przyjazny

A. Wprowadzono aukcjê na wysokoœæ wk³adu
w³asnego. Aukcjê wygrywaj¹ ci przedsiêbiorcy,
którzy zaproponuj¹ najwiêkszy udzia³ w³asny.
Program jest powtarzany co 3 miesi¹ce.
Masz do wyboru nastêpuj¹ce opcje:

B. Wprowadzono aukcjê na wysokoœæ wk³adu
w³asnego. Aukcje wygrywaj¹ ci przedsiêbiorcy,
którzy zaproponuj¹ najwiêkszy udzia³ w³asny.
Aby zredukowaæ niepewnoœæ mo¿esz zaproponowaæ np. 33% wk³adu w³asnego. Wtedy niemal na pewno dostaniesz dotacjê. Program jest
powtarzany co 3 miesi¹ce.
Masz do wyboru nastêpuj¹ce opcje:

[ ] a) nie z³o¿ysz wniosku
[ ] b) z³o¿ysz wniosek
W aukcji zaproponujesz …….% wk³adu w³asnego
[ ] c) odsuniesz decyzjê o uczestnictwie o 3 miesi¹ce
[ ] d) odsuniesz w czasie decyzjê o pó³ roku
[ ] e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
Czy kiedyœ bra³eœ/³aœ udzia³ w aukcji lub przetargu?
[ ] Tak [ ] Nie
Czy uwa¿asz, ¿e wk³ad w³asny stanowi znacz¹c¹ barierê przy ubieganiu siê o œrodki pomocowe?
[ ] Tak [ ] Nie
ród³o: Opracowanie w³asne.
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W odró¿nieniu od pierwszej rundy badañ, w ramach której nie uda³o siê zebraæ kompletnych danych w zakresie deklarowanego wk³adu w³asnego, w drugiej rundzie badañ do³o¿ono starañ, aby te dane by³y kompletne.

4.2. Sposób analizy wyników badawczych w kontekœcie
literatury o podejmowaniu decyzji finansowych
przez poszczególne p³cie
Postanowiono, ¿e uzyskane wyniki badawcze bêd¹ analizowane w nastêpuj¹cych
przekrojach (segmentach):
1) profil ogólny – wyniki dla ca³ej zbiorowoœci bez rozró¿nienia na p³eæ (1 przekrój),
2) poszczególne p³cie ze wzglêdu na posiadanie lub brak doœwiadczenia
w stosowanie podobnego instrumentu (4 przekroje),
3) poszczególne p³cie ze wzglêdu na pozytywne lub negatywne preferencje
dotycz¹ce konkretnego aspektu zwi¹zanego z danym zjawiskiem (4 przekroje),
4) ze wzglêdu na fazê prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej bez rozró¿niania
p³ci (1 przekrój).
Jak z powy¿szego wynika, a¿ 8 przekrojów dotyczy³o szczegó³owej segmentacji
ze wzglêdu na p³eæ. Wyniki badawcze wyliczone dla poszczególnych przekrojów
zaprezentowano w tabelach, poni¿ej których przedstawiono komentarze.
W literaturze ekonomicznej i finansowej spotyka siê opracowania empiryczne i teoretyczne dotycz¹ce wzorców podejmowania decyzji finansowych czy
ekonomicznych przez kobiety i mê¿czyzn. W tym miejscu warto przytoczyæ
wybrane. C.C. Eckel i P.J. Grossman w swoim opracowaniu na temat ró¿nic w podejmowaniu decyzji ekonomicznych przez kobiety i mê¿czyzn przytaczaj¹
wyniki siedmiu eksperymentów laboratoryjnych innych badaczy i wynikaj¹cy
z nich wniosek: badania eksperymentalne nie daj¹ jasnych dowodów na systematyczne ró¿nice pomiêdzy kobietami i mê¿czyznami (Eckel, Grossman 2008,
s. 509–519). Ponadto dokonuj¹ oni interesuj¹cej obserwacji: tam gdzie obie p³cie s¹
wyeksponowane na ryzyko – ró¿nic systematycznych nie ma, natomiast w kliku
eksperymentach, w których uk³ad nie by³ oparty na ryzyku ale na grze, systematyczne ró¿nice wystêpowa³y. Kobiety podejmowa³y decyzje mniej indywidualistycznie ni¿ mê¿czyŸni (bardziej pro-spo³ecznie) ([Eckel, Grossman 2008,
s. 509–519). Zakres rezygnacji z indywidualizmu przez kobiety zale¿a³ od poziomu ryzyka. Im by³o ono wy¿sze tym zakres rezygnacji z indywidualizmu mniejszy. Badania eksperymentalne przeczy³y wiêc pierwotnym obserwacjom.
Interesuj¹cym badaniem na temat roli p³ci w podejmowaniu decyzji przez
kobiety by³o badanie Barclays Wealth 2012 przeprowadzone we wspó³pracy
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z Ledbury Research. Wed³ug badañ tych firm z 2011 roku 39% badanych kobiet
podejmowa³o decyzje finansowe w stresie w porównaniu do tylko 29%
mê¿czyzn. A¿ 45% kobiet twierdzi³o, ¿e potrzeba jest im dyscyplina finansowa
w porównaniu do 39% mê¿czyzn. [Barklays 2012]. Badanie potwierdzi³o równie¿
intuicyjne przekonanie, ¿e kobiety nie s¹ sk³onne podejmowaæ du¿ego ryzyka –
tylko 31% z respondentów badania by³o sk³onnych stosowaæ taktykê; wiêksze zyski za wy¿sze ryzyko, podczas gdy w tym samym badaniu taktykê tak¹ by³o w stanie zaakceptowaæ a¿ 49% badanych mê¿czyzn (Barklays 2012, s. 5). Warto przytoczyæ wypowiedŸ dr Emily Haisley, cz³onka zespo³u Finansów Behawioralnych
w Baracalys Wealth (firma ubezpieczeniowa i inwestycyjna): „Z punktu widzenia
biologii, wiele badañ przywi¹zywa³o sk³onnoœæ do podejmowania ryzyka finansowego od testosteronu. Z punktu widzenia emocjonalnoœci, kobiety wydaj¹ siê doœwiadczaæ emocji mocniej ni¿ mê¿czyŸni i s¹ sk³onne doœwiadczaæ czêœciej obaw ni¿ z³oœci, które wspólne obni¿aj¹ poziom poczucia ryzyka, co stwarza zagro¿enia. Z punktu widzenia poznawczego,
mê¿czyŸni wydaj¹ siê byæ bardziej godni zaufania, chocia¿ wcale nie s¹ lepsi w podejmowaniu decyzji zwi¹zanych z ryzykiem w warunkach laboratoryjnych. Z punktu widzenia socjologicznego, kobiety doceniaj¹ bogactwo jako Ÿród³o bezpieczeñstwa, nie szanse
i mo¿liwoœci” (Barklays 2012, s. 7). Ta wypowiedŸ doœwiadczonej badaczki z firmy
ubezpieczeniowej i inwestycyjnej pokazuje, ¿e kluczow¹ rolê w podejmowaniu
decyzji finansowych pe³ni praktyka ¿yciowa i nie zawsze eksperymenty laboratoryjne daj¹ wyniki powtarzalne w ¿yciu.
Równie¿ inna firma ubezpieczeniowa i inwestycyjna – Prudential – przez
10 lat prowadzi³a badania na temat doœwiadczenia finansowego i zachowañ finansowych kobiet (Prudential 2011). W badaniu przeprowadzonym w latach
2010–2011 ujawniono, ¿e 95% kobiet podejmuje decyzje finansowe i ponad 84%
zamê¿nych kobiet albo samodzielnie, albo wspólnie z ma³¿onkiem podejmuje
decyzje o du¿ej odpowiedzialnoœci. W ci¹gu 10 lat te wskaŸniki nieustannie ros³y.
Pomimo tych niew¹tpliwych sukcesów badanie przyzna³o, ¿e w 2011 roku ci¹gle
jeszcze tylko 2 na 10 badanych kobiet czu³o siê „dobrze przygotowanych” do podejmowania m¹drych decyzji finansowych i a¿ 9 na 10 badanych poszukiwa³o pomocy lub przewodnictwa w wyborze produktów finansowych dopasowanych do
ich potrzeb (Prudential 2011, s. 6). Warto zwróciæ uwagê, ¿e badanie przeprowadzono wœród potencjalnych klientek firmy ubezpieczeniowej, a wiêc raczej osób
zamo¿nych i wykszta³conych.
Rozwój przedsiêbiorczoœci mo¿e byæ rozumiany jako bezustanne inwestowanie w przysz³oœæ. Ró¿nice p³ciowe pe³ni¹ istotn¹ rolê w inwestowaniu. L.L. Embrei i J.J. Fox w swoim artykule na ten temat podsumowali swoj¹ analizê w zakresie sk³onnoœci do inwestowania na podstawie 1995 Survey of Consumer Finances
(Embrey, Fox 1997). Stwierdzili oni, ¿e kobiety posiadaj¹ bardziej konserwatywne
pogl¹dy w zakresie inwestowania ni¿ mê¿czyŸni i preferuj¹ aktywa mniej ryzykowne. Na podstawie badañ klientów indywidualnych stwierdzili oni, ¿e niektó-
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re determinanty podejmowania decyzji inwestycyjnych rzeczywiœcie ró¿ni¹ siê
ze wzglêdu na p³eæ, ale p³eæ nie jest krytycznym czynnikiem w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych. Kobiety by³y sk³onne inwestowaæ w ryzykowne aktywa,
je¿eli oczekiwa³y spadku, by³y zatrudnione lub posiada³y wiêkszy maj¹tek. Tymczasem mê¿czyŸni inwestuj¹cy w ryzykowne aktywa posiadali profil poszukiwaczy ryzyka, byli rozwiedzeni, starsi i wykszta³ceni na poziomie wy¿szym. Wyniki
te pokazuj¹, ¿e mog¹ funkcjonowaæ ró¿ne profile osobowoœciowe kobiet i mê¿czyzn preferuj¹cych ryzykowne inwestycje i ¿e sk³onnoœæ do ryzyka nie jest uwarunkowana tylko p³ci¹.
Jednym z wielu badañ udowadniaj¹cych sta³y postêp w zakresie edukacji
finansowej kobiet jest badanie australijskie (Financial literacy 2008). Wyniki
badania pokazuj¹, ¿e porównawczo rzecz bior¹c wskaŸniki edukacji finansowej
kobiet s¹ mniej wiêcej na tym samym poziomie co mê¿czyzn, wskaŸniki inwestowania na poziomie podobnym lub nieco ni¿szym, wiedza i umiejêtnoœci
kredytowe by³y równie¿ na podobnym poziomie, jak i mê¿czyzn (Financial literacy 2008). Wyniki badania australijskiego wskazuj¹ na ogromy postêp emancypacji
finansowej kobiet w tym kraju.
Obok literatury dotycz¹cej roli kobiet w podejmowaniu decyzji finansowych
istnieje szeroka literatura ekonomiczna na temat prawid³owoœci w funkcjonowaniu aukcji. Literatura ta najczêœciej nie jest ukierunkowana wed³ug p³ci. W tym
zakresie warto przeœledziæ wybrane pozycje. Jedn¹ z pierwszych analizowanych
pozycji w tym zakresie jest opracowanie V.L. Smitha, J. Coxa i B. Robertsona
(Smith at al. 1982). Autorzy analizuj¹ œlep¹ aukcjê (blind auction, first price sealed
auction), w której nabywcy równoczeœnie sk³adaj¹ swoj¹ ofertê cenow¹. Stwierdzaj¹ oni, uogólniaj¹c pogl¹dy Vickreya z 1961 roku oparte na matematycznej
teorii gier, ¿e z punktu widzenia hipotezy oczekiwanej u¿ytecznoœci optymalna
oferta jest warta mniej ni¿ wartoœæ produktu. Kwota, o któr¹ rzeczywista wartoœæ
produktu przewy¿sza kwotê oferty, wynika z preferencji w zakresie ryzyka danego gracza i jego oczekiwañ w zakresie zachowania innych graczy. Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ uzyskania optimum Pareto jest, aby wszyscy gracze mieli identyczne funkcje ofertowania. Poniewa¿ rzadko jest to w praktyce mo¿liwe, uzyskanie alokacji
optymalnej jest trudne. W analizowanym w tym projekcie (polskim) przypadku
mamy do czynienia równie¿ z aukcj¹ œlep¹, ale z mo¿liwoœci¹ uzyskania wielu
zwyciêzców, poniewa¿ kwota dotacji jest wielokrotnie wiêksza ni¿ mo¿liwoœci jej
odebrania przez jednego beneficjenta. Mo¿liwe s¹ równie¿ ró¿ne wyniki zwyciêzców, a¿ do wyczerpania kwoty dotacji. W tym uk³adzie mog¹ siê sprawdzaæ ró¿ne strategie.
Badania prawid³owoœci funkcjonowania aukcji ulega³y przemianom pod
wp³ywem rozwoju aukcji internetowych. Jedn¹ z pierwszych globalnych aukcji
internetowych by³a platforma Ebay, która umo¿liwia³a odbywanie wielu aukcji
równoczesnych. W tym kontekœcie, aby zawrzeæ transakcjê, mo¿na uczestniczyæ
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w wielu aukcjach równoczeœnie. Aukcje te tak jakby s¹ konkurencyjne. Jednym
z opracowañ z tego zakresu jest artyku³ S. Anwara, R. McMillana i M. Zhenga
(Anvar et al. 2004). Badacze ci stwierdzili, ¿e zachowania graczy oferentów s¹ bardzo ró¿ne. W szczególnoœci oferenci staraj¹ siê uczestniczyæ w wielu aukcjach
i kwotowaæ swoje oferty na aukcjach z najni¿sz¹ cen¹ aktualn¹. Badania wykaza³y
równie¿, ¿e wiêkszoœæ kwotowa koñczy siê mniej wiêcej w tym samym czasie,
jeœli aukcje koñcz¹ siê w tym samym terminie. Autorzy zaobserwowali równie¿,
¿e oferenci, którzy uczestnicz¹ w wielu aukcjach równoleg³ych, wydaj¹ siê p³aciæ
ni¿sze ceny koñcowe ni¿ ci, którzy uczestnicz¹ tylko w jednej aukcji. Jak pisz¹ badacze, koncepcja teoretyczna, zaproponowana przez Petersa i Severinova w 2002
roku, ci¹gle wymaga dalszych badañ. Teoria ta sugeruje, ¿e w wyniku uczestnictwa w wielu konkuruj¹cych aukcjach cena p³acona przez wielu zwyciêzców wydaje siê byæ jednolita (Anvar at al. 2004, s. 14).
Interesuj¹cy artyku³, nieco tematycznie zbli¿ony do analizowanego w tym
projekcie (polskim) problemu zosta³ przygotowany przez M. Jofre-Bonet i M. Pesendorfera (Jofre-Bonet, Pesendorfer 2000). Dotyczy³ on elementu aukcji w powtarzalnych kolejnych przetargach wystêpuj¹cych jeden po drugim. Autorzy analizuj¹ uczestnictwo w kolejnym przetargu, kiedy firma jeszcze realizuje poprzednio
wygrane przetargi (np. na asfaltowanie dróg). Autorzy badaj¹ na ile nieukoñczone prace wp³ywaj¹ na zachowanie siê podczas kolejnych przetargów i sk³onnoœæ
do oferowania okreœlonych cen. Autorzy formu³uj¹ miêdzyokresowy model skutków ofertowania, który potwierdza intuicyjne przypuszczenia, ¿e na zachowanie
oferentów wp³ywaj¹ ich mo¿liwoœci wykonawcze (constraints). Oferenci z wiêkszym niezaspokojonym popytem maj¹ wiêksze koszty ni¿ ci z mniejszym poziomem potrzeb, czyli ci realizuj¹cy ju¿ poprzednie zlecenia. Rezultaty te potwierdzaj¹, ¿e asymetrie wynikaj¹ce z niezaspokojonego popytu mog¹ wp³ywaæ na
ceny ofertowe powoduj¹c nieefektywnoœæ ogólnych regu³ œlepej aukcji (Jofre-Bonet, Pesendorfer 2000, s. 1009).
Innym zagadnieniem jest zachowanie oferentów podczas aukcji na rynkach,
w których kszta³tuje siê jednolita cena (uniform-price markets)1. Typowym
przyk³adem tego typu rynku jest rynek energii elektrycznej. P. Cramton w swoim
artykule zajmuje siê tym tematem (Crampton 2004). D¹¿enie do osi¹gniêcia zysków na tego typu rynkach wymaga ofertowania cen powy¿ej kosztów krañcowych. Nie wynika to ze skoordynowanej akcji (wspó³pracy) pomiêdzy oferentami, ale wynika z analizy w³asnej indywidualnej krzywej popytu. Jednak¿e
1

Aukcja jednolitej ceny (ceny oczyszczaj¹cej) polega na tym, ¿e du¿a poda¿ musi byæ wyczerpana
przez wielu mniejszych nabywców. Podczas aukcji sk³adaj¹ oni zamkniête oferty okreœlaj¹ce cenê
i iloœæ towaru do zakupu. Wygrywaj¹ te oferty, które maj¹ najwy¿sze ceny i wyczyszczaj¹ poda¿.
Nastêpnie wszyscy oferenci p³ac¹ cenê za jednostkê równ¹ najni¿szej wygrywaj¹cej ofercie – niezale¿nie od rzeczywistej oferty. St¹d aukcja jednolitej ceny. Oczywiscie od tych regu³ mo¿e byæ wiele
odstêpstw.
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oferenci nie mog¹ proponowaæ cen zbyt wysokich, poniewa¿ z regu³y obowi¹zuje
limit górny ceny (czêsto nieformalny) i osi¹gniêcie go spowoduje najpewniej pominiêcie oferenta z zakupu energii na rynku i koniecznoœæ wy³¹czenia przez niego generatorów energii [Crampton 2004, s. 12]. Technika „oczyszczania poda¿y”
w aukcji jednolitej ceny jest zbli¿ona do proponowanej w polskim przyk³adzie,
ale oferenci p³ac¹ ceny przez nich oferowane, jeœli wygraj¹ akcjê.
Interesuj¹cym opracowaniem pokazuj¹cym skutki procesu uczenia siê oferentów aukcji pokazuje opracowanie R. Saran i R. Serrano (Saran, Serano 2007).
Badacze zauwa¿aj¹, ¿e proces uczenia siê oferentów posiada pewien poziom inercji, ale z ka¿d¹ nastêpn¹ aukcj¹ wystêpuje modyfikacja w kierunku zwiêkszania
ofert kupna w kierunku wyznaczanym przez rozmiar utraconej szansy (regret)
z poprzednich aukcji (Saran, Serano 2007, s. 26).
Jednym z nielicznych opracowañ uwzglêdniaj¹cych problem p³ci i aukcji jest
praca R. Hammonda i T. Morrilla (Hammond, Morril 2015). Autorzy analizuj¹
zachowanie sprzedawców w aukcjach angielskich (np. otwarte aukcje ustne) i obserwuj¹, ¿e s¹ oni sk³onni do naœladowania struktur, które s¹ spotykane na
aukcjach on-line, takich jak eBay. Autorzy zaobserwowali, ¿e osobowoœæ posiada
wp³yw na osi¹ganie sukcesów przez oferentów przez proponowanie odpowiednio
niskich cen. Wed³ug obserwacji autorów kobiety osi¹gaj¹ znacznie lepsze wyniki
w tego typu aukcjach ni¿ mê¿czyŸni. Poza t¹ ogóln¹ obserwacj¹, ¿e osobowoœæ
wp³ywa na wyniki kobiet, nie zaobserwowano jakiœ ogólnych prawid³owoœci
wp³ywu osobowoœci na wyniki w aukcji. Autorzy zauwa¿yli jednak, ¿e straty
z „wojen cenowych” na aukcji s¹ znacznie wy¿sze ni¿ zyski ze strategii „racjonalnych” (Hammond, Morril 2015, s. 19).

4.3. Wp³yw nowego framingu na wyniki ogólne w zakresie
sk³onnoœci do przyjêcia dotacji z wk³adem w³asnym
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych licz¹cych po 100
respondentów [szczegó³owy opis metodologii badawczej zastosowanej dla wszystkich analizowanych bodŸców / instrumentów finansowych znajduje siê w rozdz. 1
pierwszej czêœci opracowania]. W tabeli 2 przedstawiono uzyskane preferencje
decyzyjne w zakresie korzystania z bazowej i „przyjaznej” oferty w warunkach
nowego framingu bez rozró¿niania na p³cie czy segmenty respondentów.
Analiza wyników badañ zawartych w tabeli 2 wskazuje, ¿e wprowadzeni nowego framingu wywo³uje doœæ s³aby efekt. Liczba i procent respondentów sk³onnych skorzystaæ z instrumentu wzros³a z 68 do 71, natomiast dwukrotnie spada
liczba osób, które deklaruj¹ na wstêpie nie skorzystanie z instrumentu. W wariancie „przyjaznym” znacz¹co, bo a¿ o 4 pkt proc. spada deklarowana proporcja
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wk³adu w³asnego do dotacji. NajwyraŸniej podanie informacji statystycznej
o dotychczasowych wynikach poprzednich rund tego konkurs (¿e 33% wk³adu
w³asnego zapewnia „prawie na pewno” sukces w ubieganiu siê o dotacjê) dzia³a
skuteczniej i korzystniej na beneficjentów, ni¿ podanie odgórnego ograniczenia,
znacznie powy¿ej œredniej statystycznej (50% w relacji do 33%). Byæ mo¿e pewien
wp³yw na wyniki ogólne móg³ mieœ czynnik wiêkszego o 8 pkt proc. udzia³u respondentów doœwiadczonych w aukcjach i przetargach w grupie, która odpowiada³a w wariancie przyjaznym w relacji do grupy i w wariancie bazowym.
Tabela 2. Wp³yw nowego framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z dotacji
z wk³adem w³asnym – analiza podstawowa (N=100)
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych

Liczba i procent respondentów
typowy A

przyjazny B

NIE – nie skorzystam z instrumentu

14

7

TAK – skorzystam z instrumentu

68

71

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

12

15

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

5

4

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

3

Zaproponujesz ...% – œrednio wk³adu w³asnego

33,81

29,51

Bra³em/ ³am udzia³ w aukcji lub przetargu TAK

20

28

Nie bra³em/³am udzia³u w aukcji lub przetargu NIE

80

72

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji jest problemem TAK

79

81

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji nie jest problemem NIE

21

19

P³eæ – Kobieta

65

64

P³eæ – Mê¿czyzna

35

36

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

4.4. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet posiadaj¹cych
doœwiadczenie w uczestnictwie w aukcji lub przetargu
Analiza wyników badañ w przekrojach segmentacyjnych zosta³a dokonana
z punktu widzenia p³ci i doœwiadczenia w braniu udzia³u w aukcji lub przetargu.
Pierwszym segmentem, w ramach którego przeprowadzono analizê, by³y kobiety, które posiada³y doœwiadczenie w aukcji lub przetargu. Uzyskane wyniki
przedstawiono w poni¿szej tabeli 3. Warto podkreœliæ, i¿ spoœród 100 respondentów w ka¿dej grupie (kontrolnej i eksperymentalnej) takich respondentek by³o
10 w grupie kontrolnej (bazowej) i 14 w eksperymentalnej (przyjazny framing).
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Tabela 3. Wp³yw nowego framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z dotacji
z wk³adem w³asnym – kobiety z doœwiadczeniem w uczestnictwie w aukcji lub przetargu
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

przyjazny
–N

przyjazny
–%

NIE – nie skorzystam z instrumentu

0

0,0

0

0,0

TAK – skorzystam z instrumentu

9

90,0

11

78,6

Wariant warunków ramowych

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

1

10,0

2

14,3

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

0

0,0

1

7,1

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

0

0,0

Zaproponujesz % – œrednio wk³adu w³asnego

33,25

Bra³em/ ³am udzia³ w aukcji lub przetargu TAK

10

100,0

14

100,0

Nie bra³em/³am udzia³u w aukcji lub przetargu
NIE

0

0,0

0

0,0

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji jest
problemem TAK

9

90,0

12

85,7

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji nie jest
problemem NIE

1

10,0

2

14,3

30,64

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e w wariancie przyjaznym spad³ procent decyzji
na tak, ale wynik ten nie ma zbyt wielkiej wagi ze wzglêdu na nisk¹ liczebnoœæ
obu grup. W obu grupach jest on jednak bardzo wysoki. Symptomatyczne jest, ¿e
podobnie jak w przypadku wyników ogólnych, wraz z przejœciem do wariantu
przyjaznego framingu, spada wartoœæ wk³adu w³asnego do dotacji deklarowanego przez potencjalnych uczestników. Generalna obserwacja jest taka, ¿e wprowadzenie przyjaznego framingu nie zmienia radykalnie zachowañ respondentów
w grupie kobiet z doœwiadczeniem w zakresie aukcji lub przetargów, ale obni¿a
sk³onnoœæ do deklarowania wk³adu w³asnego.

4.5. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet nieposiadaj¹cych
doœwiadczenia w uczestnictwie w aukcji lub przetargu
Drugim segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment kobiet – respondentów
bez doœwiadczenia w zakresie aukcji lub przetargu. Wielkoœci tych segmentów
by³y znacz¹co wiêksze w obu grupach kontrolnej (bazowej) i eksperymentalnej
(wariant przyjazny). Segment, który odpowiada³ na pytanie w wariancie bazowym, liczy³ 55 osób, a segment, który odpowiada³ na pytanie z przyjaznym fla-
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mingiem, liczy³ 50 osób. Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w poni¿szej tabeli 4.
Tabela 4. Wp³yw nowego framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z dotacji
z wk³adem w³asnym – kobiety bez doœwiadczenia w uczestnictwie w aukcji lub przetargu
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych
NIE – nie skorzystam z instrumentu
TAK – skorzystam z instrumentu

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

przyjazny przyjazny
–N
–%

8

14,5

5

10,0

35

63,6

30

60,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

8

14,5

11

22,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

3

5,5

2

4,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

1,8

2

4,0

Zaproponujesz % – œrednio wk³adu w³asnego

33,34

29,76

Bra³em/³am udzia³ w aukcji lub przetargu TAK

0

0,0

0,0

0,0

Nie bra³em/³am udzia³u w aukcji lub przetargu
NIE

55

100,0

50,0

100,0

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji jest
problemem TAK

48

87,3

42,0

84,0

7

12,7

8,0

16,0

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji nie jest
problemem NIE

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Uzyskane wyniki pokazuj¹ znowu na pewien spadek udzia³u decyzji na tak
w przypadku wariantu potencjalnie przyjaznego. To oko³o 3,6 pkt proc. Nie jest to
du¿o, ale powiela to wynik z analizy segmentu kobiet z doœwiadczeniem w zakresie aukcji lub przetargów. Ponownie w wariancie przyjaznym spad³a wartoœæ
deklarowanego wk³adu w³asnego o 3,6%, co jest korzystne dla beneficjentów.
Z drugiej strony te wyniki wskazuj¹, ¿e dla pewnej, niewielkiej grupy kobiet
z tego segmentu oferowanie pe³nej aukcji z polem decyzyjnym w zakresie
wk³adu w³asnego od 1 do 99% daje lepszy obraz korzyœci ni¿ taki sam konkurs na
dotacje z wk³adem w³asnym, ale z podanymi informacjami statystycznymi o korzystnej, jak by siê wydawa³o informacji, ¿e wk³ad w³asny rzêdu 33% zapewnia
niemal pewny sukces.
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4.6. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn posiadaj¹cych
doœwiadczenie w uczestnictwie w aukcji lub przetargu
Trzecin segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment mê¿czyzn – respondentów z doœwiadczeniem w zakresie aukcji lub przetargu. Wielkoœci tych segmentów
by³y stosunkowo nieliczne w obu grupach kontrolnej (bazowej) i eksperymentalnej (wariant przyjazny). Segment, który odpowiada³ na pytanie w wariancie
bazowym, liczy³ 10 osób, a segment, który odpowiada³ na pytanie z przyjaznym
flamingiem, liczy³ 14 osób. Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w poni¿szej
tabeli 5.
Tabela 5. Wp³yw nowego framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z dotacji
z wk³adem w³asnym – mê¿czyŸni z doœwiadczeniem w uczestnictwie w aukcji lub przetargu
Liczba i procent respondentów

Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych

typowy –
N

typowy – przyjazny przyjazny
%
–N
–%

NIE – nie skorzystam z instrumentu

1

10,0

0

0,0

TAK – skorzystam z instrumentu

6

60,0

14

100,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

1

10,0

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

2

20,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

30,38

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

Zaproponujesz % – œrednio wk³adu w³asnego

38,33

Bra³em/ ³am udzia³ w aukcji lub przetargu TAK

10

100,0

14

100,0

Nie bra³em/³am udzia³u w aukcji lub przetargu
NIE

0

0,0

0

0,0

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji
jest problemem TAK

6

60,0

9

64,3

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji
nie jest problemem NIE

4

40,0

5

35,7

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych .

Pomimo niedu¿ej liczebnoœci segmentu w obu grupach mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
wariant przyjazny zachêci³ do pozytywnej odpowiedzi wszystkich respondentów z segmentu, podczas gdy wariant bazowy tylko 60%. Równie¿ w wariancie
przyjaznym znacz¹co, bo niemal o 8%, spad³a deklaracja wk³adu w³asnego do
projektu, co by³o korzystne dla beneficjentów. W grupie mê¿czyzn z doœwiadczeniem podanie informacji statystycznej istotnie sprzyja podjêciu pozytywnych decyzji o zastosowaniu instrumentu.
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4.7. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn
nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w uczestnictwie
w aukcji lub przetargu
Kolejnym segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment mê¿czyzn – respondentów bez doœwiadczenia w zakresie aukcji lub przetargu. Wielkoœci grup tego
segmentu by³y liczniejsze, ni¿ w przypadku mê¿czyzn posiadaj¹cych doœwiadczenie i obejmowa³y 25 osób w wariancie bazowym i 22 osoby w wariancie przyjaznym. Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w poni¿szej tabeli 6.
Tabela 6. Wp³yw nowego framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z dotacji
z wk³adem w³asnym – mê¿czyŸni bez doœwiadczenia w uczestnictwie w aukcji lub przetargu
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

5

20

2

9,1

18

72

16

72,7

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

2

8

2

9,1

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

0

0

1

4,5

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0

1

4,5

Wariant warunków ramowych
NIE – nie skorzystam z instrumentu
TAK – skorzystam z instrumentu

Zaproponujesz % – œrednio wk³adu w³asnego

33,44

przyjazny przyjazny
–N
–%

27,56

Bra³em/ lam udzia³ w aukcji lub przetargu TAK

0

0

0

0,0

Nie bra³em/³am udzia³u w aukcji lub przetargu
NIE

25

100

22

100,0

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji jest
problemem TAK

16

64

18

81,8

9

36

4

18,2

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji nie jest
problemem NIE

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Przedstawione w tabeli 6 dane wskazuj¹, ¿e zastosowanie wariantu przyjaznego nie spowodowa³o istotnego wzrostu pozytywnych decyzji o zastosowaniu instrumentu wspieraj¹cego (wzrost tylko o 0,7%), natomiast w wariancie
przyjaznym respondenci deklarowali zdecydowanie ni¿sze proporcje udzia³u
w³asnego w projekcie finansowanym dotacj¹. Ró¿nica wynosi 5,88 pkt proc.
Potwierdza to, ¿e framing poparty danymi faktograficznymi sprzyja podejmowaniu korzystniejszych decyzji przez mê¿czyzn bez doœwiadczenia, chocia¿ nie
zwiêksza ich liczby.
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4.8. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet i mê¿czyzn
ze wzglêdu na posiadanie doœwiadczenia lub nie
– zestawienie ró¿nic
Uzyskane dane szczegó³owe mog¹ byæ zestawione, tak aby uzyskaæ szerszy
pogl¹d na wyniki badañ uwzglêdniaj¹cych segmentacjê wed³ug p³ci i doœwiadczenia w korzystaniu z instrumentu finansowego. W poni¿szej tabeli 7 zestawiono wyniki procentowe w poszczególnych segmentach.
Tabela 7. Wp³yw nowego framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z dotacji
z wk³adem w³asnym – zestawienie wed³ug p³ci i doœwiadczenia
Procent respondentów
Podjêta decyzja
Wariant warunków
ramowych

kobiety i mê¿czyŸni
z doœwiadczeniem

kobiety i mê¿czyŸni
bez doœwiadczenia

K-B

M-B

K-P

M-P

K-B

M-B

K-P

M-P

0,0

10,0

0,0

0,0

14,5

20,0

10,0

9,1

TAK – skorzystam
z instrumentu

90,0

60,0

78,6

100,0

63,6

72,0

60,0

72,7

Odsuwam w czasie
decyzjê o 3 miesi¹ce

10,0

10,0

14,3

0,0

14,5

8,0

22,0

9,1

Odsuwam w czasie
decyzjê o pó³ roku

0,0

20,0

7,1

0,0

5,5

0,0

4,0

4,5

Odsuwam w czasie
decyzjê o rok

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

4,0

4,5

33,25

38,33

30,64

30,38

33,34

33,34

29,76

27,56

NIE – nie skorzystam
z instrumentu

Zaproponujesz % –
œrednio wkladu wlasnego

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Jak pokazuj¹ dane zawarte w tabeli 7 zestawiaj¹cej wyniki badañ czterech
segmentów podzielone na grupy kobiet i mê¿czyzn z doœwiadczeniem i bez doœwiadczenia wyniki istotnie ró¿nicuj¹ siê. W grupie mê¿czyzn i kobiet, którzy deklaruj¹ doœwiadczenie w zakresie aukcji lub przetargu wprowadzenie nowego
framingu wywo³uje odwrotne skutki. Zdecydowanie wiêcej mê¿czyzn chce korzystaæ z nowego produktu, a w przypadku kobiet proporcja ta spada. W przypadku segmentów obu p³ci bez doœwiadczenia reakcje obu segmentów s¹ powœci¹gliwie: u mê¿czyzn neutralne, a u kobiet minimalnie zwiêksza siê powœci¹gliwoœæ.
Równie¿ i w tym przypadku mê¿czyŸni silniej pozytywnie reaguj¹ na nowy framing. Bez wzglêdu na segment nowy framing wywo³uje zawsze spadek dekla-
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rowanego udzia³u wk³adu w³asnego w projekcie, co oznacza korzystne dla beneficjentów zmiany. Jest to jedyny ca³kowicie zgodny skutek dla wszystkich
badanych segmentów.

4.9. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet z wysok¹ ocen¹,
¿e wk³ad w³asny jest problemem
Nie tylko doœwiadczenie wp³ywa na sposób podejmowania decyzji przez kobiety
i mê¿czyzn o akceptacji instrumentu, ale tak¿e osobiste przekonania i preferencje.
W badaniu przyjêliœmy, ¿e takim kluczowym elementem, który móg³by podlegaæ
ocenie preferencji, jest przekonanie, ¿e wk³ad w³asny jest problemem dla przedsiêbiorcy. Pomijaj¹c wszystkie potencjalnie zmienne kryteria oceny w aplikacjach
projektowych, zdolnoœæ do pokrycia wk³adu w³asnego do projektu jest jednym
z ostrych ograniczeñ dostêpnoœci instrumentów finansowych i pomocy.
W zwi¹zku z tym przekonanie, czy problem wk³adu w³asnego jest problemem
wa¿nym, nabiera du¿ego znaczenia. Zespó³ badawczy uzna³, ¿e mo¿na na podstawie tego zagadnienia dokonaæ analizy segmentacyjnej.
Tabela 8. Wp³yw nowego framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z dotacji
z wk³adem w³asnym – kobiety z wysok¹ ocen¹, ¿e wk³ad w³asny jest problemem
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych
NIE – nie skorzystam z instrumentu
TAK – skorzystam z instrumentu

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

przyjazny
–N

przyjazny
–%

8

14,0

4

7,4

39

68,4

36

66,7

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

8

14,0

10

18,5

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

2

3,5

2

3,7

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

2

3,7

Zaproponujesz % – œrednio wk³adu w³asnego

33,89

Bra³em/ ³am udzia³ w aukcji lub przetargu TAK

9

15,8

12

22,2

Nie bra³em/³am udzia³u w aukcji lub przetargu
NIE

48

84,2

42

77,8

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji jest
problemem TAK

57

100,0

54

100,0

0

0,0

0

0,0

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji nie jest
problemem NIE

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Pierwszym analizowanym przekrojem by³ segment kobiet z przekonaniem,
ze problem wk³adu w³asnego jest wa¿ny. Segment by³ stosunkowo liczny w obu
grupach: w grupie kontrolnej (wariant bazowy) liczy³ 57 respondentów, a w grupie poddanej eksperymentowi nowym framingiem liczy³ 54 osoby. Uzyskane wyniki zosta³y przedstawione w tabeli 8.
Jak wykaza³y badania przyjazny framing nie wp³ywa istotnie na pozytywne
na decyzje kobiet z wysok¹ ocen¹, ¿e wk³ad w³asny jest problemem. Ró¿nie pomiêdzy obiema grupami s¹ niedu¿e. Warto jednak zwróciæ uwagê, na znacz¹cy,
bo dwukrotny, spadek decyzji negatywnych i zwiêkszenie proporcji respondentów odwlekaj¹cych decyzjê. Ponownie jak w poprzednich analizach spad³a wartoœæ deklarowanego wk³adu w³asnego do projektu, a¿ o oko³o 4 pkt proc.

4.10. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet z nisk¹ ocen¹,
¿e wk³ad w³asny jest problemem
Kolejnym analizowanym przekrojem badawczym jest segment kobiet, które nie
uwa¿aj¹, ¿e problem wk³adu w³asnego jest istotny. Zwiêkszenie wartoœci wk³adu
w³asnego do projektu finansowanego dotacj¹ zmniejsza korzyœæ beneficjenta. Jest
to oczywiste. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e by³y to osoby albo z ³atwym dostêpem do kapita³u lub aktywów, lub te¿ uzna³y, ¿e wa¿niejsze jest zdobycie dotacji,
a problem wk³adu w³asnego bêdzie rozwi¹zywany póŸniej. Mo¿liwe s¹ równie¿
i inne wyt³umaczenia takiej postawy. W obu grupach segment ten by³ nieliczny
i liczy³ tylko 8 osób w grupie kontrolnej i 10 w grupie eksperymentalnej. W tabeli 9
przedstawiono wyniki badañ.
Tabela 9. Wp³yw nowego framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z dotacji
z wk³adem w³asnym – kobiety z nisk¹ ocen¹, ¿e wk³ad w³asny jest problemem
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy – przyjazny przyjazny
%
–N
–%

NIE – nie skorzystam z instrumentu

0

0

1

10,0

TAK – skorzystam z instrumentu

5

62,5

5

50,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

1

12,5

3

30,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

12,5

1

10,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

12,5

0

0,0

Zaproponujesz % – œrednio wk³adu w³asnego

29

Bra³em/ ³am udzia³ w aukcji lub przetargu TAK

1

12,5

2

20,0

Nie bra³em/³am udzia³u w aukcji lub przetargu NIE

7

87,5

8

80,0

31
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Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji jest
problemem TAK

0

0,0

0

0,0

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji nie jest
problemem NIE

8

100,0

10

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Bior¹c po uwagê ma³¹ licznoœæ obu grup i fakt, i¿ wyniki jednej-dwóch osób
mog¹ istotnie zmieniaæ wynik procentowy – mo¿na stwierdziæ, i¿ wyniki obu grup
nie ró¿ni¹ siê znacz¹co Dotyczy to zarówno decyzji pozytywnych, jak i deklarowanej wysokoœci wk³adu w³asnego. Wyniki w tym zakresie niewiele t³umacz¹.

4.11. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn z wysok¹
ocen¹, ¿e wk³ad w³asny jest problemem
Kolejnym analizowanym przekrojem by³ segment mê¿czyzn z przekonaniem, ¿e
problem wk³adu w³asnego jest wa¿ny. Segment by³ relatywnie liczny w obu grupach: w grupie kontrolnej (wariant bazowy) liczy³ 22 respondentów, a w grupie
poddanej eksperymentowi nowym framingiem liczy³ 27 osób. Uzyskane wyniki
zosta³y przedstawione w poni¿szej tabeli 10.
Tabela 10. Wp³yw nowego framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z dotacji
z wk³adem w³asnym – mê¿czyŸni z wysok¹ ocen¹, ¿e wk³ad w³asny jest problemem
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych
NIE – nie skorzystam z instrumentu
TAK – skorzystam z instrumentu

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy – przyjazny przyjazny
%
–N
–%

5

22,7

2

7,4

13

59,1

21

77,8

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

3

13,6

2

7,4

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

4,5

1

3,7

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

1

3,7

Zaproponujesz % – œrednio wk³adu w³asnego

33,85

Bra³em/ ³am udzia³ w aukcji lub przetargu TAK

6

27,3

9

33,3

Nie bra³em/³am udzia³u w aukcji lub przetargu NIE

16

72,7

18

66,7

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji jest
problemem TAK

22

100,0

27

100,0

0

0,0

0

0,0

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji nie jest
problemem NIE

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Badanie wykaza³o, ¿e segment mê¿czyzn z wysok¹ ocen¹ wa¿noœci wk³adu
w³asnego w sposób znacz¹cy zmienia swoje postawy pod wp³ywem nowego framingu. W wariancie przyjazny procent decyzji na TAK roœnie do 77,8% w relacji
do 59,1% w wariancie bazowym. Trzykrotnie spada liczba decyzji negatywnych
o nie skorzystaniu z instrumentu. O ponad 5 pkt proc. spada proporcja deklarowanego wk³adu w³asnego do projektu. Widaæ, ¿e w przypadku tego segmentu
nowy fraaming dzia³a bardzo korzystnie.

4.12. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn z nisk¹
ocen¹, ¿e wk³ad w³asny jest problemem
Kolejnym analizowanym przekrojem badawczym jest segment mê¿czyzn, którzy
nie uwa¿aj¹, ¿e problem wk³adu w³asnego jest istotny. Segment ten by³ stosunkowo nieliczny w obu grupach i liczy³ 13 i 9 osób odpowiednio w wariancie bazowym i przyjaznym. W poni¿szej tabeli 11 przedstawiono wyniki badañ.
Tabela 11. Wp³yw nowego framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z dotacji
z wk³adem w³asnym – mê¿czyŸni z nisk¹ ocen¹, ¿e wk³ad w³asny jest problemem
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

przyjazny
–N

przyjazny
–%

1

7,7

0

0,0

11

84,6

9

100,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

0

0,0

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

7,7

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

0

0,0

Wariant warunków ramowych
NIE – nie skorzystam z instrumentu
TAK – skorzystam z instrumentu

Zaproponujesz % – œrednio wk³adu w³asnego

35,64

Bra³em/ ³am udzia³ w aukcji lub przetargu TAK

4

30,8

5

55,6

Nie bra³em/³am udzia³u w aukcji lub przetargu
NIE

9

69,2

4

44,4

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji jest
problemem TAK

0

0,0

0

0,0

13

100,0

9

100,0

Uwa¿am, ¿e wk³ad w³asny do dotacji nie jest
problemem NIE

29,67

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Pomimo niskiej liczebnoœci respondentów z analizowanego segmentu warto
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w obu grupach charakteryzuje siê on wysok¹ sk³onno-
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œci¹ do podejmowania decyzji pozytywnych w analizowanym przypadku. Jedyn¹ zasadnicz¹ ró¿nic¹ jest znacznie ni¿szy poziom deklarowanego wk³adu
w³asnego w wariancie przyjaznym w relacji do bazowego, przy czym ró¿nica wynosi a¿ 5,97%. Analiza tego i poprzedniego przypadku potwierdza, ¿e nowy framing sprzyja zwiêkszeniu sk³onnoœci mê¿czyzn do przyjmowania instrumentu,
i to niezale¿nie od ich pogl¹dów na kwestie wa¿noœci wk³adu w³asnego.

4.13. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet i mê¿czyzn
ze wzglêdu na ocenê tego czy wk³ad w³asny jest problemem
– zestawienie ró¿nic
Uzyskane dane szczegó³owe mog¹ byæ zestawione, tak aby uzyskaæ szerszy
pogl¹d na wyniki badañ uwzglêdniaj¹cych segmentacjê wed³ug p³ci i oceny wa¿noœci wk³adu w³asnego jako problemu. W poni¿szej tabeli 12 zestawiono wyniki
procentowe w poszczególnych segmentach.
Tabela 12. Wp³yw nowego framingu na zmianê sk³onnoœci do skorzystania z dotacji
z wk³adem w³asnym – zestawienie wed³ug p³ci i oceny wk³adu w³asnego jako problemu
Procent respondentów
Podjêta decyzja

kobiety i mê¿czyŸni z wysok¹
ocen¹, ¿e wk³ad w³asny
jest problemem

kobiety i mê¿czyŸni z nisk¹
ocen¹, ¿e wk³ad w³asny
jest problemem

Wariant warunków
ramowych

K-B

M-B

K-P

M-P

K-B

M-B

K-P

M-P

NIE – nie skorzystam
z instrumentu

14,0

22,7

7,4

7,4

0,0

7,7

10,0

0,0

TAK – skorzystam
z instrumentu

68,4

59,1

66,7

77,8

62,5

84,6

50,0

100,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o 3 miesi¹ce

14,0

13,6

18,5

7,4

12,5

0,0

30,0

0,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o pó³ roku

3,5

4,5

3,7

3,7

12,5

7,7

10,0

0,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o rok

0,0

0,0

3,7

3,7

12,5

0,0

0,0

0,0

33,89

33,85

29,86

28,45

29,00

35,64

31,00

29,67

Zaproponujesz % –
œrednio wkladu wlasnego

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Jak pokazuj¹ dane zawarte w tabeli 12 zestawiaj¹cej wyniki badañ czterech
segmentów podzielone na grupy kobiet i mê¿czyzn z ró¿nymi ocenami wa¿noœci
kwestii wk³adu w³asnego wyniki istotnie ró¿nicuj¹ siê. W grupie mê¿czyzn i kobiet, którzy traktuj¹ problem wk³adu w³asnego jako wa¿ny, mniejsza proporcja
mê¿czyzn deklaruje skorzystanie z instrumentu w wariancie bazowym ni¿ kobiety. Wdro¿enie innowacji w postaci nowego framingu powoduje, ¿e podobna proporcja kobiet decyduje siê skorzystaæ z instrumentu, a w przypadku mê¿czyzn
proporcja ta roœnie znacznie. Zarówno kobiety i mê¿czyŸni w tych segmentach
deklaruj¹ znacznie ni¿szy wk³ad w³asny do projektu w wariancie przyjaznym ni¿
bazowym. Je¿eli chodzi o segmenty kobiet i mê¿czyzn z nisk¹ ocen¹ wa¿noœci
wk³adu w³asnego jako problemu to wdro¿enie nowego framingu powoduje, ¿e
spada liczba pozytywnych decyzji kobiet, a roœnie mê¿czyzn. Ma³a liczebnoœæ obu
tych segmentów utrudnia ocenê na ile zmiany w wartoœci procentowej zaproponowanego wk³adu w³asnego s¹ reprezentatywne. Nale¿y jednak zaobserwowaæ, ¿e w przypadku mê¿czyzn wartoœæ ta spada w wariancie przyjaznym, a u kobiet roœnie.

4.14. Wp³yw nowego framingu na decyzje w zakresie przyjêcia
dotacji z wk³adem w³asnym ze wzglêdu na fazê dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa
Analizowane dane posegregowano dla sprawdzenia czy faza dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa posiada zwi¹zek z dokonywanymi decyzjami o zastosowaniu instrumentu lub nie (lub te¿ z od³o¿eniem decyzji w czasie). W poni¿szej tabeli 13 przedstawiono wyniki w tym zakresie.
Podstawowa obserwacja wynikaj¹ca z analizy danych pokazuje, ¿e w wariancie bazowym najwiêkszy procent pozytywnych odpowiedzi dotyczy³ fazy stopniowego wzrostu, a w wariancie przyjaznym – szybkiego wzrostu. Najwiêcej
negatywnych odpowiedzi w wariancie bazowym dotyczy³o fazy schy³ku,
a w wariancie przyjaznym fazy stopniowego rozwoju. Trudno jednak dopatrzyæ
siê jakiœ szczególnych zale¿noœci o charakterze regularnym. Symptomatyczne
jednak by³o, ¿e najwiêkszy procent decyzji o odsuniêciu decyzji dotyczy³ fazy
szybkiego rozwoju w wariancie bazowym i fazy pocz¹tkowej w wariancie przyjaznym. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wariant bazowy zwiêksza³ niepewnoœæ w fazie
szybkiego wzrostu, a wariant przyjazny w okresie startu. Wydaje siê, ¿e faza
dzia³alnoœci nie mia³a jednak a¿ tak du¿ego wp³ywu na charakter podejmowanych przez respondentów decyzji.
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Tabela 13. Decyzje respondentów o zastosowaniu dotacji z wk³adem w³asnym
w zale¿noœci od fazy dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa oraz przyjêtego wariantu framingu
WARIANT BAZOWY – procent decyzji respondentów
w poszczególnych fazach dzia³alnoœci firmy respondenta
Faza dzia³alnoœci
firmy respondenta

pocz¹tkowa faza
szybki rozwój

NIE
przyjmê
instrumentu

TAK
przyjmê instrument

27,3

63,6

0,0

Odsunê
decyzjê
o 3 m.

Odsunê
decyzjê
o 6 m.

Odsunê
decyzjê
o rok

OGÓ£EM

9,1

0,0

100,0

0,0

66,7

26,7

6,7

0,0

100,0

stopniowy rozwój

10,3

79,3

6,9

0,0

3,4

100,0

dojrza³oœæ

16,3

62,8

14,0

7,0

0,0

100,0

schy³ek

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM

14,0

68,0

12,0

5,0

1,0

100,0

WARIANT PRZYJAZNY – procent decyzji respondentów
w poszczególnych fazach dzia³alnoœci firmy respondenta
Faza dzia³alnoœci
firmy respondenta

NIE
przyjmê
instrumentu

TAK
przyjmê instrument

Odsunê
decyzjê
o 3 m.

Odsunê
decyzjê
o 6 m.

Odsunê
decyzjê
o rok

OGÓ£EM

11,1

55,6

22,2

11,1

0,0

100,0

5,3

84,2

5,3

5,3

0,0

100,0

16,0

64,0

12,0

4,0

4,0

100,0

dojrza³oœæ

2,3

70,5

20,5

2,3

4,5

100,0

schy³ek

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM

7,0

71,0

15,0

4,0

3,0

100,0

pocz¹tkowa faza
szybki rozwój
stopniowy rozwój

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych

4.15. Wnioski z badañ
Analiza przypadku podejmowania decyzji w zakresie akceptacji instrumentu dotacja z wk³adem w³asnym by³a podyktowana dysfunkcjonalnoœci¹ pierwszego
zastosowanego framingu ze wzglêdu na p³eæ (w pierwszej turze badañ). Pierwszy
framing podniós³ sk³onnoœæ kobiet do skorzystania z instrumentu, ale zmniejszy³
sk³onnoœæ mê¿czyzn (kobiety, jak wydawa³o siê, preferowa³y regulacje, a mê¿czyŸni nie). Nowy zaproponowany framing polega³ na podaniu danych faktograficznych, statystycznych znacznie u³atwiaj¹cych analizê decyzyjn¹. Ten framing
pozytywnie zadzia³ na mê¿czyzn, ale negatywnie na ogó³ kobiet. Mo¿na wiêc
st¹d wyprowadziæ wniosek, i¿ w analizowanym przypadku kobiety preferowa³y
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rozwi¹zania legalistyczne zmniejszaj¹ce pole niepewnoœci, a mê¿czyŸni preferowali rozwi¹zanie precyzyjniej okreœlaj¹ce korzyœci. W tym przypadku kobiety
okaza³y siê legalistkami, a mê¿czyŸni ³owcami korzyœci.
Analizuj¹c wyniki szczegó³owe wed³ug analizowanych segmentów, mo¿na
stwierdziæ, i¿ ujawniaj¹ one wiele interesuj¹cych obserwacji;
1. Niemal we wszystkich analizowanych segmentach spad³a wartoœæ deklarowanego wk³adu w³asnego do projektu finansowanego dotacj¹, co oznacza, ¿e
nowy framing by³ w pe³ni skuteczny z punktu widzenia korzyœci dla beneficjantów. Regularnoœæ spadku deklarowanego wk³adu w³asnego by³a tak
du¿a, ¿e wrêcz mo¿na mówiæ o prawid³owoœci.
2. Kobiety z doœwiadczeniem w zakresie uczestnictwa w aukcji czy przetargu
silnie negatywnie reagowa³y na nowy framing i procent respondentów z tego
segmentu powa¿nie spada³. Zale¿noœæ ta wœród kobiet bez doœwiadczenia
w zakresie uczestnictwa w aukcji czy przetargu nie by³a tak silna, a spadek by³
niewielki.
3. W przypadku mê¿czyzn z doœwiadczeniem w aukcji lub przetargu sk³onnoœæ
do akceptacji instrumentu bardzo mocno ros³a, a przypadku mê¿czyzn bez
doœwiadczenia by³a niemal stabilna. Oznacza to, ¿e ca³y przyrost pozytywnych decyzji wœród mê¿czyzn generowali ci, którzy braku udzia³ w aukcji lub
przetargu.
4. Kobiety z wysok¹ ocen¹ wa¿noœci wk³adu w³asnego jako problemu w obu
grupach (objêtej wariantem bazowym i wariantem przyjaznym) deklarowa³y
pozytywne decyzje o zastosowaniu instrumentu w podobnych proporcjach.
W przypadku kobiet, które ocenia³y, ¿e wk³ad w³asny nie jest problemem,
znacz¹co spada³a proporcja kobiet, które deklarowa³y skorzystanie z instrumentu. Niemal ca³y spadek pozytywnych decyzji w wariancie przyjaznym
generowa³y kobiety, dla których wk³ad w³asny nie by³ problemem.
5. W przypadku mê¿czyzn zarówno z wysok¹ ocen¹, jak i nisk¹ ocen¹ wa¿noœci
problemu wk³adu w³asnego procent respondentów o pozytywnej decyzji
o stosowaniu instrumentu rós³ w wariancie przyjaznym.
6. Badanie nie wykaza³o regularnych zale¿noœci pomiêdzy faz¹ dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa a decyzjami o stosowaniu tego konkretnego instrumentu.
Wyniki w obu wariantach by³y ró¿ne, mia³y one charakter przypadkowy.
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5. Wp³yw zmodyfikowanego framingu na zachowania
respondentów podczas symulowanego konkursu
na dofinansowanie typu venture capital na projekty
rozwojowe w wyodrêbnionych segmentach MSP
Przemys³aw Kulawczuk*

5.1. Wprowadzenie
W pierwszej czêœci raportu przedstawiono w jak zró¿nicowany sposób ze wzglêdu na p³eæ przedstawia³a siê reakcja respondentów na propozycje udzia³u w konkursie na dofinansowanie w formie kapita³u w³asnego. Zachêci³o to zespó³ badawczy do zmodyfikowania pytania (polepszenia framingu) i zadania go ponownie.
W ramach pierwszej rundy badañ metoda oddzia³ywañ framingowych w odniesieniu do respondentów polega³a na zaoferowaniu przez publiczny fundusz venture 20 godzin bezp³atnego doradztwa z profesjonalnym konsultantem – praktykiem gospodarczym na nowe przedsiêwziêcia technologiczne. Pomimo tego
pozytywnego framingu, który móg³by zachêcaæ do wziêcia udzia³u w programie,
uzyskane wyniki by³y niezadowalaj¹ce i doœæ zró¿nicowane ze wzglêdu na p³eæ.
Przyk³adowo tylko 31,25% kobiet zdecydowa³a siê wzi¹æ udzia³ w programie, natomiast po zastosowaniu wspomnianego framingu ten udzia³ rós³ do 43,1%, czyli
o 11,8%. W przypadku mê¿czyzn pocz¹tkowo chcia³o wzi¹æ w programie 34,8%,
natomiast po zastosowaniu framingu 53,3%, co oznacza wzrost o 18,5%. Jednak
koñcowe wyniki kobiet i mê¿czyzn ró¿ni³y siê o ponad 10 pkt proc., co spowodowa³o, ¿e postanowiono ten framing zmodyfikowaæ. Warto zauwa¿yæ, ¿e ró¿nice
te w przypadku obu p³ci by³y znacz¹ce. Mo¿liwa interpretacja tak znacz¹co ró¿nych skali reakcji mo¿na by³o t³umaczyæ tym, ¿e informacja w pierwszym framingu by³a zbyt uboga, zw³aszcza dla kobiet. Zespó³ badawczy uzna³, ¿e dobrym rozwi¹zaniem by³oby uzupe³nienie tej informacji o podanie wiêkszej liczby
szczegó³ów. Przyjêto, ¿e tego typu rozwi¹zanie zlikwiduje dysfunkcjonalnoœæ poprzedniego rozwi¹zania ze wzglêdu na p³eæ i lepiej wp³ynie na oba wyniki.
Nowa sytuacja decyzyjna zosta³a przedstawiona w tabeli 1, przy czym wariant opisu A – to wariant bazowy a B – przyjazny.
* Dr hab. Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, Profesor UG,
pkl@post.pl
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Tabela 1. Sytuacja decyzyjna – uczestnictwo w ubieganiu siê o venture capital
Informacja podstawowa
Fundusz Rozwoju Pomorza stwarza mo¿liwoœæ przyznawania wk³adu kapita³owego dla nowych
lub znajduj¹cych siê we wczesnej fazie przedsiêwziêæ gospodarczych. Szczególnie preferowane s¹
przedsiêwziêcia o du¿ych korzyœciach zewnêtrznych (energetyka, dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa). Wejœcie kapita³owe jest mo¿liwe do kwoty 8 mln PLN, przy czym wymagany jest udzia³ w³asny
(mo¿e byæ równie¿ w wycenionej w³asnoœci intelektualnej, patentach itp.) 50%. Przyjmijmy, ¿e masz
innowacyjny pomys³ na biznes powi¹zany z rozwi¹zaniem technicznym. Czy przygotowa³byœ
biznesplan, wiedz¹c, ¿e jego pracoch³onnoœæ wynosi 100 godzin, a szansa otrzymania dofinansowania nie przekracza 2%?
Wariant typowy

Wariant przyjazny

Czy przyst¹pisz do programu?
Masz do wyboru nastêpuj¹ce opcje:

Fundusz oferuje ci 20 godzin bezp³atnego
doradztwa z profesjonalnym konsultantem –
praktykiem gospodarczym na nowe przedsiêwziêcia technologiczne. Ponadto, ka¿dy projekt bêdzie przedyskutowany przez forum
anio³ów biznesu, których zadaniem bêdzie
podpowiedzenie, co zrobiæ aby projekt mia³
wiêksz¹ si³ê przebicia. Dla 30% najbardziej
obiecuj¹cych kandydatów przewiduje siê
pomoc osobistego mentora w przygotowaniu
projektu biznesowego.
Czy przyst¹pisz do programu?
Masz do wyboru nastêpuj¹ce opcje:

[ ] a) przyst¹pisz do programu
[ ] b) nie przyst¹pisz do programu
[ ] c) odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
[ ] d) odsuniesz w czasie decyzjê o 6 miesiêcy
[ ] e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
Zaznacz X wybran¹ przez Ciebie decyzjê.
Czy kiedyœ by³eœ/³aœ wspólnikiem (lub by³a nim znana Ci firma lub osoba) ?
[ ] Tak [ ] Nie
Czy uwa¿asz, ¿e maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto wpuszczaæ obcy kapita³ do jego
wdro¿enia?
[ ] Tak [ ] Nie
ród³o: Opracowanie w³asne.

W odró¿nieniu od pierwszej rundy badañ, w ramach nowego framingu znacz¹co
poszerzono zakres informacji dla beneficjantów o dodatkowa opiekê anio³ów
biznesu oraz zapewnienie opieki mentora dla 30% ubiegaj¹cych siê o dofinansowanie.
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5.2. Sposób analizy wyników badawczych w kontekœcie literatury
o podejmowaniu decyzji finansowych przez poszczególne p³cie
Postanowiono, ¿e uzyskane wyniki badawcze bêd¹ analizowane w nastêpuj¹cych
przekrojach (segmentach):
1) profil ogólny – wyniki dla ca³ej zbiorowoœci bez rozró¿nienia na p³eæ (1 przekrój),
2) poszczególne p³cie ze wzglêdu na posiadanie lub brak doœwiadczenia
w stosowanie podobnego instrumentu (4 przekroje),
3) poszczególne p³cie ze wzglêdu na pozytywne lub negatywne preferencje
dotycz¹ce konkretnego aspektu zwi¹zanego z danym zjawiskiem (4 przekroje),
4) ze wzglêdu na fazê prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej bez rozró¿niania
p³ci (1 przekrój).
Jak z powy¿szego wynika, ¿e a¿ 8 przekrojów dotyczy³o szczegó³owej segmentacji ze wzglêdu na p³eæ. Wyniki badawcze wyliczone dla poszczególnych
przekrojów zaprezentowano w tabelach, poni¿ej których przedstawiono komentarze.
Problematyka podejmowania decyzji w sprawach dotycz¹cych obejmowania
kapita³u lub decyzji o przyznaniu kapita³u w spó³kach venture capital doczeka³a
siê pokaŸnej literatury. Równie¿ kwestia wp³ywu p³ci na podejmowane decyzje
zwi¹zane z kapita³em ryzyka by³a przedmiotem kilku przynajmniej opracowañ.
Poni¿ej przedstawiono wybrane z nich. Pierwszym z nich jest opracowanie Gender and Venture Capital Decision-Making: The Effects of Technical Background and Social
Capital on Entrepreneurial Evaluations, przygotowane przez zespó³ autorów z uniwersytetów amerykañskich (Trinkler et al. 2013). W opracowaniu autorzy analizuj¹ wp³yw przygotowania technicznego kobiet na decyzje funduszy venture capital w zakresie przyznawania funduszy. Autorzy przywo³uj¹ badania na temat
firm wysokich technologii przeprowadzone pomiêdzy 2004 a 2007 rokiem i opublikowane w 2009 roku przez Robb i Coleman, z których wynika, ¿e w USA jedynie
3% firm technologicznych i jedynie 1% firm wysokiej technologii zosta³o
za³o¿onych przez kobiety (Robb, Coleman 2009). Autorzy analizuj¹ w jakim stopniu widoczne efekty edukacji formalnej i historii zawodowej oraz wynikaj¹ce
z nich rekomendacje wspó³graj¹ z kulturowymi wierzeniami w zakresie p³ci
wp³ywaj¹ na proces podejmowania decyzji przez fundusze. Autorzy przeprowadzaj¹ eksperyment, w którym wystêpuj¹ ró¿nice w poziomie wykszta³cenia technicznego oraz posiadany kapita³ spo³eczny. Autorzy dochodz¹ do wniosku, ¿e
p³eæ w wiêkszym stopniu wp³ywa na podejmowanie decyzji w zakresie przyznawania funduszy, kiedy oceniaj¹cy koncentruj¹ siê na ocenie osób, a mniej na
ocenie proponowanych przez nie przedsiêbiorstw (Robb, Coleman 2009).
Bardzo interesuj¹ce dane na temat roli kobiet w firmach finansowanych przez
venture capital daje raport umownie nazwany Diana Report. Women Entrepre-
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neurship 2014: Bridging the Gender Gap in Venture Capital (Brush et al. 2014).
Wed³ug badañ projektu mniej ni¿ 5% firm otrzymuj¹cych finansowanie typu
venture capital mia³o w sk³adzie swoich zarz¹dów kobiety. Wed³ug potocznego
os¹du, jak stwierdzaj¹ autorki, kobiety nie s¹ ani zmotywowane, ani przygotowane
do zak³adania biznesów o wysokiej stopie wzrostu. Jak wykaza³y badania projektu
wiele kobiet posiada niezbêdne umiejêtnoœci i doœwiadczenia w zakresie prowadzenia szybko rosn¹cych przedsiêbiorstw, jednak brakuje im kontaktów w sieciach kontaktów venture capital i si³y przebicia do osi¹gniêcia sukcesu (Brush et
al. 2014, s. 3). Sytuacja ta funkcjonuje pomimo, i¿ pomiêdzy 1999 a 2014 rokiem
znacznie polepszy³o siê œrodowisko kobiecego venture capital: zosta³y wdro¿one
inicjatywy szkoleniowe oraz uruchomione programy: Ernst and Young’a „Entreprenurial Winning Women” oraz „Springboard Enterprises”, które finansuj¹ spotkania, wydarzenia i zasoby wspieraj¹ce kobiety w pozyskaniu œrodków venture
capital (Brush et al. 2014, s. 14). Obserwacje Projektu Diana s¹ niezmiernie interesuj¹ce i pokazuj¹, ¿e pomimo tego, ¿e chocia¿ ogólnie kobiety posiadaj¹ znacznie
wiêksze zasoby kapita³u spo³ecznego to maj¹ równoczeœnie znacznie mniejsze zasoby kapita³u spo³ecznego w sferze zawodowej i biznesowej. Znajduje to szczególne odzwierciedlenie w sferze firm technologicznych finansowanych kapita³em wysokiego ryzyka.
Interesuj¹cym opracowaniem dotycz¹cym wyboru nowych firm do finansowania przez inwestorów jest artyku³ E. Mollinck (2014). Artyku³ podsumowuje
spojrzenie ekspertów oraz publicznoœci (crowd) w zakresie zainteresowania finansowaniem nowych firm. Autor zauwa¿a, ¿e dwa typy oceniaj¹cych (eksperci i publicznoœæ) u¿ywa tych samych sposobów oceny, które oparte s¹ na uprzedzeniach
i barierach. Chocia¿ jak wydawa³o siê tak zwany crowdfunding bêdzie bardziej
odporny na uprzedzenia p³ciowe czy lokalizacyjne, to wprowadza nowe uprzedzenia, które dopiero wymagaj¹ zbadania. Autor oszacowa³, ¿e w crowdfundingu
a¿ 16,2% przedsiêwziêæ, które ubiega³y siê o finansowanie, by³o firmowanych lub
wspó³firmowanych przez kobiety, ale procent ten rós³ do 21,1% w projektach,
które uzyska³y dofinansowanie. Te rezultaty zosta³y osi¹gniête przy analizie 2101
projektów, które ubiega³y siê o dofinansowanie w oparciu o platformê Kickstarter
pomiêdzy marcem 2009 i czerwcem 2012 (Mollink 2014, s. 17). badanie to potwierdza, ¿e stworzenie nowej platformy udostêpniania kapita³u w³asnego stwarza
znacznie wiêksze mo¿liwoœci dla kobiet ni¿ wykorzystanie hermetycznej sieci
venture capital.
Doœæ zaskakuj¹ce obserwacje na temat typu osobowoœci i charakterystyki
osób dobieranych do finansowania w ramach venture capital. Zazwyczaj uwa¿a
siê, ¿e finansowanie otrzymuj¹ najlepsze projekty osób o najwy¿szych umiejêtnoœciach i doœwiadczeniu we wdra¿aniu nowych technologii. Tymczasem zespó³ badaczy z Harward Business School doszed³ do zdumiewaj¹cych wniosków na temat wp³ywu aparycji przedsiêbiorców na decyzje inwestorów (Wood Brooks
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2013). Autorzy pisz¹, ¿e wyniki trzech badañ wskazuj¹, i¿ inwestorzy (zarówno
profesjonalni, jak i nieprofesjonalni) preferuj¹ prezentacje pomys³u na biznes dokonywane przez mê¿czyzn, nawet jeœli kobieta dokona takiej samej prezentacji
(o tej samej zawartoœci). Badania wykazywa³y tak¿e, ¿e zdolnoœæ perswazyjna jest
szczególnie wysoka u atrakcyjnych mê¿czyzn, natomiast nie ma to znaczenia
u kobiet-przedsiêbiorców, które otrzymywa³y oceny niezale¿nie od atrakcyjnoœci.
Autorzy podkreœlaj¹, ¿e zdolnoœæ do przekonywania inwestorów nie tylko nie jest
nierówno roz³o¿ona pomiêdzy p³ciami, ale tak¿e jest niezrównowa¿ona u p³ci
mêskiej. Warto jednak podkreœliæ, i¿ w ka¿dym z analizowanych przypadków
mê¿czyŸni o niskiej atrakcyjnoœci otrzymywali wy¿sze oceny ni¿ atrakcyjne
kobiety przy tych samych prezentacjach (Wood Brooks 2013, s. 3–5).
Jednym z opracowañ, które podjê³o siê oceny roli kapita³u spo³ecznego w finansowaniu przedsiêwziêæ kobiet przez venture capital, by³o opracowanie dostarczone przez dwie firmy konsultingowe na zlecenia amerykañskiej Small Business
Administration (Venture Capital 2013). Badania wykaza³y, ¿e kapita³ spo³eczny
firm zarz¹dzaj¹cych funduszami venture capital wp³ywa na ich inwestycje
w przedsiêbiorstwa prowadzone przez kobiety (czasami pozytywnie, a czasami
konfliktowo). Z kolei inwestycje w biznesy prowadzone przez kobiety pozytywnie wp³ywaj¹ na wyniki funduszy mierzone liczb¹ ofert publicznych lub akwizycji
przez inwestorów strategicznych (Venture Capital 2013, s. 20). Badanie to pokazuje znaczenie kapita³u spo³ecznego w upowszechnianiu produktów finansowych
dla kobiet.
Jednym z wa¿nych badañ na temat ró¿nic w podejmowaniu decyzji finansowych przez mê¿czyzn i kobiety by³o badanie eksperymentalne M. Powell i D. Ansic
(1997, s. 605–628). Badania te wykaza³y, ¿e niezale¿nie od framingu (kontekstu
sytuacyjnego) kobiety z regu³y mniej poszukiwa³y strategii opartych na ryzyku
ni¿ mê¿czyŸni. Badania te wykaza³y, ¿e zarówno kobiety, jak i mê¿czyŸni przyjmuj¹ ró¿ne strategie podejmowania decyzji finansowych, ale nie wp³ywa to na
ich wyniki. Poniewa¿ strategie decyzyjne s¹ ³atwiej obserwowalne ni¿ decyzje
w zakresie ryzyka, mo¿e to umacniaæ stereotypowe wyobra¿enia, ¿e kobiety s¹
mniej kompetentne w zakresie podejmowania decyzji finansowych (Powell,
Ansic 1997, s. 623–624).
Wa¿nym czynnikiem decyduj¹cym o ocenie kompetencji finansowych jest
zdolnoœæ uznania cen jako akceptowalnych. Potoczne wyobra¿enie lokuje kobiety jako ³atwowiernych klientów zdolnych do akceptowania wy¿szych cen ni¿ mê¿czyŸni. Dla oceny tego stereotypu w zakresie kompetencji finansowych trzech badaczy przeprowadzi³o badanie na temat wp³ywu Internetu na ceny nowych aut
w USA dla kobiet i mniejszoœci etnicznych (Mortton et al. 2001). O ile badanie wykaza³o, ¿e mniejszoœci etniczne p³ac¹ o oko³o 2,1% wiêcej za auta, to kobiety
o oko³o 0,43% wiêcej. Badanie wykaza³o te¿ du¿¹ rolê Internetu w ukrywaniu
charakterystyk osób, które maj¹ gorsz¹ sytuacj¹ negocjacyjn¹ (takich jak w USA
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kobiety i mniejszoœci etniczne) i stwarzaniu dziêki temu mo¿liwoœci osi¹gania lepszych cen (Morton et al. 2001, s. 12).
Podobne badania przeprowadzono równie¿ we W³oszech, a ich przedmiotem
by³a cena kredytu obrotowego dla mikrofirm (Alesina et al. 2008). Badanie wykaza³o, ¿e firmy prowadzone przez kobiety rzeczywiœcie p³aci³y wiêcej za zad³u¿enie w rachunku ni¿ firmy prowadzone przez mê¿czyzn. Jednoczeœnie autorzy nie
zaobserwowali, ¿eby kobiety prowadzi³y bardziej ryzykowne interesy ni¿ mê¿czyŸni. Je¿eli relacje z bankami w wiêkszym stopniu oparte s¹ na zaufaniu (kapita³
spo³eczny) to zarówno kobiety, jak i mê¿czyŸni p³acili mniej. Jednak kobiety korzysta³y na tym mniej ni¿ mê¿czyŸni (o 0,2%), co mog³oby sugerowaæ (ale nie
pisz¹ o tym wprost autorzy), ¿e tak jakby ich kapita³ spo³eczny by³ mniej warty
(Alesina et al. 2008, s. 16). Niewykluczone, ¿e przyczyna jest prostsza: mikrofilmy
prowadzone przez kobiety maj¹ z regu³y mniejsze aktywa, st¹d kredyt ze wzglêdu na s³absze zabezpieczenie musi byæ dro¿szy.
Jednym z wymiarów posiadania przez kobiety wiêkszego kapita³u spo³ecznego
w kwestiach prywatnych jest stereotypowe unikanie decyzyjnoœci w kwestiach
zwi¹zanych z biznesem lub sprawami zawodowymi. Powstaje w tym zakresie pytanie, na ile kobiety unikaj¹ konkurencji, a mo¿e mê¿czyŸni konkuruj¹ zbyt du¿o.
Spróbowali na nie odpowiedzieæ dwaj autorzy: M. Niederle i L. Vesterlund (2005).
Zaobserwowali oni, ¿e wysoko konkurencyjne stanowiska w biznesie s¹ z regu³y
zajmowane przez mê¿czyzn, co wynika z braku kobiet w zakresie nauk in¿ynierskich i nauk œcis³ych. W ramach eksperymentu laboratoryjnego, przeprowadzonego przez autorów, wyeliminowano te czynniki i sprawdzono czy kobiety i mê¿czyŸni ró¿ni¹ siê w przechodzeniu od œrodowisk wszystkich wynagradzaj¹cych
po równo do œrodowisk konkurencyjnych i p³ac¹cych w sposób zró¿nicowany za
wykonywanie zadañ. O ile mê¿czyŸni i kobiety nie ró¿nili siê w zakresie wykonywania zadañ przy p³aceniu po równo, to przy zaproponowaniu kolejnego zadania z opcj¹ wyboru: wynagrodzenie konkurencyjne lub po równo – dwukrotnie
czêœciej podejmowali oni decyzje o wejœciu w system konkurencyjny p³acenia za
zadania ni¿ kobiety. Przewaga ta zosta³a utrzymana w kolejnym zadaniu, nawet,
je¿eli wyeliminowani czynnik awersji do ryzyka (Niederle, Vesterlund 2005,
s. 39–40).
Badania przeprowadzone przez autorów by³y czêœci¹ cyklu badañ maj¹cego
na celu wyjaœnienie, dlaczego kobiety zajmuj¹ czêœciej ni¿sze stanowiska oraz dlaczego przeciêtnie mniej zarabiaj¹. Eksperymenty laboratoryjne potwierdzi³y, ¿e
dlatego, i¿ s¹ mniej sk³onne konkurowaæ ni¿ mê¿czyŸni, nawet jeœli ich zdolnoœci
s¹ porównywalne z mê¿czyznami. Mo¿na do tego dodaæ, ¿e oprócz czynników
œrodowiska spo³ecznego (wychowanie dzieci, mniejsza mobilnoœæ, role spo³eczne
itp.) wyt³umaczeñ mo¿na poszukaæ równie¿ w czynnikach ewolucyjnych: kobiety s¹ ni¿sze, mniej wa¿¹, s¹ mniej „pokaŸne”, s³absze fizycznie i mniej wytrzyma³e
w okresach wymagaj¹cych ogromnych wysi³ków fizycznych. Czynniki ewolucyj-
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ne mog¹ zani¿aæ samooceny kobiet, i odwrotnie, zawy¿aæ samooceny zdolnoœci
mê¿czyzn do wykonania zadañ, co powoduje wiêksz¹ sk³onnoœæ mê¿czyzn do
konkurowania (do walki). Je¿eli przyjmiemy, ¿e konkurencja zawodowa jest
w pewnym zakresie synonimem walki, to potwierdzenie tych elementów znajdujemy w nauce ekologii ewolucyjnej w œwiecie zwierz¹t.
Równie¿ Unia Europejska w ramach badañ Eurobarometru (Women in Decision 2012) zapyta³a respondentów, z czego wynika niska reprezentacja kobiet na
niektórych stanowiskach oraz ich ni¿sze wynagrodzenia. Zdecydowana wiêkszoœæ badanych przyzna³a, ¿e wynika to z ich ról spo³ecznych ni¿ z braków. Oko³o
jednej trzeciej badanych stwierdzi³o, ¿e œrodowisko biznesowe jest zdominowane
przez mê¿czyzn i nie ma zaufania do kobiet. Podobna czêœæ zauwa¿y³a, ¿e obowi¹zki rodzinne zmniejszaj¹ pole wolnoœci kobiet do zajmowania wysoko odpowiedzialnych stanowisk. Zdecydowana wiêkszoœæ nie zgodzi³a siê ze zdaniem, ¿e
kobiety nie s¹ sk³onne walczyæ o swoj¹ karierê, co wynika z ich niskiego zainteresowaniem tematem lub niskich kwalifikacji i umiejêtnoœci do podejmowania
odpowiedzialnej pracy (Women in Decision 2012, s. 7–8). Te rezultaty w du¿ym
stopniu odzwierciedlaj¹ „polityczn¹ poprawnoœæ” ankietowanych i nie s¹ zgodne
z czêœci¹ badañ eksperymentalnych oraz praktyk¹ w tym zakresie.

5.3. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do uczestnictwa
w konkursie o dofinansowanie typu venture capital –
analiza podstawowa
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych licz¹cych po 100.
W tabeli 2 przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne w zakresie korzystania
z bazowej i „przyjaznej” oferty w warunkach nowego framingu bez rozró¿niania
na p³cie czy segmenty respondentów.
Analiza wyników badañ zawartych w tabeli 2 wskazuje, ¿e wprowadzenie
nowego framingu praktycznie nie wywo³a³o ¿adnego efektu. Liczba i procent
respondentów sk³onnych skorzystaæ z instrumentu wzros³a z 50 do 52, tylko
o cztery osoby spad³a liczba osób, które od razu deklaruj¹ negatywne nastawienie. Mo¿na zaobserwowaæ znacznie wy¿szy poziom wyjœciowy w wariancie
bazowym w eksperymencie dodatkowym ni¿ w pierwotnym 50% do 34%), ale
w tym drugim eksperymencie by³y inne sk³ady badanych grup oraz by³y one poddane eksperymentowi póŸniej w innych warunkach. Analiza doœwiadczenia
w zakresie spó³ek biznesowych oraz pogl¹dów na dopuszczalnoœæ wejœcia
kapita³u obcego wskazuje na du¿e podobieñstwo badanych grup.
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Tabela 2. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do uczestnictwa w konkursie o dofinansowanie typu venture capital – analiza podstawowa (N=100)
Podjêta decyzja
Wariant warunków ramowych

Liczba i procent respondentów
typowy A

przyjazny B

TAK – przyst¹piê do programu

50,0

52,0

NIE – nie przyst¹piê do programu

34,0

30,0

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

6,0

8,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

6,0

7,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

4,0

3,0

Posiadam doœwiadczenie ze spó³ek biznesowych TAK

35,0

40,0

Nie posiadam doœwiadczenia ze spó³ek biznesowych NIE

65,0

60,0

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto wpuszczaæ obcy
kapita³ do jego wdro¿enia?
TAK

81,0

82,0

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto wpuszczaæ obcy
kapita³ do jego wdro¿enia?
NIE

19,0

18,0

P³eæ – Kobieta

65,0

64,0

P³eæ – Mê¿czyzna

35,0

36,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

5.4. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet posiadaj¹cych
doœwiadczenie ze spó³ek biznesowych
Analiza wyników badañ w przekrojach segmentacyjnych zosta³a z punktu widzenia p³ci i doœwiadczenia w uczestnictwie w spó³kach biznesowych. Pierwszym segmentem, w ramach którego przeprowadzono analizê, by³y kobiety posiadaj¹ce
doœwiadczenie w zakresie spó³ek biznesowych. Uzyskane wyniki przedstawiono
w tabeli 3. Warto podkreœliæ, i¿ spoœród 100 respondentów w ka¿dej grupie (kontrolnej i eksperymentalnej) takich respondentek by³o 23.
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e w wariancie przyjaznym spad³ procent decyzji
na tak o 4,4%. Nie jest to du¿o, ale najwyraŸniej wskazuje, ¿e nowy framing zniechêca do analizowan¹ grupê kobiet do przyst¹pienia do programu. W ramach nowego framingu pogorszeniu uleg³a równie¿ struktura osób odsuwaj¹cych decyzje w kierunku d³u¿szego okresu zw³oki. Obie grupy, zarówno objêta framingiem
bazowym, jak i przyjaznym, posiada³y podobne pogl¹dy w zakresie dopuszczalnoœci wejœcia kapita³u obcego (bardzo du¿a otwartoœæ na kapita³ obcy). Uzyskane
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wyniki mo¿na interpretowaæ w ten sposób, ¿e zbyt drobiazgowe informowanie
o zakresie pomocy mo¿e zniechêcaæ doœwiadczonych respondentów.
Tabela 3. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do uczestnictwa w konkursie o dofinansowanie typu venture capital – kobiety posiadaj¹ce doœwiadczenie ze spó³ek biznesowych
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

12

52,2

11

47,8

NIE – nie przyst¹piê do programu

8

34,8

8

34,8

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

2

8,7

1

4,3

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

4,3

2

8,7

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

1

4,3

23

100,0

23

100,0

0

0,0

0

0,0

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
TAK

20

87,0

21

91,3

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
NIE

3

13,0

2

8,7

Wariant warunków ramowych
TAK – przyst¹piê do programu

Posiadam doœwiadczenie ze spó³ek biznesowych
TAK
Nie posiadam doœwiadczenia ze spó³ek
biznesowych NIE

przyjazny przyjazny
–N
–%

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

5.5. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet nieposiadaj¹cych
doœwiadczenia ze spó³ek biznesowych
Drugim segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment kobiet-respondentów
bez doœwiadczenia w zakresie spó³ek biznesowych. Grupa, która odpowiada³a na
pytanie w wariancie bazowym, liczy³a 42 osoby, a grupa, która odpowiada³a na
pytanie z przyjaznym flamingiem, liczy³a 41 osób. Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w tabeli 4.
Uzyskane wyniki wskazuj¹ na znacz¹cy przyrost pozytywnych decyzji
o przyst¹pieniu do programu wynosz¹cym 13,3% w wariancie przyjaznym w relacji
do wariantu bazowego. Znacz¹co spad³ te¿ udzia³ kobiet bez doœwiadczenia
w wariancie z nowym framingiem, które na wstêpie zadeklarowa³y negatywn¹
decyzjê. Obie grupy posiada³y podobne pogl¹dy w zakresie dopuszczalnoœci wejœcia kapita³u obcego do przedsiêbiorstw. Doœæ drobiazgowy opis doradczej us³ugi
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pomocowej bardzo pozytywnie wp³ywa na osoby, które nie deklarowa³y doœwiadczenia w zakresie spó³ek biznesowych. Spostrze¿enie to mo¿e sugerowaæ, aby
zakres informacji framingowych dozowaæ w zale¿noœci od doœwiadczenia respondentów w danej dziedzinie.
Tabela 4. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do uczestnictwa w konkursie o dofinansowanie typu venture capital – kobiety nieposiadaj¹ce doœwiadczenia ze spó³ek biznesowych
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

TAK – przyst¹piê do programu

19

45,2

24

58,5

NIE – nie przyst¹piê do programu

15

35,7

10

24,4

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

3

7,1

3

7,3

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

3

7,1

2

4,9

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

2

4,8

2

4,9

Posiadam doœwiadczenie ze spó³ek biznesowych
TAK

0

0,0

0

0,0

Nie posiadam doœwiadczenia ze spó³ek
biznesowych NIE

42

100,0

41

100,0

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
TAK

36

85,7

33

80,5

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
NIE

6

14,3

8

19,5

Wariant warunków ramowych

przyjazny przyjazny
–N
–%

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

5.6. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn posiadaj¹cych
doœwiadczenie ze spó³ek biznesowych
Trzecim segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment mê¿czyzn-respondentów
z doœwiadczeniem w zakresie spó³ek biznesowych. Wielkoœci tego segmentu by³y
ma³o liczne w obu grupach: kontrolnej (bazowej) i eksperymentalnej (wariant
przyjazny). Segment, który odpowiada³ na pytanie w wariancie bazowym, liczy³
12 osób, a segment, który odpowiada³ na pytanie z przyjaznym flamingiem, liczy³
17 osób. Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w tabeli 5.
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e w przypadku mê¿czyzn z doœwiadczeniem
w zakresie spó³ek biznesowych nowy framing znacz¹co, bo a¿ o 19,6% zmniejszy³
sk³onnoœæ do uczestnictwa w programie. Znacz¹co zwiêkszy³a siê równie¿ propo-
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rcja respondentów daj¹cych negatywn¹ odpowiedŸ. Wyst¹pi³a tutaj tendencja
podobna jak u kobiet z doœwiadczeniem, ale w znacznie wiêkszej skali. WyraŸnie
wiêc widaæ, ¿e dodawanie nowych informacji dla osób, które mog¹ je znaæ,
wp³ywa niekorzystnie na podejmowane decyzje i mo¿e generowaæ niechêæ
(mog¹ one traktowaæ te informacje jak spam komputerowy). Wynika z tego koniecznoœæ dozowania informacji w zale¿noœci od poziomu doœwiadczenia respondentów.
Tabela 5. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do uczestnictwa w konkursie o dofinansowanie typu venture capital – mê¿czyŸni posiadaj¹cy doœwiadczenie ze spó³ek biznesowych
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

TAK – przyst¹piê do programu

8

66,7

8

47,1

NIE – nie przyst¹piê do programu

3

25,0

8

47,1

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

0

0,0

1

5,9

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

8,3

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

0

0,0

12

100,0

17

100,0

0

0,0

0

0,0

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
TAK

10

83,3

14

82,4

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
NIE

2

16,7

3

17,6

Wariant warunków ramowych

Posiadam doœwiadczenie ze spó³ek biznesowych
TAK
Nie posiadam doœwiadczenia ze spó³ek
biznesowych NIE

przyjazny przyjazny
–N
–%

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

5.7. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn nieposiadaj¹cych
doœwiadczenia ze spó³ek biznesowych
Kolejnym segmentem podlegaj¹cym analizie by³ segment mê¿czyzn-respondentów bez doœwiadczenia w zakresie spó³ek biznesowych. Wielkoœci grup tego segmentu by³y liczniejsze w relacji do poprzedniego segmentu i obejmowa³y 23 osoby w wariancie bazowym i 19 osób w wariancie przyjaznym. Uzyskane wyniki
badañ przedstawiono w poni¿szej tabeli 6.
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Tabela 6. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do uczestnictwa w konkursie o dofinansowanie typu venture capital – mê¿czyŸni nieposiadaj¹cy doœwiadczenia ze spó³ek
biznesowych
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy–
%

11

47,8

9

47,4

NIE – nie przyst¹piê do programu

8

34,8

4

21,1

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

1

4,3

3

15,8

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

1

4,3

3

15,8

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

2

8,7

0

0,0

Posiadam doœwiadczenie ze spó³ek biznesowych
TAK

0

0,0

0

0,0

Nie posiadam doœwiadczenia ze spó³ek
biznesowych NIE

23

100,0

19

100,0

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
TAK

15

65,2

14

73,7

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
NIE

8

34,8

5

26,3

Wariant warunków ramowych
TAK przyst¹piê do programu

przyjazny przyjazny
–N
–%

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Przedstawione w tabeli 6 dane wskazuj¹, ¿e zastosowanie wariantu przyjaznego nie spowodowa³o wzrostu liczby pozytywnych decyzji o zastosowaniu instrumentu wspieraj¹cego, natomiast zmniejszy³o liczbê negatywnych decyzji
o oko³o jedn¹ trzeci¹. W przypadku mê¿czyzn deklaruj¹cych brak doœwiadczenia
ze spó³ek biznesowych przyjazny framing nie przek³ada siê na zwiêkszone
uczestnictwo w programie. Warto zwróciæ uwagê, ¿e w tym instrumencie, w przypadku kobiet bez doœwiadczenia framing przyjazny dzia³a³ bardzo pozytywnie
i silnie (wzrost pozytywnych decyzji o 13,3%). Trudno znaleŸæ wyt³umaczenie a¿
takiej skali ró¿nic.

5.8. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet i mê¿czyzn
ze wzglêdu na posiadanie doœwiadczenia lub nie ze spó³ek
biznesowych – zestawienie ró¿nic
Uzyskane dane szczegó³owe mog¹ byæ zestawione, tak aby uzyskaæ szerszy pogl¹d
na wyniki badañ uwzglêdniaj¹cych segmentacjê wed³ug p³ci i doœwiadczenia
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w zakresie spó³ek biznesowych. W poni¿szej tabeli 7 zestawiono wyniki procentowe w poszczególnych segmentach.
Tabela 7. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do przyst¹pienia do konkursu o dofinansowanie typu venture capital – zestawienie wed³ug p³ci i doœwiadczenia ze spó³ek biznesowych
Procent respondentów
Podjêta decyzja

kobiety i mê¿czyŸni z doœwiadcze- kobiety i mê¿czyŸni bez doœwiadniem ze spó³ek biznesowych
czenia ze spó³ek biznesowych

Wariant warunków
ramowych

K-B

M-B

K-P

M-P

K-B

M-B

K-P

M-P

TAK – przyst¹piê
do programu

52,2

66,7

47,8

47,1

45,2

47,8

58,5

47,4

NIE – nie przyst¹piê
do programu

34,8

25,0

34,8

47,1

35,7

34,8

24,4

21,1

Odsuwam w czasie
decyzjê o 3 miesi¹ce

8,7

0,0

4,3

5,9

7,1

4,3

7,3

15,8

Odsuwam w czasie
decyzjê o pó³ roku

4,3

8,3

8,7

0,0

7,1

4,3

4,9

15,8

Odsuwam w czasie
decyzjê o rok

0,0

0,0

4,3

0,0

4,8

8,7

4,9

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych

Jak pokazuj¹ dane zawarte w tabeli 7 zestawiaj¹cej wyniki badañ czterech
segmentów, podzielone na grupy kobiet i mê¿czyzn z doœwiadczeniem i bez doœwiadczenia, wyniki istotnie ró¿nicuj¹ siê. W grupie mê¿czyzn i kobiet, którzy deklaruj¹ doœwiadczenie w zakresie spó³ek biznesowych, wprowadzenie nowego
framingu wywo³uje odwrotne skutki od oczekiwanych w obu segmentach. Zarówno w przypadku kobiet, jak i mê¿czyzn proporcja osób pragn¹cych skorzystaæ
z programu pod wp³ywem przyjaznego framingu spada.
W przypadku segmentów obu p³ci bez doœwiadczenia reakcje obu segmentów s¹ zró¿nicowane. W przypadku kobiet framing dzia³a i to bardzo silnie,
w przypadku mê¿czyzn framing nie wp³ywa na wzrost pozytywnych decyzji, ale
zmniejsza o jedn¹ trzeci¹ liczbê decyzji negatywnych. Niemal ca³y przyrost pozytywnych decyzji w przypadku nowego framingu pochodzi od kobiet bez doœwiadczenia ze spó³ek biznesowych. Interesuj¹cym jest dlaczego mê¿czyŸni nie zareagowali równie pozytywne jak kobiety. Analiza ta zmusza do zastanowienia siê
w jaki sposób dozowaæ informacjê w zale¿noœci od doœwiadczenia respondenta.
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5.9. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet z wysok¹
preferencj¹ dopuszczalnoœci wejœcia obcego kapita³u
Nie tylko doœwiadczenie wp³ywa na sposób podejmowania decyzji przez kobiety
i mê¿czyzn o akceptacji instrumentu, ale tak¿e osobiste przekonania i preferencje.
W badaniu przyjêliœmy, ¿e takim kluczowym elementem, który móg³by podlegaæ
ocenie preferencji jest przekonanie na temat dopuszczalnoœci wejœcia kapita³u obcego do krajowych przedsiêbiorstw. Przekonanie to nie tylko wi¹¿e siê z otwartoœci¹ biznesow¹, ale tak¿e z pogl¹dem na znaczenie kontroli biznesu przez w³aœcicieli. Problem ten nie ma znaczenia tylko polskiego, ale jest bardziej ogólny
i dotyczy wszystkich krajów, które otwieraj¹ siê na gospodarkê œwiatow¹. Zespó³
badawczy uzna³, ¿e mo¿na na podstawie zagadnienia dokonaæ analizy segmentacyjnej.
Pierwszym analizowanym przekrojem by³ segment kobiet z przekonaniem,
¿e warto dopuszcza³ obcy kapita³ do spó³ki. Segment ten by³ stosunkowo liczny
w obu grupach: w grupie kontrolnej (wariant bazowy) liczy³ 56 respondentów,
a w grupie poddanej eksperymentowi nowym framingiem liczy³ 54 osoby.
Uzyskane wyniki zosta³y przedstawione w poni¿szej tabeli 8.
Tabela 8. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do uczestnictwa w konkursie na dofinansowanie typu venture capital – kobiety z wysok¹ preferencj¹ dopuszczenia obcego kapita³u
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

TAK – przyst¹piê do programu

25

44,6

33

61,1

NIE – nie przyst¹piê do programu

20

35,7

13

24,1

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

5

8,9

2

3,7

Odsuwam w czasie decyzjæ o pó³ roku

4

7,1

4

7,4

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

2

3,6

2

3,7

Posiadam doœwiadczenie ze spó³ek biznesowych
TAK

20

35,7

21

38,9

Nie posiadam doœwiadczenia ze spó³ek biznesowych NIE

36

64,3

33

61,1

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
TAK

56

100,0

54

100,0

0

0,0

0

0,0

Wariant warunków ramowych

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
NIE

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

przyjazny przyjazny
–N
–%
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Jak wykaza³y badania przyjazny framing wp³ywa istotnie na pozytywne decyzje kobiet z wysok¹ preferencj¹ dopuszczalnoœci kapita³u obcego do przedsiêbiorstw (wzrost o 16,5%). Ponadto znacz¹co spada (o 10,8%) liczba negatywnych
odpowiedzi. Otwartoœæ biznesowa oraz pozytywny stosunek do kapita³u obcego
³¹czy siê z chêci¹ poznania dodatkowych informacji.

5.10. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet z nisk¹
preferencj¹ dopuszczalnoœci wejœcia obcego kapita³u
Kolejnym analizowanym przekrojem badawczym jest segment kobiet z nisk¹ preferencj¹ dopuszczalnoœci wejœcia kapita³u obcego. Niska preferencja dopuszczalnoœci wejœcia kapita³u obcego mo¿e wynikaæ z braku zaufania do obcych, z³ych
doœwiadczeñ z przesz³oœci czy te¿ z obawy o utratê kontroli nad biznesem. Liczba
motywów tego typu postawy mo¿e byæ wiêksza. Skutkuje ona jednak du¿¹
wstrzemiêŸliwoœci¹ we wchodzeniu w relacje kapita³owe z ma³o znanymi podmiotami. W obu grupach segment ten by³ nieliczny i liczy³ tylko 9 osób w grupie
kontrolnej i 10 w grupie eksperymentalnej. W poni¿szej tabeli 9 przedstawiono
wyniki badañ.
Tabela 9. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do uczestnictwa w konkursie na dofinansowanie typu venture capital – kobiety z nisk¹ preferencj¹ dopuszczenia obcego kapita³u
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

TAK – przyst¹piê do programu

6

66,7

2

20,0

NIE – nie przyst¹piê do programu

3

33,3

5

50,0

Wariant warunków ramowych

przyjazny przyjazny
–N
–%

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

0

0,0

2

20,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

0

0,0

0

0,0

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

0

0,0

1

10,0

Posiadam doœwiadczenie ze spó³ek biznesowych
TAK

3

33,3

2

20,0

Nie posiadam doœwiadczenia ze spó³ek
biznesowych NIE

6

66,7

8

80,0

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
TAK

0

0,0

0

0,0

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
NIE

9

100,0

10

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Pomimo niskiej liczebnoœci obu grup uzyskany wynik potwierdza, ¿e je¿eli respondent charakteryzuje siê nisk¹ otwartoœci¹ na wejœcie kapita³u obcego to mo¿e
Ÿle odbieraæ framing zaplanowany jako przyjazny (bardziej informacyjny) i skutki tego mog¹ byæ odwrotne od zamierzeñ. Tego typu respondenci mog¹ odbieraæ
dodatkowe informacje jako propagandê i reagowaæ negatywnie. W wariancie objêtym nowym framingiem liczba respondentów deklaruj¹cych przyst¹pienie do
programu spad³a. Jak pokazuj¹ dalsze dane osoby z nisk¹ preferencj¹ dopuszczalnoœci wejœcia kapita³u obcego z regu³y maj¹ niskie doœwiadczenie w zakresie
spó³ek biznesowych. Mo¿e byæ wiêc taka sytuacja, ¿e brak doœwiadczenia hamuje
otwartoœæ w relacjach biznesowych.

5.11. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn z wysok¹
preferencj¹ dopuszczalnoœci wejœcia obcego kapita³u
Kolejnym analizowanym przekrojem by³ segment mê¿czyzn z wysok¹ preferencj¹ dopuszczalnoœci kapita³u obcego. Segment by³ relatywnie liczny w obu
grupach: w grupie kontrolnej (wariant bazowy) liczy³ 25 respondentów, a w grupie poddanej eksperymentowi nowym framingiem liczy³ 28 osób. Uzyskane wyniki zosta³y przedstawione w poni¿szej tabeli 10.
Tabela 10. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do uczestnictwa w konkursie na dofinansowanie typu venture capital – mê¿czyŸni z wysok¹ preferencj¹ dopuszczenia obcego
kapita³u
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

17

68,0

13

46,4

NIE – nie przyst¹piê do programu

5

20,0

11

39,3

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

0

0,0

2

7,1

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

2

8,0

2

7,1

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

4,0

0

0,0

Posiadam doœwiadczenie ze spó³ek biznesowych
TAK

10

40,0

14

50,0

Nie posiadam doœwiadczenia ze spó³ek
biznesowych NIE

15

60,0

14

50,0

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia? TAK

25

100,0

28

100,0

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia? NIE

0

0,0

Wariant warunków ramowych
TAK – przyst¹piê do programu

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

przyjazny przyjazny
–N
–%
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Badanie wykaza³o, ¿e segment mê¿czyzn z wysok¹ preferencj¹ dopuszczalnoœci kapita³u obcego w sposób znacz¹cy zmienia swoje postawy pod wp³ywem
nowego framingu. W wariancie przyjaznym procent decyzji na TAK spada do
46,4% w relacji do 68,0% w wariancie bazowym. Dwukrotnie roœnie proporcja decyzji negatywnych. Ten segment odbiera dodatkowe informacje w du¿ym stopniu negatywnie.

5.12. Wp³yw nowego framingu na decyzje mê¿czyzn z nisk¹
preferencj¹ dopuszczalnoœci obcego kapita³u
Kolejnym analizowanym przekrojem badawczym jest segment mê¿czyzn z nisk¹
preferencj¹ dopuszczalnoœci kapita³u obcego. Segment ten by³ stosunkowo nieliczny w obu grupach i liczy³ 10 i 8 osób odpowiednio w wariancie bazowym i przyjaznym. W poni¿szej tabeli 11 przedstawiono wyniki badañ.
Tabela 11. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do uczestnictwa w konkursie na dofinansowanie typu venture capital – mê¿czyŸni z nisk¹ preferencj¹ dopuszczenia obcego
kapita³u
Podjêta decyzja

Liczba i procent respondentów
typowy –
N

typowy –
%

TAK – przyst¹piê do programu

2

20,0

4

50,0

NIE – nie przyst¹piê do programu

6

60,0

1

12,5

Wariant warunków ramowych

przyjazny przyjazny
–N
–%

Odsuwam w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce

1

10,0

2

25,0

Odsuwam w czasie decyzjê o pó³ roku

0

0,0

1

12,5

Odsuwam w czasie decyzjê o rok

1

10,0

0

0,0

Posiadam doœwiadczenie ze spó³ek biznesowych
TAK

2

20,0

3

37,5

Nie posiadam doœwiadczenia ze spó³ek biznesowych NIE

8

80,0

5

62,5

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
TAK

0

0,0

0

0,0

Maj¹c dobry pomys³ technologiczny, warto
wpuszczaæ obcy kapita³ do jego wdro¿enia?
NIE

10

8

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Niska liczebnoœæ analizowanych grup wp³ywa na s³aboœæ obserwacji porównawczej. Abstrahuj¹c od tego problemu warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e framing
wp³ywa na zmianê decyzji w du¿ym stopniu w kierunku decyzji pozytywnych,
ca³kowicie odwrotnie ni¿ u kobiet z segmentu o niskiej preferencji dopuszczalnoœci kapita³u obcego. Trudno znaleŸæ wyt³umaczaln¹ przyczynê takiego stanu rzeczy. Wynik ten mo¿e raczej œwiadczyæ o dokonywaniu przypadkowych wyborów
czy losowoœci w alokacji odpowiedzi.

5.13. Wp³yw nowego framingu na decyzje kobiet i mê¿czyzn
ze wzglêdu na ocenê dopuszczalnoœci kapita³u obcego –
zestawienie ró¿nic
Uzyskane dane szczegó³owe mog¹ byæ zestawione, tak aby uzyskaæ szerszy
pogl¹d na wyniki badañ uwzglêdniaj¹cych segmentacjê wed³ug p³ci i oceny
dopuszczalnoœci wk³adu w³asnego. W poni¿szej tabeli 12 zestawiono wyniki procentowe w poszczególnych segmentach.
Tabela 12. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do uczestnictwa w konkursie na dofinansowanie typu venture capital – zestawienie wed³ug p³ci i oceny dopuszczalnoœci kapita³u obcego do biznesu
Procent respondentów
Podjêta decyzja

Wariant warunków
ramowych

kobiety i mê¿czyŸni z wysok¹
ocen¹, ¿e kapita³ obcy mo¿na
dopuszczaæ do biznesu

kobiety i mê¿czyŸni z nisk¹ ocen¹,
¿e kapita³ obcy mo¿na
dopuszczaæ do biznesu

K-B

M-B

K-P

M-P

K-B

M-B

K-P

M-P

TAK – przyst¹piê
do programu

44,6

68,0

61,1

46,4

66,7

20,0

20,0

50,0

NIE – nie przyst¹piê
do programu

35,7

20,0

24,1

39,3

33,3

60,0

50,0

12,5

Odsuwam w czasie
decyzjê o 3 miesi¹ce

8,9

0,0

3,7

7,1

0,0

10,0

20,0

25,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o pó³ roku

7,1

8,0

7,4

7,1

0,0

0,0

0,0

12,5

Odsuwam w czasie
decyzjê o rok

3,6

4,0

3,7

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Jak pokazuj¹ dane zawarte w tabeli 12 zestawiaj¹cej wyniki badañ czterech segmentów podzielone na grupy kobiet i mê¿czyzn z ró¿nymi ocenami wa¿noœci
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kwestii wk³adu w³asnego wyniki istotnie ró¿nicuj¹ siê. W grupie mê¿czyzn i kobiet, którzy oceniaj¹, ¿e kapita³ obcy mo¿na dopuszczaæ do biznesu zachowania
obu p³ci pod wp³ywem nowego flamingu, s¹ zupe³nie odwrotne. Kobiety zwiêkszaj¹ proporcjê decyzji pozytywnych, a mê¿czyŸni odwrotnie. Ró¿nica w odpowiedzi na to pytanie mo¿e obrazowaæ rzeczywist¹ ró¿nicê pomiêdzy p³ciami
w zakresie podejmowania decyzji. W opisach szczegó³owych sformu³owano szereg przypuszczeñ, dlaczego te schematy decyzji s¹ a¿ tak ró¿ne. Warto podkreœliæ,
i¿ segmenty kobiet i mê¿czyzn z wysok¹ preferencj¹ dopuszczalnoœci kapita³u obcego by³y stosunkowo liczne i uzyskane dane porównawcze s¹ wiarygodne. Odmienna sytuacja panuje w segmentach kobiet i mê¿czyzn o niskiej preferencji
dopuszczalnoœci kapita³u obcego do w³asnego biznesu. O ile spadek decyzji kobiet w tym segmencie jest ³atwy do wyt³umaczenia to wzrost pozytywnych decyzji mê¿czyzn prawdopodobnie ma przyczyny losowe. Jedyn¹ wa¿na obserwacja
z powy¿szego jest odmienny schemat reagowania kobiet i mê¿czyzn z wysok¹
preferencj¹ dopuszczalnoœci kapita³u obcego na nowy framing.

5.14. Wp³yw nowego framingu na decyzje w zakresie
uczestnictwa w konkursie na dofinansowanie typu venture
capital ze wzglêdu na fazê dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
Analizowane dane posegregowano dla sprawdzenia czy faza dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa posiada zwi¹zek z dokonywanymi decyzjami o zastosowaniu instrumentu lub nie (lub te¿ z od³o¿eniem decyzji w czasie). W poni¿szej tabeli 13 przedstawiono wyniki w tym zakresie.
Podstawowa obserwacja wynikaj¹ca z analizy danych pokazuje, ¿e w wariancie bazowym najwiêkszy procent pozytywnych odpowiedzi dotyczy³ fazy stopniowego wzrostu oraz fazy pocz¹tkowej, a w wariancie przyjaznym – szybkiego
wzrostu i schy³ku. Najwiêcej negatywnych odpowiedzi w wariancie bazowym
dotyczy³o fazy szybkiego rozwoju a w wariancie przyjaznym fazy pocz¹tkowej
i schy³ku. Trudno jednak dopatrzyæ siê jakiœ szczególnych zale¿noœci o charakterze regularnym. Symptomatyczne jednak by³o, ¿e najwiêkszy procent decyzji o odsuniêciu decyzji dotyczy³ fazy pocz¹tkowej w obu wariantach. Œwiadczy
to o tym, ¿e nowy przyjazny framing nie by³ w stanie przekonaæ osoby, które wywodzi³y siê ze start-upów. Wydaje siê, ¿e faza dzia³alnoœci nie mia³a jednak a¿ tak
du¿ego wp³ywu na charakter podejmowanych przez respondentów decyzji.
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Tabela 13. Decyzje respondentów o przyst¹pieniu do konkursu o dofinansowanie typu
venture capital w zale¿noœci od fazy dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa oraz przyjêtego
wariantu framingu
WARIANT BAZOWY – procent decyzji respondentów
w poszczególnych fazach dzia³alnoœci firmy respondenta
Faza dzia³alnoœci
firmy respondenta

TAK wez- NIE wezmê
mê udzia³
udzia³u
w progra- w programie
mie

Odsunê
decyzjê
o 3 m.

Odsunê
decyzjê
o 6 m.

Odsunê
decyzjê
o rok

OGÓ£EM

9,1

9,1

9,1

100,0

pocz¹tkowa faza

54,5

18,2

szybki rozwój

26,7

60,0

6,7

0,0

6,7

100,0

stopniowy rozwój

58,6

20,7

10,3

6,9

3,4

100,0

dojrza³oœæ

53,5

34,9

2,3

7,0

2,3

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

34,0

6,0

6,0

4,0

100,0

schy³ek
OGÓ£EM

50,0

WARIANT PRZYJAZNY – procent decyzji respondentów
w poszczególnych fazach dzia³alnoœci firmy respondenta
Faza dzia³alnoœci
firmy respondenta

TAK wez- NIE wezmê
mê udzia³
udzia³u
w progra- w programie
mie

Odsunê
decyzjê
o 3 m.

Odsunê
decyzjê
o 6 m.

Odsunê
decyzjê
o rok

OGÓ£EM

22,2

0,0

11,1

100,0

pocz¹tkowa faza

33,3

33,3

szybki rozwój

57,9

31,6

5,3

0,0

5,3

100,0

stopniowy rozwój

48,0

28,0

12,0

12,0

0,0

100,0

dojrza³oœæ

54,5

29,5

4,5

9,1

2,3

100,0

schy³ek

66,7

33,3

0,0

0,0

0,0

100,0

OGÓ£EM

52,0

30,0

8,0

7,0

3,0

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

5.15. Wnioski z badañ
Analiza przypadku podejmowania decyzji w zakresie przyst¹pienia do konkursu
o dofinansowanie typu venture capital by³a podyktowana dysfunkcjonalnoœci¹
pierwszego zastosowanego framingu ze wzglêdu na p³eæ. Pierwszy framing
s³abiej podniós³ sk³onnoœæ kobiet do skorzystania z instrumentu ni¿ mê¿czyzn
i naros³y powa¿ne dysproporcje. Zespó³ badawczy uzna³, ¿e dobrym rozwi¹zaniem by³oby uzupe³nienie tej informacji o podanie wiêkszej liczby szczegó³ów.
Przyjêto, ¿e tego typu rozwi¹zanie zlikwiduje dysfunkcjonalnoœæ poprzedniego
rozwi¹zania ze wzglêdu na p³eæ i lepiej wp³ynie na oba wyniki. Ten framing pozy-
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tywnie zadzia³ na czêœæ kobiet, ale negatywnie na ogó³ mê¿czyzn. Mo¿na wiêc
st¹d wyprowadziæ wniosek, i¿ w analizowanym przypadku kobiety w du¿ym stopniu redukowa³y pole swojej niepewnoœci uzyskuj¹c dodatkowe szczegó³y, natomiast mê¿czyŸni odbierali dodatkowe informacje jako niepotrzebny spam.
Analizuj¹c wyniki szczegó³owe wed³ug analizowanych segmentów, mo¿na
stwierdziæ, i¿ ujawniaj¹ one wiele interesuj¹cych obserwacji:
1. Kobiety z doœwiadczeniem w zakresie spó³ek biznesowych lekko negatywnie
reagowa³y na nowy framing i procent respondentów z tego segmentu trochê
spada³. Odwrotn¹ zale¿noœæ zaobserwowano wœród kobiet bez doœwiadczenia w zakresie spó³ek biznesowych i w tym przypadku nowy framing przynosi³
du¿y wzrost decyzji pozytywnych. Praktycznie ca³y przyrost decyzji pozytywnych w ca³ej badanej grupie wywodzi³ siê z tego segmentu.
2. W przypadku mê¿czyzn z doœwiadczeniem w spó³kach biznesowych
sk³onnoœæ do uczestnictwa w konkursie o dofinansowanie typu venture capital powa¿nie spada³a. Radykalnie ros³a proporcja decyzji negatywnych.
W przypadku mê¿czyzn bez doœwiadczenia w spó³kach biznesowych nowy
framing co prawda nie zwiêksza³ proporcji decyzji pozytywnych o przyst¹pieniu do programu, ale zmniejsza³ o oko³o jedn¹ trzeci¹ proporcjê decyzji negatywnych.
3. Kobiety z wysok¹ preferencj¹ dopuszczalnoœci kapita³u obcego do biznesu
bardzo pozytywnie zareagowa³y na nowy framing, natomiast kobiety z nisk¹
preferencj¹ dopuszczalnoœci wejœcia kapita³u obcego bardzo negatywnie.
Niemal ca³y wzrost pozytywnych decyzji w wariancie przyjaznym generowa³y kobiety z wysok¹ preferencj¹ dopuszczalnoœci kapita³u obcego do biznesu.
4. W przypadku mê¿czyzn z wysok¹ ocen¹ dopuszczalnoœci kapita³u obcego
wprowadzenie nowego framingu powodowa³o spadek decyzji pozytywnych
odwrotnie jak u mê¿czyzn z nisk¹ preferencj¹ dopuszczalnoœci kapita³u obcego do spó³ek. Ten ostatnia informacja jest jednak obci¹¿ona nisk¹ liczebnoœci¹
tego segmentu i s³ab¹ wiarygodnoœci¹.
5. Badanie nie wykaza³o regularnych zale¿noœci pomiêdzy faz¹ dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa a decyzjami o stosowaniu tego konkretnego instrumentu.
Wyniki w obu wariantach by³y ró¿ne, mia³y one charakter przypadkowy.
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6. Ocena skutków nadmiernego przeregulowania
instrumentów finansowych na przyk³adzie potencjalnych
us³ug klastrowych i symulowanego wsparcia
na zatrudnienie pracowników B+R w MSP
Przemys³aw Kulawczuk*

6.1. Wprowadzenie
Sk³onnoœæ do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb rozwojowych ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw przyjmuje czêsto formê bardzo drobiazgowych wymagañ,
które instytucja zarz¹dzaj¹ca programem formu³uje dla beneficjentów. Zjawisko
to jest powszechne i wywo³uje niechêæ do stosowania instrumentów wsparcia.
Pomijaj¹c jednak kwestie drobiazgowoœci wymagañ, równie¿ nadmierny zakres
pomocy mo¿e wzbudzaæ u beneficjentów obawy w zakresie bezpieczeñstwa ich
stosowania. W rezultacie nadmierny zakres pomocy przynosi podobne skutki, jak
np. drobiazgowoœæ wymagañ i mo¿e byæ zaliczony do b³êdu polityki rozwojowej,
który mo¿na okreœliæ przeregulowaniem instrumentu wsparcia.
Czasami wymagania akceptowalne w jednym kraju s¹ nie do przyjêcia
w innym. Sytuacja taka mo¿e wynikaæ z ró¿nego postrzegania tych samych
instrumentów polityki. Ró¿ne postrzeganie mo¿e wynikaæ z ró¿nych norm funkcjonuj¹cych w poszczególnych krajach czy wrêcz regionach, czy te¿ grup
spo³eczno-zawodowych. Ró¿ne postrzeganie mo¿e byæ te¿ wywo³ywane przez
media i lobby, które kszta³tuj¹ opiniê publiczn¹. Si³a, z jak¹ instrumenty
wywo³uj¹ skutki ekonomiczne, nie zale¿y tylko od ich treœci czy momentu zastosowania, ale tak¿e od tego jak zostan¹ przyjête, czy bêd¹ zaakceptowane, czy te¿
wywo³aj¹ opór lub te¿ zostan¹ zlekcewa¿one.
Problematyka przeregulowania gospodarki lub jej poszczególnych sfer znajduje swoje odzwierciedlenie w szerokiej literaturze ekonomicznej. W tym zakresie warto przytoczyæ wybrane pozycje. Jedn¹ z ciekawszych prac w tym zakresie
jest artyku³ A. Blindera na temat przeregulowania rynków finansowych (Blinder
2014). Autor formu³uje w nim spostrze¿enie, ¿e na rynkach finansowych nadmierna regulacja pojawia siê w reakcji na niepowodzenia rynków, bankructwa du* Dr hab., Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, Profesor UG,
pkl@post.pl
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¿ych instytucji finansowych, generalnie po wyst¹pieniu kryzysu finansowego.
Reakcj¹ na kryzys finansowy staje siê wprowadzenie nowych praw, które
nadmiernie zwiêkszaj¹ wymagania wobec instytucji finansowych ponad realne
potrzeby rynkowe (np. wymogi kapita³owe) (Blinder 2014, s. 13). Obserwacja, ¿e
nadmierna regulacja powstaje w wyniku nerwowej reakcji na niedoskona³oœci
rynku, znajduje swoje potwierdzenie nie tylko na rynku finansowym. Sk³onnoœæ
do przeregulowania ma wiêc wymiar behawioralny i psychologiczny, i wynika
z niepowodzeñ.
Nadmierna regulacja bywa tak¿e postrzegana jako rosn¹ca iloœæ dokumentów,
obowi¹zków i koniecznych do spe³nienia procedur zwi¹zanych z prowadzeniem
biznesu. W tym zakresie biznes z regu³y podaje jak intensywnie zwiêksza siê liczba aktów legislacyjnych, które musz¹ przestrzegaæ przedsiêbiorstwa oraz jak
szybko zwiêksza siê liczba stron tych przepisów. Typow¹ ilustracj¹ procesu narastania przepisów prawnych reguluj¹cych gospodarkê przedstawia opracowanie
Izby Handlowej Queenslandu w Australii (Blueprint 2011). Wed³ug opracowania
izby na przestrzeni lat 2009–2011 liczba stron aktów prawnych obowi¹zuj¹cych
biznes wzros³a z ponad 70 tys. do ponad 92 tys., a roczny wzrost liczby stron
aktów prawnych wynosi³ 9,4%. Ta prowincja Australii posiada najwiêkszy zbiór
w³asnych aktów prawnych wobec biznesu (Blueprint 2011, s. 2).
Nadmierna regulacja uderza zw³aszcza w ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa.
Cato Institute opisuje nastêpuj¹ce studium przypadku wymagañ zwi¹zanych
z otwarciem pralni chemicznej w USA (Adler 1993). Wed³ug Cato Institute
uruchomienie pralni chemicznej wymaga³o w 1993 roku wype³nienia ponad 100
ró¿nych formularzy. W szczególnoœci wymagania dotycz¹ce œrodowiska
zwiêksza³y koszt za³o¿enia ma³ej pralni chemicznej do ponad 138 tys. USD.
Zdecydowana wiêkszoœæ regulacji w tym zakresie dotyczy³a obrotu œrodka chemicznego (PERC), powszechnie wykorzystywanego w pralniach chemicznych.
Czêœæ przepisów nakazywa³a traktowanie go jako œrodka niebezpiecznego (kiedy
by³ w stanie lotnym), co by³o zupe³nie nielogiczne, poniewa¿ inne przepisy
pozwala³y na czyszczenie nim ubrañ, które mia³y kontakt z ludzk¹ skór¹ (co z kolei by³o dozwolone) (Adler 1993, s. 2).
Koszty nadmiernych regulacji podlegaja pomiarowi zarówno przez regulatorów, jak i przez niezalezne organizacje. W 2015 roku Heritage Foundation
zbadala, jaki byl koszt regulacji wytworzonych tylko przez ustawy uchwalone
podczas 6 pierwszych lat prezydenta B. Obamy (Gattuso, Katz 2015). Wedlug
obliczen samych regulatorów od 2009 roku dodatkowe koszty regulacji osiagnely
niemal 80 mld USD, a wiec nie ma dwa razy wiecej niz za ten sam okres za prezydentury G. Busha. Rocznie w tym czasie wprowadzano ponad 100 ustaw o kosztach regulacji powyzej 100 mln USD rocznie kazda (Gattuzo, Katz 2015, s. 8).
W Wielkiej Brytanii, w przeddzieñ przejêcia w³adzy przez konserwatystów
w 2008 roku, zosta³ opublikowany raport: Small Business and Government. The Richard
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Report (Richard 2008), w którym amerykañski ekspert Doug Richard podsumowywa³ system wsparcia dla MSP funkcjonuj¹cy w Wielkiej Brytanii w okresie
rz¹dów labourzystów. Jak zauwa¿y³ we wstêpie zespó³ autorski, w 2008 roku funkcjonowa³o ponad 3000 programów wspierania MSP prowadzonych przez ponad
2000 instytucji i ich zleceniodawców o bezpoœrednim koszcie przynajmniej
2,5 mld funtów. Ca³kowite wydatki publiczne na wsparcie MSP wynios³y 10–12
mld funtów i oko³o jedna trzecia pokrywa³a koszty administracyjne. Analiza
50 programów wsparcia nie wykaza³a jakichkolwiek korelacji pomiêdzy wartoœci¹
wydatków na wsparcie a uzyskanymi efektami w postaci wzrostu produktywnoœci czy zatrudnienia. Generalnie raport krytykuje brak przejrzystoœci i nieokreœlonoœæ wsparcia dla MSP. Ten chaos œwiadczy o przeregulowaniu wsparcia dla rozwoju
MSP i alokowaniu funduszy w sposób ma³o przejrzysty. Jednym z najwa¿niejszych Ÿróde³ informacji o zakresie regulacji biznesu w poszczególnych krajach jest
raport Doing Business opracowywany przez Bank Œwiatowy. Raport w 2015 roku
obejmowa³ 189 krajów i analizowa³ dane na temat regulacji dla firm krajowych
w 10 dziedzinach (Doing Business 2015). Raport odnosi siê do ³atwoœci prowadzenia biznesu w odniesieniu do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Raport pos³uguje siê jednak doœæ ograniczon¹ liczb¹ zmiennych i w koñcowym rezultacie
niektóre pañstwa, które posiadaj¹ wed³ug Banku Œwiatowego najbardziej przyjazne regulacje wobec biznesu, równoczeœnie maj¹ najwiêksze koszty nadmiernej
regulacji lub wrêcz produkuj¹ najwiêcej nowej legislacji. Przyk³ady: USA (na
œwiecie jest najwiêcej literatury amerykañskiej na temat deregulacji), Wielka Brytania (w 2008 roku ponad 3000 instrumentów wspieraj¹cych MSP), Australia (inflacja prawa w Queenslandzie), Islandia (znacjonalizowa³a banki), Szwecja (55
stref specjalnych „no go zones” w du¿ych miastach nie kontrolowanych przez
policjê, regulacje socjalne itp.). Raport ten pokazuje, ¿e wszelkie rankingi s¹
u³omne i oceny ró¿ni¹ siê znacznie w zale¿noœci od tego kto ich dokonuje.
Powstanie nowych rynków i rodzajów biznesu generuje pokusê, aby poddaæ
je regulacji. Typowym przyk³adem jest tzw. sharing economy (czyli gospodarka
wzajemnych wynajmów). Typowymi przedstawicielami tego typu biznesu jest
w Polsce BlaBlaCar czy Uber. Us³ugi tego typu wkroczy³y gwa³towanie do ¿ycia
gospodarczego i wywo³ywa³y gwa³towne reakcje taksówkarzy, drobnych przedsiêbiorców i innych grup dotkniêtych dzia³aniem nowych rodzajów biznesu.
Fenomen ten opisuje dwóch autorów, którzy jednoczeœnie zastanawiaj¹ siê nad
ryzykiem poddania tych ¿ywio³owych rynków nadmiernej regulacji (Allen, Berg
2014). Gospodarka wynajmu wy³oni³a siê jako skutek ogromnych kosztów transakcyjnych wystêpuj¹cych w niektórych sferach ma³ego biznesu, zw³aszcza
w transporcie osobowym. Skala tych kosztów zahamowa³a rozwój tych dziedzin
na dziesi¹tki lat. Pojawienie siê elastycznych us³ug o ni¿szym koszcie od razu uruchomi³o nowe segmenty klientów, które nigdy poprzednio nie korzysta³y z transportu prywatnego. Czêœæ korzyœci wynika³a z omijania przepisów podatkowych
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przez tego typu gospodarkê wzajemnych wynajmów. Autorzy zauwa¿aj¹, ¿e
prawdziwe zagro¿enie dla rozwoju tej sfery stwarza³yby regulacje tworzone pod
wp³ywem dotychczasowych lobby, których interesy zosta³y naruszone (Allen,
Berg 2014, s. 2).
Wielu autorów zastanawia siê jakie s¹ koszty regulacji lub nadmiernej regulacji. Naj³atwiej jest policzyæ koszty funkcjonowania cia³ regulacyjnych oraz koszt
pracy cia³ ustawodawczych, tworz¹cych nowe regulacje. Jednak ten typ kosztów
jest ³atwy do oszacowania. Znacznie trudniej jest policzyæ jakie s¹ koszty biznesu
wynikaj¹ce z koniecznoœci dostosowania siê do przepisów. Zagadnieniem tym
w sektorze bankowych zaj¹³ siê Gregory Elliehausen z Systemu Rezerwy Federalnej (Elliehausen 1998). Autor dokonuje przegl¹du metod szacowania kosztów
regulacji w warunkach amerykañskich. Autor wylicza ponad 20 badañ kosztów
regulacji w samym sektorze bankowych dokonanych na przestrzeni lat 1975–1995.
Kluczow¹ obserwacj¹ dokonan¹ przez autora jest to, ¿e relatywny koszt dostosowania siê do regulacji roœnie w miarê spadku obrotu instytucji finansowej. Inaczej
obroty ma³ych instytucji finansowych s¹ znacznie bardziej obci¹¿one kosztem regulacji ni¿ œrednich i du¿ych (Elliehausen 1998, s. 29). Artyku³ ten t³umaczy dlaczego nadmierne regulacje s¹ szczególnie szkodliwe dla ma³ego i œredniego
biznesu.
Nadmierne regulacje posiadaj¹ zdolnoœæ do generowania niekorzystnych
zjawisk szarej sfery i czêsto wywo³uj¹ skutki odwrotne od zamierzonych. Jeden
z autorów pokaza³ jak nadmierne regulacje (zbyt szczegó³owe) w zakresie wymagañ, które musz¹ spe³niaæ budynki, doprowadzi³y do rozlewania siê wielkich
aglomeracji amerykañskich (Lewyn 2005). Autor doœæ szczegó³owo omawia studium przypadku wp³ywu nadmiernych regulacji na rozlewanie siê miasta
Huston i dochodzi do konkluzji, ¿e nadmierna regulacja doprowadzi³a do rozlewania siê miasta na okolice, czyni¹c je ca³kowicie zale¿nymi od ruchu samochodów
prywatnych z minimaln¹ rol¹ transportu publicznego (Lewyn 2005, s. 15). Artyku³
ten udowadnia, ¿e nadmierne regulacje prowadz¹ czêsto do zaskakuj¹cych wyników.
W literaturze ekonomicznej i prawniczej od dobrych kilkudziesiêciu lat toczy
siê dyskusja na temat tzw. regu³y zaniechania (negligence rule). W jêzyku prawniczym regu³a zaniechania oznacza, ¿e w stosunkach cywilnych nie mo¿na wykorzystywaæ zaniedbania jako argumentu obrony (usprawiedliwiaæ niewa¿noœci
czynnoœci prawnej swoim b³êdem). Z drugiej strony powstaje dyskusja czy lepiej
jest regulowaæ czynnoœci, czy te¿ pozostawiæ regu³y czynnoœci stronom bez odgórnej regulacji. Jak twierdzi S. Shavell (2012) regulacja generuje zawsze koszty wobec ka¿dego, natomiast koszt zaniedbania powstanie tylko wtedy gdy zaniedbanie wyst¹pi (np. b³¹d) i zostanie wykorzystane przeciwko danej osobie lub firmie.
Zjawisko to znalaz³o swoje odzwierciedlenie równie¿ w polityce gospodarczej
jako tzw. „nieszkodliwe zaniechanie” (bening neglect). Zgodnie z t¹ koncepcj¹ (hi-
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potez¹) dobrostan grup najbardziej poszkodowanych bêdzie zachowany albo nie
pogorszy siê tylko, je¿eli rz¹d nie bêdzie regulowa³ sfer ich wolnoœci. Hipoteza ta
by³a równie¿ szeroko stosowana przez w³adze monetarne i sta³a siê synonimem
thatcheryzmu i reganomiki. Interesuj¹ce, ¿e zasada ta zosta³a ca³kowicie zapomniana po kryzysie finansowym 2008 roku i od tego czasu narasta lawinowo regulacja gospodarki.
Podsumowuj¹c spostrze¿enia dokonane przez ró¿nych autorów i instytucji
na temat nadmiernych regulacji nale¿y stwierdziæ, i¿ jest to zjawisko niekorzystne. Jego skutki mog¹ byæ ró¿nokierunkowe i powoduj¹ szereg kosztów
spo³ecznych, bud¿etowych, a tak¿e w zakresie ³atwoœci prowadzenia biznesu.
Jednak o swobodzie prowadzenia biznesu nie decyduj¹ tylko regulacje wobec
przedsiêbiorstw. Równie¿ regulacje osobowe dotycz¹ce zatrudnienia, swobody
poruszania siê, swobody osiedlania siê, transferu w³asnoœci czy te¿ przepisy podatkowe posiadaj¹ bardzo du¿e znaczenie. W ostatnich latach roœnie te¿ znaczenie
czynnika bezpieczeñstwa.
W ramach przeprowadzonych tutaj badañ behawioralnych w zakresie sk³onnoœci do przyjmowania instrumentów finansowych zaobserwowano, ¿e wdro¿enie framingu w dwóch instrumentach finansowych: 1) wsparcie dla us³ug klastrowych i 2) wsparcie na zatrudnienie B+R nie przynios³o oczekiwanych efektów.
Nowo zaproponowane regulacje tych instrumentów okaza³y siê kontrproduktywne.

6.2. Nieskuteczny framing – us³ugi klastrowe
Je¿eli chodzi o us³ugi klastrowe, w pierwszej turze badañ czynnikiem ró¿nicuj¹cym by³o albo danie klastrowi typowego grantu na jego wydanie albo
wdro¿enie systemu wsparcia sprzeda¿y, który da³by cz³onkom klastra te¿ 3 mln
dodatkowych dochodów. Wariantem preferowanym by³ wariant aktywny ze
wsparciem sprzeda¿y. Niestety w pierwszej rundzie badañ tylko 40,7% kobiet
by³o sk³onnych przyst¹piæ do programu tego typu, a w przypadku mê¿czyzn procent ten wyniós³ a¿ 65,2%. Oznacza³o to typowy deficyt u jednej p³ci i zachêci³o do
sformu³owania kolejnego, bardziej unowoczeœnionego framingu. Poniewa¿
zgodnie z opini¹ zespo³u uznano, ¿e w wariancie podstawowym uczestnicy nie
dostali ¿adnej pomocy doradczej, postanowiono wariant w wersji drugiej uzupe³niæ o przyjazny framing w formie dodatkowego doradztwa, bez zmiany zawartoœci finansowej propozycji. Propozycje zmian przedstawiono w poni¿szej tabeli 1.
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Tabela 1. Sytuacja decyzyjna w ramach II rundy badañ behawioralnych wsparcia klastrów:
wariant bazowy i wariant przyjazny
Klastry jak do tej pory nie ciesz¹ siê zbyt dobr¹ opini¹ wœród przedsiêbiorców jako organizacje, które ¿yj¹ z grantów publicznych i poza funkcjami informacyjnymi i promocyjnymi nie pe³ni¹ istotniejszej roli. Jesteœ przedsiêbiorc¹ meblowym. Czy przyst¹pi³byœ do klastra meblowego, który…


WARIANT BAZOWY

WARIANT PRZYJAZNY

zorganizowany zosta³ wokó³ koncepcji
wspierania sprzeda¿y uczestników klastra na rynkach zagranicznych, pomaga
cz³onkom w akcji sprzeda¿owej, a jego
cz³onkowie ponosz¹ op³aty w wysokoœci
1 promila od przyrostu przychodu z tych
rynków na rzecz biura handlowego klastra. Ocenia siê, ¿e korzyœci dla uczestników klastra wynios¹ ³¹cznie 3 mln PLN
w ci¹gu 3 lat.
Masz do wyboru nastêpuj¹ce opcje:

zorganizowany zosta³ wokó³ koncepcji wspierania
sprzeda¿y uczestników klastra na rynkach zagranicznych, pomaga cz³onkom w akcji sprzeda¿owej, a jego
cz³onkowie ponosz¹ op³aty w wysokoœci 1 promila od
przyrostu przychodu z tych rynków na rzecz biura
handlowego klastra. Ocenia siê, ¿e korzyœci dla uczestników klastra wynios¹ ³¹cznie 3 mln PLN w ci¹gu 3 lat.
Klaster zapewnia uczestnikom dog³êbne przeszkolenie w zakresie eksportu i finansów zagranicznych
a ponadto pomoc doœwiadczonego doradcy – coacha
pomagaj¹cego przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
przez okres 2 lat.
Masz do wyboru nastêpuj¹ce opcje:

[ ] a) przyst¹pisz do klastra
[ ] b) nie przyst¹pisz do klastra
[ ] c) odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
[ ] d) odsuniesz w czasie decyzjê o pó³ roku
[ ] e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
Zaznacz X wybran¹ przez Ciebie decyzjê.
Czy kiedyœ by³eœ cz³onkiem dowolnej organizacji opartej na sk³adkach?
[ ] Tak [ ] Nie
Czy uwa¿asz, ¿e warto ponosiæ op³aty na rzecz organizacji klastrowej, która zapewnia potrzebne
Twojej firmie us³ugi?
[ ] Tak [ ] Nie
ród³o: Opracowanie w³asne.

W wariancie przyjaznym wprowadzono framing w postaci nisko kosztowej
us³ugi coacha – doradcy przez okres 2 lat, a tak¿e dog³êbne przeszkolenie w zakresie eksportu i finansów zagranicznych. Uzyskane wyniki wskaza³y, ¿e wprowadzeni framingu spowodowa³o spadek pozytywnych decyzji kobiet z 70,8% do
64,1% i mê¿czyzn z 82,9% do 72,2%2. Poziomy te by³y w drugiej rundzie badañ
by³y wy¿sze, poniewa¿ wiêksze by³o doœwiadczenie zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn w zakresie uczestnictwa w organizacjach cz³onkowskich (kobiety: 20,3%
w I rundzie i 30,8% w II rundzie). Ogólnie rzecz bior¹c dodatkowy framing obni1
2

Grupy blisko ze sob¹ wspó³pracuj¹cych przedsiêbiorstw z danej bran¿y.
Poziomy te by³y w drugiej rundzie badañ by³y wy¿sze, poniewa¿ inne by³y charakterystyki respondentów np. wiêksze by³o doœwiadczenie zarówno kobiet jak i mê¿czyzn w zakresie uczestnictwa
w organizacjach cz³onkowskich (kobiety: 20,3% w I rundzie i 30,8% w II rundzie, mê¿czyŸni 20,3%
w I rundzie i 54,3% w II rundzie).
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¿y³ udzia³ chêtnych kobiet i mê¿czyzn do uczestnictwa w programie. Interesuj¹cych obserwacji mo¿na dokonaæ segmentuj¹c kobiety i mê¿czyzn na osoby
z doœwiadczeniem i bez doœwiadczenia z organizacji cz³onkowskich.
Tabela 2. Wp³yw nowego framingu w II rundzie badañ na sk³onnoœæ do przyst¹pienia do
klastra – zestawienie wed³ug p³ci i doœwiadczenia z udzia³u w organizacjach cz³onkowskich
Procent respondentów
kobiety i mê¿czyŸni
z doœwiadczeniem z organizacji
cz³onkowskich

kobiety i mê¿czyŸni
bez doœwiadczenia z organizacji
cz³onkowskich

K-B

M-B

K-P

M-P

K-B

M-B

K-P

M-P

TAK – przyst¹piê
do programu

75,0

84,2

80,0

88,2

68,9

81,3

59,2

57,9

NIE – nie przyst¹piê
do programu

10,0

15,8

13,3

0,0

6,7

6,3

12,2

21,1

Odsuwam w czasie
decyzjê o 3 miesi¹ce

15,0

0,0

6,7

11,8

22,2

6,3

18,4

10,5

Odsuwam w czasie
decyzjê o pó³ roku

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

6,3

8,2

10,5

Odsuwam w czasie
decyzjê o rok

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

Podjêta decyzja

Wariant warunków
ramowych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Analiza wyników zawartych w tabeli 2 wskazuje, ¿e dodatkowy framing
sprzyja³ pozytywnym decyzjom osób z doœwiadczeniem i nie sprzyja³ osobom
bez doœwiadczenia, i to bez wzglêdu na p³eæ. Tak wiêc negatywne skutki odnotowano tylko wœród kobiet i mê¿czyzn bez doœwiadczenia.

6.3. Nieskuteczny farming – wsparcie na zatrudnienie B+R
Drugim analizowanym przypadkiem tego rodzaju by³o wsparcie na zatrudnienie
w sferze B+R w MSP. Je¿eli chodzi o ten przypadek w pierwszej turze badañ
czynnikiem ró¿nicuj¹cym by³o dodanie w wariancie przyjaznym bezp³atnego doradztwa finansowo-ksiêgowe w zakresie ewidencjonowania wydatków na badana i rozwój (B+R) przez pierwsze dwa lata oraz wskazówki w zakresie prawid³owoœci wydatkowania funduszy na te cele. Zasadniczym problemem w tym
zakresie by³ niski poziom korzystania z ulg podatkowych w zakresie B+R przez
MSP, co wynika³o z trudnych do spe³nienia wymogów, ale tak¿e z zasz³oœci, polegaj¹cych na tym, ¿e do 2005 roku firmy MSP nagminnie ukrywa³y wydatki na
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B+R, poniewa¿ nie mog³y byæ one wliczone w koszty inaczej ni¿ tylko w drodze
amortyzacji. Niestety w pierwszej rundzie badañ tylko 66,1% kobiet by³o sk³onnych przyst¹piæ do programu tego typu, a po wprowadzeniu omawianego framingu 78,3%, a w przypadku mê¿czyzn procent ten wynosi³ odpowiednio 80,4%
i 80,0%. Oznacza³o to, ¿e farming przyniós³ bardzo pozytywny skutek i procent
kobiet sk³onnych korzystaæ z tego instrumentu zbli¿y³ siê do procentu mê¿czyzn.
By³ to wiêc typowy przyk³ad udanego framingu.
Zespó³ autorski doszed³ do wniosku, ¿e by³oby ciekawym sprawdzenie, co siê
stanie, je¿eli pog³êbi siê framing o dodatkowe informacje i dodatkowe us³ugi doradcze. Chcieliœmy wywo³aæ celowe przeregulowanie dobrego instrumentu i zobaczyæ jak na nie zareaguj¹ uczestnicy eksperymentu. Propozycje zmian przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Sytuacja decyzyjna w ramach II rundy badañ behawioralnych w zakresie wsparcia
na zatrudnienie B+R w MSP: wariant bazowy i wariant przyjazny
Prowadzisz firmê produkcyjn¹. Czy by³byœ zainteresowany uruchomieniem dzia³alnoœci badawczej ZUS od wynagrodzeñ Twoich pracowników op³aca³o Ministerstwo Gospodarki w wysokoœci d o-rozwojowej lub projektowo-konstrukcyjnej nad nowymi produktami, gdyby sk³adki
o 400 tys. PLN rocznie (daje to mo¿liwoœæ wyp³acenia wynagrodzeñ ok. 1 mln PLN). Rozwi¹zanie
tego typu (mechanizm holenderski) pozwala na tañsze zatrudnienie fachowców do dzia³ów projektowania i konstrukcyjnego i inwestowanie w nowe produkty i konstrukcje.
WARIANT BAZOWY

WARIANT PRZYJAZNY
Ponadto otrzymujesz bezp³atne doradztwo finansowo-ksiêgowe w zakresie ewidencjonowania wydatków na badana
i rozwój (B+R) przez pierwsze dwa lata oraz wskazówki
w zakresie prawid³owoœci wydatkowania funduszy na te
cele. Poza tym, Ministerstwo Gospodarki oferuje rozwi¹zania HR maj¹ce na celu odpowiednie zmotywowanie kadry
projektowej i konstrukcyjnej w postaci coachingu motywacyjnego.*

[ ] a) skorzystasz z tego instrumentu
[ ] b) nie skorzystasz z tego instrumentu
[ ] c) odsuniesz w czasie decyzjê o 3 miesi¹ce
[ ] d) odsuniesz w czasie decyzjæ o pó³ roku
[ ] e) odsuniesz w czasie decyzjê o rok
Zaznacz X wybran¹ przez ciebie decyzjê.
Czy kiedyœ korzysta³eœ/³aœ (lub korzysta³a znana Ci firma) ze wsparcia na zatrudnienie?
[ ] Tak [ ] Nie
Czy uwa¿asz, ¿e w tego typu instrumentach wsparcia niezbêdne jest dodatkowe bezp³atne
doradztwo w zakresie prawid³owego stosowania instrumentu?
[ ] Tak [ ] Nie
*Pogrubieniem oznaczono dodatkowo wprowadzony tekst w II rundzie badañ.

W wariancie przyjaznym wprowadzono dodatkowy framing w postaci rozwi¹zañ HR maj¹ce na celu zmotywowanie kadry do aktywnego prowadzenia
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badañ. Ogólnie rzecz bior¹c w II rundzie badañ w wariancie bazowym w programie
chcia³o wzi¹æ udzia³ 93% uczestników, a w przyjaznym 87%. Uzyskane wyniki
wskaza³y, ¿e wprowadzenie framingu spowodowa³o spadek pozytywnych decyzji kobiet z 90,8% do 83,1% i mê¿czyzn z 97,1% do 91,7%. W obu p³ciach wariant
bez framingu dawa³ lepszy rezultat ni¿ wariant z przyjaznym framingiem. Ró¿nice nie by³y bardzo du¿e, ale doœæ widoczne. Ogólnie rzecz bior¹c dodatkowy framing obni¿y³ udzia³ chêtnych kobiet i mê¿czyzn do uczestnictwa w programie.
Interesuj¹cych obserwacji mo¿na dokonaæ segmentuj¹c kobiety i mê¿czyzn na
osoby z doœwiadczeniem i bez doœwiadczenia z korzystania z programów dofinansowuj¹cych zatrudnienie.
Tabela 4. Wp³yw nowego framingu na sk³onnoœæ do przyst¹pienia do programu wsparcia
na zatrudnienie B+R w II rundzie badañ – zestawienie wed³ug p³ci i doœwiadczenia
z udzia³u w programach dofinansowuj¹cych zatrudnienie
Procent respondentów
Podjêta decyzja

Wariant warunków
ramowych

kobiety i mê¿czyŸni z doœwiadcze- kobiety i mê¿czyŸni bez doœwiadniem z programów dofinansowania czenia z programów dofinansowania zatrudnienia
zatrudnienia
K-B

M-B

K-P

M-P

K-B

M-B

K-P

M-P

94,4

87,5

85,0

92,3

89,4

100,0

84,1

91,3

NIE – nie przyst¹piê
do programu

5,6

12,5

5,0

7,7

6,4

0,0

2,3

4,3

Odsuwam w czasie
decyzjê o 3 miesi¹ce

0,0

0,0

10,0

0,0

4,3

0,0

13,6

4,3

Odsuwam w czasie
decyzjê o pó³ roku

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Odsuwam w czasie
decyzjê o rok

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TAK – przyst¹piê
do programu

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Analiza wyników zawartych w tabeli 3 wskazuje, ¿e dodatkowy framing za
ka¿dym razem obni¿a³ sk³onnoœæ do uczestnictwa w programie u kobiet (bez
wzglêdu na poziom doœwiadczenia i przynosi³ zró¿nicowane wyniki u mê¿czyzn:
u doœwiadczonych zwiêksza³ sk³onnoœæ do uczestnictwa, a u niedoœwiadczonych
zmniejsza³. Ró¿nice pomiêdzy segmentami nie by³y jednak wielkie. Tak wiêc negatywne skutki przeregulowania odnotowano tylko wœród kobiet, i to bez wzglêdu na doœwiadczenie.
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6.4. Analiza mo¿liwych przyczyn niepowodzeñ framingowych
1. Przeregulowanie wsparcia na zatrudnienie B+R w relacji do kobiet mog³o
wynikaæ z wprowadzenia dodatkowego we framingu elementu w postaci motywowania pracowników B+R. Czynnik ten mo¿e kierowaæ uwagê na wspó³zawodnictwo i wobec obserwowanej mniejszej sk³onnoœci kobiet do konkurowania
mo¿e je zniechêcaæ do dzia³ania. Paradoksalnie nie sam dodatkowy framing móg³
decydowaæ (czyste przeregulowanie iloœciowe), ale wadliwe jego sformu³owanie
wobec kobiet.
2. Je¿eli chodzi o instrument wspieraj¹cy us³ugi klastrowe, tutaj sytuacja jest
bardziej z³o¿ona. W samym opisie instrumentu podano, ¿e klaster oferuje swoim
cz³onkom us³ugi w zakresie przedstawicielstwa sprzeda¿y na rynkach zagranicznych. Czyli taki klaster by³by kolektywnym poœrednikiem sprzeda¿y. Tego typu
rozwi¹zanie nawi¹zuje do doœwiadczeñ w³oskich konsorcjów eksportowych z lat
70. i 80. XX wieku. W tym czasie ówczesne konsorcja eksportowe rzeczywiœcie pomog³y w upowszechnieniu w³oskiego eksportu, zw³aszcza z sektora MSP. Zaobserwowano dwie reakcje na dodatkowy framing w postaci szkoleñ eksportowych
i opieki coacha w tym zakresie. Respondenci z doœwiadczeniem pozytywnie odebrali ten dodatkowy framing bez wzglêdu na p³eæ, natomiast osoby bez doœwiadczenia negatywnie – równie¿ bez wzglêdu na p³eæ. Interpretacja tych wyników
mo¿e byæ nastêpuj¹ca. Osoby, które deklarowa³y doœwiadczenie z uczestnictwa
w organizacjach cz³onkowskich, doceni³y dodatkowe us³ugi. Osoby te mia³y
œwiadomoœæ, ¿e organizacje cz³onkowskie funkcjonuj¹ dziêki us³ugom dla swoich
cz³onków. Tymczasem osoby bez takich doœwiadczeñ nabra³y podejrzeñ na ile
sensowne jest oferowanie szkolenia w zakresie sprzeda¿y dla swoich cz³onków
w sytuacji, kiedy sam klaster mia³ organizowaæ sprzeda¿ na rynkach zagranicznych.
Osoby z doœwiadczeniem organizacyjnym posiada³y niezbêdny kapita³
spo³eczny, który pomóg³ podj¹æ pozytywn¹ decyzjê. Osoby z mniejszym
zasobem tego kapita³u nabra³y obaw i czêœæ z nich utraci³a zaufanie do oferowanego instrumentu finansowego.
Przedstawione przyk³ady wskazuj¹, ¿e nie zawsze framing jest skuteczny
i potrzeba wiele wyczucia, ale i wiedzy, aby nie pope³niæ oczywistych b³êdów.
Warto zauwa¿yæ, ¿e b³êdy mog¹ oddzia³ywaæ na nieskutecznoœæ lub zmniejszaæ
skutecznoœæ instrumentu tylko wobec wybranych segmentów decydentów
gospodarczych. Nie istniej¹ wiêc jednolite i uniwersalne zasady, wed³ug których
postêpuj¹ osoby podejmuj¹ce decyzje gospodarcze, a wiele zale¿y od doœwiadczenia czy p³ci oraz z pewnoœci¹ innych czynników. Korzystaj¹c z dodatkowych
kryteriów segmentacji jesteœmy w stanie uprawdopodobniæ, ¿e zastosowane instrumenty oka¿¹ siê bardziej skuteczne.
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7. Oddzia³ywanie bodŸców behawioralnych
w kontekœcie profili osobowoœciowych decydentów
z sektora MSP w II turze badañ behawioralnych
Wojciech Bizon*

7.1. Wprowadzenie
Problemem polskiej polityki gospodarczej ukierunkowanej na zdynamizowanie
rozwoju sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MSP) jest jej zró¿nicowana
skutecznoœæ. W praktyce przek³ada siê to na sytuacjê, ¿e czêœæ instrumentów (np.
instrumenty o charakterze dotacyjnym) jest wykorzystywana przez beneficjentów bardzo szeroko, natomiast wyraŸnie mniejszym zainteresowaniem ciesz¹ siê
jej bardziej skomplikowane formy, w tym te, które w zamyœle maj¹ wspieraæ innowacje.
Z prowadzonych obserwacji rynku instrumentów pomocowych wynika, ¿e
jedn¹ z grup przyczyn opisanego stanu rzeczy jest niedostosowanie proponowanych instrumentów do specyfiki MSP, a zw³aszcza nieuwzglêdnianie determinant zachowañ tej grupy przedsiêbiorstw, w tym zachowañ opartych na innym (ni¿ wynika³oby z ekonomii g³ównego nurtu) pojmowaniu racjonalnoœci
ekonomicznej.
Odmienne ujêcie procesów le¿¹cych u podstaw podejmowania decyzji dotycz¹cych finansów, jako nowe zagadnienie badawcze, wyp³ywa z nauki ekonomii
eksperymentalnej i behawioralnej, zapocz¹tkowanej przez Tversky’ego i Kahnemanna, i rozwijanej od lat 80. XX wieku. Dwoma z kilku wa¿nych postulatów tego
alternatywnego podejœcia s¹: podawanie w w¹tpliwoœæ klasycznie pojmowanej
racjonalnoœci decydenta oraz pomijanie maksymalizacji zysku (u¿ytecznoœci),
jako ostrego kryterium dzia³añ jednostek. W toku obserwacji zachowañ przedsiêbiorców podejmuj¹cych decyzje finansowe uda³o siê nie tylko wyodrêbniæ bodŸce behawioralne determinuj¹ce okreœlony typ zachowañ (np. framing), ale równie¿ stworzyæ rekomendacje, w jaki sposób rozwijaæ dostêpne instrumenty
rozwojowe, by by³y skutecznym œrodkiem pomocowym dla MSP. Dziêki badaniom empirycznym uda³o siê równie¿ wykazaæ, ¿e w polskich warunkach, na wybory osób odpowiedzialnych za decyzje w MSP, wp³yw w okreœlonych warun* Dr, Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny, Uniwersytet Gdañski, w.bizon@ug.edu.pl
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kach mog¹ mieæ takie cechy osobowoœciowe, jak p³eæ, wykszta³cenie, sta¿ pracy
i wiek.
Na grupê oddzia³ywañ behawioralnych sk³ada siê szeroki wachlarz zró¿nicowanych bodŸców, odnosz¹cych siê do takich aspektów, jak m.in. wspomniany
framing, partycypacja, podzia³ korzyœci, bezpieczeñstwo kolektywne, doradztwo,
okreœlenie (zakotwiczenie) pu³apu maksymalnego, sugestia najlepszych rozwi¹zañ oraz wyeksponowanie u³atwienia i uelastycznienia procedur. Zachodzi
przypuszczenie, ¿e niektóre cechy osobowoœciowe decydentów bêd¹ sprzyjaæ
b¹dŸ akceptacji, b¹dŸ negacji okreœlonych rodzajów oddzia³ywañ, co w konsekwencji mo¿e przyczyniæ siê do lepszego zaprezentowania i zindywidualizowania
oferty instrumentów wspieraj¹cych MSP, oferowanych w odmienny sposób w zale¿noœci od nakreœlonego profilu odbiorcy.
Maj¹c na uwadze praktyczny wymiar prowadzonych rozwa¿añ naukowych,
w latach 2013-2015 w zespole Katedry Makroekonomii Wydzia³u Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdañskiego opracowano projekt badania, w którym za cel
postawiono sobie wyodrêbnienie grup decydentów w pomorskich MSP, którzy
bêd¹ w podobny sposób podatni na okreœlone (zró¿nicowane) bodŸce behawioralne. Na bazie wczeœniejszych obserwacji za³o¿ono, ¿e mo¿liwymi kryteriami segmentacji powinny byæ p³eæ decydentów, sta¿ pracy, wykszta³cenie oraz ich doœwiadczenie zwi¹zane z wykorzystaniem okreœlonych instrumentów w przesz³oœci
(kwestê p³ci oraz wykszta³cenia analizowano równie¿ w innych badaniach). Tym
samym pocz¹tkowym etapem licznych analiz sta³o siê wykazanie, czy i w jaki sposób deklarowana sk³onnoœæ do korzystania z instrumentów finansowych wœród
osób decyzyjnych w pomorskich ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach powi¹zana jest ze wskazanymi cechami osobowoœciowymi.
W wyniku uprzednio prowadzonych badañ ostatecznie wykazano, ¿e przede
wszystkim dwa czynniki determinuj¹ sk³onnoœæ do korzystania z instrumentów
finansowych. S¹ to: p³eæ oraz sta¿ pracy. W tej czêœci opracowania postanowiono
zast¹piæ sta¿ pracy innym, do tej pory nieanalizowanym czynnikiem, którym jest
wczeœniejsze doœwiadczenie w korzystaniu z danego produktu. W zwi¹zku
z powy¿szym dok³adniejszej analizie zostanie poddany wp³yw framingu w zale¿noœci od p³ci i wczeœniejszych doœwiadczeñ w korzystaniu z okreœlonego instrumentu wsparcia finansowego. Nastêpnie te dwie cechy pos³u¿¹ jako punkt wyjœcia do analiz w ramach stworzonej ad hoc segmentacji decydentów. Wyró¿nione
zostan¹ cztery segmenty (grupy) odbiorców, charakteryzuj¹ce siê okreœlon¹
kombinacj¹ cech osobowoœciowych.
W ramach tak okreœlonych celów przeprowadzono eksperyment behawioralny, bêd¹cy, jak wspomniano, czêœci¹ szerszego projektu z zakresu ekonomii behawioralnej, którego nadrzêdnym celem by³o wykazanie wp³ywu determinant
behawioralnych na podejmowanie decyzji przez MSP.
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7.2. Dane poddane analizie
Analizie poddano odpowiedzi 200 osób, sk³adaj¹cych siê na dwie równe grupy A
i B. W kwestionariuszu badano deklarowane zachowania dziêki odpowiedziom
na 5 pytañ. Pytania odnosi³y siê do konkretnych produktów finansowych wspieraj¹cych zaawansowane dzia³ania rozwojowe MSP. Ka¿de z nich mia³o dwie
wersje:
1. Odzwierciedla³o opcjê TYPOW¥ dla bie¿¹cej sytuacji w Polsce (pytania dotycz¹ce upowszechniania instrumentów finansowych by³y osadzone we
wspó³czesnych polskich realiach),
2. By³o przedstawione w wymiarze uwzglêdniaj¹cym oddzia³ywanie bodŸca
behawioralnego (tzw. wariant ZMODYFIKOWANY), tzn. odzwierciedlaj¹cym
w opinii autorów bardziej przyjazny sposób upowszechniania tych samych
instrumentów.
Kwestionariusze dobrano tak, ¿e ka¿da z ankietowanych osób musia³a rozwa¿yæ pytania o charakterze typowym oraz pytania o wydŸwiêku idealnym (wersja
zmodyfikowana). Dziêki takiemu zabiegowi wyeliminowano problem tworzenia
pozytywnego lub negatywnego nastawienia grupy poprzez koncentracjê okreœlonego sposobu przekazu (typowy / idealny). Jest to bliskie temu, co w literaturze
okreœla siê jako framing. Za³o¿ono w konsekwencji, ¿e ewentualne ró¿nice w wynikach bêd¹ pokazywaæ zmiany sk³onnoœci do wykorzystania instrumentów
wskutek uwzglêdnienia w polityce upowszechniania instrumentów finansowych
czynników (bodŸców, parametrów) behawioralnych.

7.3. Przyjêta metoda badania
Wykorzystane bodŸce behawioralne mia³y ró¿n¹ postaæ, jednak¿e wszystkie
mia³y cechy bliskie pojêciu kadrowania (framingu). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e oczywiœcie ró¿na by³a „moc” bodŸca, co oznacza, ¿e w zale¿noœci od sytuacji decyzyjnej
wprowadzenie okreœlonego bodŸca behawioralnego zmienia³o wydŸwiêk oferty
w ró¿nym stopniu. Wykorzystano nastêpuj¹ce sposoby modyfikacji ofert:
– okreœlenie (zakotwiczenie) pu³apu maksymalnego dla wk³adu w³asnego (pytanie 1),
– informacja o darmowym doradztwie i instrukta¿u (pytania 2, 4),
– sugestia najlepszych rozwi¹zañ (pytanie 3),
– wyeksponowanie u³atwienia i uelastycznienia procedur (pytanie 5).
Wykorzystane w kwestionariuszu pytania charakteryzowa³y siê tym, ¿e dostêpne odpowiedzi mo¿na by³o po przekszta³ceniach przedstawiæ w nieznacznie
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zmodyfikowanej 5-stopniowej skali Likerta. Celem badania by³o stwierdzenie,
czy zmiana warunków ramowych z typowych na przyjazne (idealne) bêdzie
wp³ywaæ na zmianê poziomu deklarowanej sk³onnoœci do wykorzystania poszczególnych instrumentów w zale¿noœci od wybranych cech osobowoœciowych
osób podejmuj¹cych decyzje – w tym przypadku p³ci i doœwiadczenia w korzystaniu z danego instrumentu oraz kombinacji tych cech (przy segmentacji).
W zwi¹zku z tym dociekano, jak odpowiedzi wariantów typowego i idealnego
zmieniaj¹ siê dla poszczególnych podgrup przy zmianie sytuacji decyzyjnej.
Celem badania by³o okreœlenie, czy wprowadzenie framingu (okreœlonego
tak, jak opisano wczeœniej) przek³ada siê ogó³em oraz w poszczególnych grupach
na zwiêkszenie stopnia przeciêtnej akceptacji danego instrumentu. W zwi¹zku
z tym postawiono kilka szczegó³owych pytañ badawczych:
1. Jaki jest wp³yw framingu z uwagi na p³eæ?
2. Jaki jest wp³yw framingu z uwagi na wczeœniejsze doœwiadczenia w zakresie
korzystania z instrumentu?
3. Jaki jest wp³yw framingu w ka¿dym z wyodrêbnionych segmentów?
Jak mo¿na zauwa¿yæ, pytania odnosz¹ siê do wp³ywu framingu w ramach poszczególnych grup. Ta czêœæ opracowania poœwiêcona bêdzie zatem odpowiedziom na pytania zwi¹zane z wp³ywem framingu w zale¿noœci od ró¿nych cech
osobowoœciowych i doœwiadczeñ zawodowych decydenta. W zwi¹zku z rozk³adem
odpowiedzi dalekim od normalnego i liczn¹ prób¹, jako narzêdzie wspomagaj¹ce
tê czêœæ analizy, zastosowano nieparametryczny test statystyczny Ko³mogorowa-Smirnowa.

7.4. Podatnoœæ decydentów na wp³yw framingu ze wzglêdu na p³eæ
Celem tej czêœci jest ustalenie, czy p³eæ osoby decyzyjnej jest zwi¹zana z wy¿sz¹
sk³onnoœci¹ (podatnoœci¹) na framing. Aby to ustaliæ, nale¿y przeprowadziæ kilka
etapów badania.
Punktem wyjœcia jest ustalenie, jaki jest stopieñ partycypacji (sk³onnoœæ do wykorzystania danego instrumentu finansowego) w grupie kobiet oraz w grupie mê¿czyzn przy za³o¿eniu typowej oferty rynkowej. Nastêpnie nale¿a³o okreœliæ analogiczne wartoœci dla kobiet i mê¿czyzn w sytuacji, w której badanym zaprezentowano
ofertê zmodyfikowan¹, uwzglêdniaj¹c¹ bodziec behawioralny. Porównywanymi
wartoœciami by³y zarówno wartoœci œrednie (mierzone skal¹ Likerta), jak i odsetki
osób, które zadeklarowa³y natychmiastow¹ akceptacjê danego narzêdzia.
Wczeœniejsze badania wskazywa³y pozytywny wp³yw framingu w obu grupach, z tym, ¿e kobiety s¹ (w ujêciu generalnym) bardziej podatne na wiêksz¹
grupê bodŸców behawioralnych, ani¿eli mê¿czyŸni (chocia¿ istniej¹ równie¿
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i wyj¹tki) . W œwietle tego przyjêto robocze hipotezy zwi¹zane z wp³ywem framingu w kontekœcie p³ci:
H1a: Wprowadzenie framingu do ofert zwiêksza sk³onnoœæ do partycypacji (wykorzystania narzêdzia) zarówno w grupie kobiet, jak i w grupie mê¿czyzn.
H1b: Wprowadzenie framingu do ofert zwiêksza sk³onnoœæ do partycypacji (wykorzystania
narzêdzia) w grupie kobiet w sposób bardziej jednoznaczny, ani¿eli w grupie mê¿czyzn.
W tabelach 1 i 2 pokazano stosowne dane dla kobiet i mê¿czyzn. W kolumnie
‘œrednia wariant typowy’ ukazano otrzyman¹ œredni¹ uzyskan¹ dla danych wyra¿onych w skali Likerta od 1 do 5, gdzie wy¿sza wartoœæ oznacza wy¿sz¹ gotowoœæ
do natychmiastowej akceptacji danej oferty, któr¹ przedstawiono w wariancie
typowym. Z kolei w kolumnie ‘œrednia wariant zmodyfikowany’ znajduje siê
analogiczna wartoœæ, ale odnosz¹ca siê do oferty zawieraj¹cej framing. W dwóch
kolumnach ostatnich ukazano odsetek kobiet lub mê¿czyzn, którzy deklarowali
chêæ natychmiastowego wykorzystania okreœlonego instrumentu – odpowiednio
dla wersji typowej, jak i zmodyfikowanej.
Tabela 1. Reakcja kobiet na zmianê sytuacji decyzyjnej w badanych zagadnieniach
Odsetek natychOdsetek natychmiastowej akceptacji
miastowej akceptacji
[wariant
[wariant typowy]
zmodyfikowany]

Lp.

Œrednia
wariant
typowy

Œrednia
wariant zmodyfikowany

p

1

4,230769

4,296875

p > .10

67,69

64,06

2

3,630769

3,796875

p > .10

44,62

48,44

3

4,109375

4,200000

p > .10

64,06

72,31

4

3,292308

3,546875

p > .10

47,69

54,69

5

3,062500

3,400000

p < .05

20,31

44,62

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 2. Reakcja mê¿czyzn na zmianê sytuacji decyzyjnej w badanych zagadnieniach

p

Odsetek natychmiastowej akceptacji
[wariant typowy]

Odsetek natychmiastowej akceptacji
[wariant
zmodyfikowany]

4,583333

p > .10

68,57

83,33

4,085714

4,666667

p > .10

60,00

77,78

3,888889

3,828571

p > .10

63,89

62,86

Lp.

Œrednia
wariant
typowy

Œrednia
wariant zmodyfikowany

1

4,114286

2
3
4

3,428571

3,388889

p > .10

54,29

47,22

5

3,583333

3,371429

p > .10

33,33

42,86

ród³o: Opracowanie w³asne.
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7.4.1. Aukcja na wk³ad w³asny przy dotacjach na projekty rozwojowe MSP
Wœród kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej przyczyni³a siê do nieznacznego zmniejszenia o oko³o 3,5 punktu procentowego odsetka osób chc¹cych zawrzeæ umowê,
przy jednoczesnym spadku udzia³u tych, które deklarowa³y rezygnacjê z umowy
(z 12 do 8%). Zwiêkszy³ siê te¿ odsetek kobiet chc¹cych odsun¹æ zawarcie umowy
o najkrótszy z mo¿liwych okresów, powoduj¹c zmniejszenie siê udzia³u kobiet
planuj¹cych odsun¹æ decyzjê o d³u¿szy czas. W konsekwencji œrednia wartoœæ
akceptacji dla kobiet w wariancie zmodyfikowanym by³a wy¿sza (o 0,06). Ró¿nice
nie s¹ statystycznie istotne.
Wœród mê¿czyzn zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do nieco innych
konsekwencji. Udzia³ zdecydowanych wzrós³ wyraŸnie z 69 do 83%, przy jednoczesnym spadku deklaruj¹cych rezygnacjê (z 17 do 6 %). Skutkowa³o to wyraŸnym (aczkolwiek nieistotnym statystycznie) wzrostem œredniego poziomu akceptacji o wartoœæ 0,47.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku aukcji na wk³ad w³asny przy dotacjach
na projekty rozwojowe MSP wprowadzenie bodŸca behawioralnego w postaci
pu³apu maksymalnego nie powoduje wyraŸnych zmian wœród kobiet, natomiast
w grupie mê¿czyzn reakcja pozytywna jest bardzo silna i jednoznaczna.

7.4.2. Typowy kredyt z banku komercyjnego porêczany przez BGK
W grupie kobiet odnotowano wzrost odsetka sk³onnych do natychmiastowej
akceptacji narzêdzia o 3,8 pkt proc. (do blisko 48,5%). Œrednia wartoœæ akceptacji
w wariancie zmodyfikowanym by³a, podobnie jak w przy poprzedniej sytuacji,
nieznacznie wy¿sza (o 0,17). Ró¿nice nie s¹ statystycznie istotne.
Wœród mê¿czyzn zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do wyraŸnego
zwiêkszenia poziomu akceptacji. Udzia³ zdecydowanych wzrós³ z 60 do 78%,
przy jednoczesnym spadku deklaruj¹cych rezygnacjê (z 11 do 3%). Skutkowa³o to
wyraŸnym (aczkolwiek nieistotnym statystycznie) wzrostem œredniego poziomu
akceptacji o wartoœæ a¿ 0,58.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku typowego kredytu z banku komercyjnego porêczanego przez BGK, wprowadzenie bodŸca behawioralnego w postaci
informacji o darmowym doradztwie i instrukta¿u powoduje dodatnie zmiany zarówno wœród kobiet, jak i mê¿czyzn, przy czym wœród mê¿czyzn reakcja jest wyraŸnie silniejsza i bardziej jednoznaczna.

7.4.3. Rozwojowy kredyt organiczny wspieraj¹cy systematyczne
oszczêdzanie
Wœród kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej przyczyni³a siê do widocznego zwiêkszenia (o ponad 8 pkt proc.) odsetka osób chc¹cych natychmiast skorzystaæ z ofer-

7. Oddzia³ywanie bodŸców behawioralnych w kontekœcie profili osobowo-œciowych decydentów...

475

ty (z 64 do 72%). Œrednia wartoœæ akceptacji dla kobiet w wariancie zmodyfikowanym by³a wy¿sza (o 0,09), ni¿ w wariancie typowym. Ró¿nice nie s¹ statystycznie
istotne.
W grupie mê¿czyzn zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do nieco innych konsekwencji. Odsetek sk³onnych do natychmiastowej akceptacji by³
o punkt procentowy ni¿szy w wariancie zmodyfikowanym, ani¿eli typowym
(typowy 64%, zmodyfikowany 63%). Z kolei odsetek deklaruj¹cych rezygnacjê
oscylowa³ w obu przypadkach wokó³ poziomu 22%. Obie kwestie prze³o¿y³y siê
na spadek œredniego poziomu akceptacji o wartoœæ 0,06 (wartoœæ nieistotna
statystycznie).
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku rozwojowego kredytu organicznego
wspieraj¹cego systematyczne oszczêdzanie, wprowadzenie bodŸca behawioralnego w postaci framingu wyra¿onego jako sugestia najlepszych rozwi¹zañ, powoduje wyraŸnie dodatnie zmiany wœród kobiet oraz œladowe, które mo¿na
traktowaæ de facto jako neutralne, reakcje w grupie mê¿czyzn.

7.4.4. Kapitalizacja z publicznego funduszu venture capital
Wœród kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej przyczyni³a siê do zauwa¿alnego zwiêkszenia siê (o 7 pkt proc.) odsetka osób chc¹cych zawrzeæ natychmiast umowê (z 47
do 54%), przy jednoczesnym spadku udzia³u tych, które deklarowa³y rezygnacjê
z umowy (równie¿ o 7 punktów, z 35 na 28%). W konsekwencji œrednia wartoœæ
akceptacji dla kobiet w wariancie zmodyfikowanym by³a wy¿sza 0,26. Ró¿nice nie
s¹ statystycznie istotne.
Wœród mê¿czyzn zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do nieco innych
konsekwencji. Udzia³ zdecydowanych spad³ z 54 do 47%, przy jednoczesnym
wzroœcie udzia³u deklaruj¹cych rezygnacjê (z 31 do 33%). Skutkowa³o to spadkiem œredniego poziomu akceptacji o wartoœæ 0,04.
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku kapitalizacji z publicznego funduszu
venture capital wprowadzenie bodŸca behawioralnego w postaci informacji
o darmowym doradztwie i instrukta¿u powoduje dodatnie zmiany wœród kobiet
i negatywne (aczkolwiek niezbyt silne) zmiany u mê¿czyzn.

7.4.5. Kredyt on-line
Wœród kobiet zmiana sytuacji decyzyjnej przyczyni³a siê do widocznego zwiêkszenia (o ponad 14 pkt proc.) odsetka osób chc¹cych natychmiast skorzystaæ
z oferty (z 20 do blisko 45%). Œrednia wartoœæ akceptacji dla kobiet w wariancie
zmodyfikowanym by³a wy¿sza a¿ o 0,34, ni¿ w wariancie typowym. Zaobserwowane ró¿nice okaza³y siê istotne statystycznie (przy p<0,05).
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W grupie mê¿czyzn zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do bardziej
z³o¿onych konsekwencji. Odsetek sk³onnych do natychmiastowej akceptacji by³
o 9,5 pkt proc. wy¿szy w wariancie zmodyfikowanym, ani¿eli typowym (typowy
33,33%, zmodyfikowany 42,86%). Z kolei odsetek deklaruj¹cych rezygnacjê oscylowa³ w wariancie typowym na poziomie 22%, natomiast w wariancie zmodyfikowanym wyniós³ a¿ 34%. Wprowadzenie framingu wœród mê¿czyzn przyczyni³o
siê do wyraŸnej redukcji odsetka osób chc¹cych odsun¹æ decyzjê o najkrótszy
z mo¿liwych okresów. W konsekwencji prze³o¿y³o siê to na spadek œredniego poziomu akceptacji o wartoœæ 0,21 (wartoœæ nieistotna statystycznie).
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku kredytu on-line wprowadzenie bodŸca behawioralnego w postaci wyeksponowania u³atwienia i uelastycznienia procedur powoduje wyraŸnie dodatnie, istotne statystycznie, zmiany wœród kobiet
oraz bardziej z³o¿one i niejednoznaczne w ocenie reakcje w grupie mê¿czyzn (reakcja neutralna).

7.4.6. Wnioski zbiorcze zwi¹zane z reakcj¹ na zmianê sytuacji
decyzyjnej w grupie kobiet i grupie mê¿czyzn:
Kobiety reagowa³y pozytywnie na zmianê sytuacji w czterech na piêæ przypadków (tylko wprowadzenie bodŸca okreœlaj¹cego pu³ap maksymalnego dla
wk³adu w³asnego nie zmieni³o reakcji). Z kolei wœród mê¿czyzn reakcje by³y bardziej z³o¿one. Dwukrotnie odnotowano wyraŸnie pozytywn¹ reakcjê, dwukrotnie te¿ zmiana sytuacji decyzyjnej nie zmieni³a w znacz¹cy sposób stopnia zainteresowania siê danym narzêdziem, raz odnotowano reakcjê negatywn¹.
Odnosz¹c siê do postawionych w tej czêœci hipotez nale¿y stwierdziæ, ¿e nie
uda³o siê jednoznacznie wykazaæ, ¿e wprowadzenie framingu do ofert zwiêksza
sk³onnoœæ do partycypacji (wykorzystania narzêdzia) zarówno w grupie kobiet,
jak i w grupie mê¿czyzn i tym samym nale¿a³oby uznaæ H1a jedynie za udowodnion¹ czêœciowo (albowiem w grupie mê¿czyzn wyniki nie s¹ jednoznaczne).
Z kolei w przypadku drugiej hipotezy mo¿na orzec, ¿e wprowadzenie framingu
do ofert zwiêksza sk³onnoœæ do partycypacji (wykorzystania narzêdzia) w grupie
kobiet w sposób bardziej jednoznaczny, ani¿eli w grupie mê¿czyzn, co skutkuje
tym, ¿e mo¿na H2b traktowaæ jako udowodnion¹.

7.5. Wp³yw framingu z uwagi na wczeœniejsze doœwiadczenia
w zakresie korzystania z danego instrumentu wsparcia
Badania, które prowadzono na temat znaczenia doœwiadczenia zawodowego
i sta¿u pracy finansach potwierdzi³y ogóln¹ zasadê, ¿e zmiana sytuacji decyzyjnej
najbardziej oddzia³uje na osoby krótko zatrudnione oraz niemaj¹ce jakiegokol-
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wiek doœwiadczenia w finansach. Tak poprowadzone analizy maj¹ jednak tê
wadê, ¿e doœwiadczenie zawodowe i sta¿ pracy s¹ same w sobie kategoriami bardzo ogólnymi, pojemnymi i w zale¿noœci od bran¿y czy stanowiska, mog¹ byæ
zwi¹zane z zupe³nie odmiennymi obowi¹zkami, a przez to wiedz¹ i umiejêtnoœciami. Maj¹c to na uwadze, zdecydowano o tym, aby zawêziæ kwestiê doœwiadczenia i wiedzy zdobywanej w miejscu pracy wy³¹cznie do kategorii konkretnych
rozwi¹zañ, czyli badanych narzêdzi wsparcia (instrumentów finansowych). Tym
samym respondentów podzielono w ka¿dej sytuacji decyzyjnej w zale¿noœci od
tego, czy uprzednio korzysta³y z opisywanego narzêdzia wsparcia (lub instrumentu o zbli¿onych cechach), czy jeszcze nie.
W tak sprecyzowanych ramach celem tej czêœci opracowania by³o okreœlenie,
czy osoby, które wczeœniej mia³y mo¿liwoœæ korzystania z danego narzêdzia bêd¹
reagowaæ inaczej (i jak) na zmianê sytuacji decyzyjnej, ani¿eli osoby bez takich
doœwiadczeñ. Przyjêto robocze hipotezy zwi¹zane z wp³ywem framingu w kontekœcie doœwiadczenia (lub jego braku):
H2a: Wprowadzenie framingu do ofert zwiêksza sk³onnoœæ do partycypacji (wykorzystania
narzêdzia) zarówno w grupie osób maj¹cych doœwiadczenie w korzystaniu z danego instrumentu wsparcia, jak i w grupie osób bez takiego doœwiadczenia.
H2b: Sk³onnoœæ do zmiany decyzji i ukierunkowanie jej na akceptacjê narzêdzia jest wy¿sza
wœród osób, które nie mia³y wczeœniejszego doœwiadczenia w korzystaniu z danego narzêdzia, ani¿eli wœród osób maj¹cych takie doœwiadczenie.
Punktem wyjœcia jest ustalenie, jaki jest stopieñ partycypacji (sk³onnoœæ do
wykorzystania danego instrumentu finansowego) w grupie osób bez doœwiadczenia oraz w grupie doœwiadczonych, przy za³o¿eniu typowej oferty rynkowej. Nastêpnie, podobnie jak w przypadku analizy z uwagi na p³eæ, przeanalizowano wariant zmodyfikowany. W tabelach 3 i 4 pokazano stosowne dane dla
dwóch badanych grup, równie¿ w sposób analogiczny do tego, co mia³o miejsce
przy badaniu z uwagi na p³eæ.
Tabela 3. Reakcja osób bez doœwiadczenia w korzystaniu z danego instrumentu na zmianê
sytuacji decyzyjnej w badanych zagadnieniach w kolejnych sytuacjach decyzyjnych

Lp.

Œrednia
wariant
typowy

Œrednia
wariant
zmodyfikowany

p

1

4,112500

4,222222

p > .10

66,25

63,89

2

3,540984

3,981132

p > .10

44,26

52,83

3

3,918367

4,066667

p > .10

59,18

71,11

4

3,215385

3,700000

p > .10

46,15

55,00

5

3,081967

3,453125

p < .01

13,11

43,75

ród³o: Opracowanie w³asne.

Odsetek natychOdsetek natychmiastowej akceptacji
miastowej akceptacji
[wariant
[wariant typowy]
zmodyfikowany]

478

Wojciech Bizon

Tabela 4. Reakcja osób z doœwiadczeniem w korzystaniu z danego instrumentu na zmianê
sytuacji decyzyjnej w badanych zagadnieniach w kolejnych sytuacjach decyzyjnych

Lp.

Œrednia
wariant
typowy

Œrednia
wariant
zmodyfikowany

p

1

4,500000

4,857143

p > .10

75,00

89,29

2

4,179487

4,255319

p > .10

58,97

65,96

3

4,137255

4,072727

p > .10

68,63

67,27

4

3,571429

3,175000

p > .10

57,14

47,50

5

3,512821

3,277778

p > .10

43,59

44,44

Odsetek natychOdsetek natychmiastowej akceptacji
miastowej akceptacji
[wariant
[wariant typowy]
zmodyfikowany]

ród³o: Opracowanie w³asne.

7.5.1. Aukcja na wk³ad w³asny przy dotacjach na projekty rozwojowe
MSP
W grupie osób, które nie mia³y wczeœniejszych doœwiadczeñ zwi¹zanych z aukcjami lub przetargami zmiana sytuacji decyzyjnej przyczyni³a siê do nieznacznego
zmniejszenia (o ok. 2 pkt proc.) odsetka osób chc¹cych zawrzeæ umowê, przy jednoczesnym spadku udzia³u tych, którzy zdecydowanie odrzuciliby ofertê (z 16%
na 10%). W wyniku tego œrednia sk³onnoœæ do akceptacji w wariancie zmodyfikowanym by³a wy¿sza a¿ 0,11, ni¿ w wariancie typowym. Zaobserwowane ró¿nice
okaza³y siê nieistotne statystycznie.
Wœród osób z doœwiadczeniem w badanym zakresie, zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do bardziej jednoznacznych konsekwencji. Odsetek sk³onnych
do natychmiastowej akceptacji by³ o 14 pkt proc. wy¿szy w wariancie zmodyfikowanym, ani¿eli typowym (typowy 75%, zmodyfikowany 89%). Ponadto odsetek
deklaruj¹cych rezygnacjê w wariancie typowym wyniós³ 5%, zaœ w zmodyfikowanym by³ równy 0. Obie kwestie prze³o¿y³y siê na wyraŸny wzrost œredniego
poziomu akceptacji o wartoœæ 0,36 (wartoœæ nieistotna statystycznie).
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku aukcji na wk³ad w³asny przy dotacjach
na projekty rozwojowe MSP wprowadzenie bodŸca behawioralnego w postaci
pu³apu maksymalnego powoduje dodatnie zmiany wœród osób z doœwiadczeniem w aukcjach lub przetargach. W grupie drugiej (osoby bez doœwiadczenia):
reakcja neutralna.

7.5.2. Typowy kredyt z banku komercyjnego porêczany przez BGK
W grupie osób, które nie korzysta³y (lub nie zna³y dobrze innych, którzy korzystali) wczeœniej z porêczeñ po¿yczek (lub kredytów), zmiana sytuacji decyzyjnej
przyczyni³a siê do wzrostu odsetka osób chc¹cych zawrzeæ umowê (o ponad
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8,5 pkt proc., do 52,8%), przy jednoczesnym wyraŸnym spadku udzia³u tych, którzy zdecydowanie odrzuciliby ofertê (z 25% na 13%). W konsekwencji œrednia
sk³onnoœæ do akceptacji w wariancie zmodyfikowanym by³a wy¿sza a¿ 0,44, ni¿
w wariancie typowym (ró¿nice nie s¹ istotne statystycznie).
Wœród osób z doœwiadczeniem w badanym zakresie, zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do podobnych, aczkolwiek mniej wyraŸnych, konsekwencji.
Odsetek sk³onnych do natychmiastowej akceptacji by³ o 7 pkt proc. wy¿szy w wariancie zmodyfikowanym, ani¿eli typowym (typowy 59%, zmodyfikowany 66%),
co prze³o¿y³o siê na wzrost œredniego poziomu akceptacji o wartoœæ 0,08 (wartoœæ
nieistotna statystycznie).
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku typowego kredytu z banku komercyjnego porêczanego przez BGK, wprowadzenie bodŸca behawioralnego w postaci
informacji o darmowym doradztwie i instrukta¿u powoduje dodatnie zmiany zarówno wœród osób z, jak i bez doœwiadczenia w korzystaniu z porêczeñ kredytowych, jednak¿e w pierwszej grupie reakcja jest znacznie silniejsza i bardziej
jednoznaczna.

7.5.3. Rozwojowy kredyt organiczny wspieraj¹cy systematyczne
oszczêdzanie
Wœród osób, które nie mia³y wczeœniejszych doœwiadczeñ zwi¹zanych z prowadzeniem systematycznego oszczêdzania, zmiana sytuacji decyzyjnej przyczyni³a
siê do wyraŸnego zwiêkszenia siê odsetka osób chc¹cych zawrzeæ umowê (z 59%
na 71%), przy jednoczesnym nieznacznym spadku udzia³u tych, którzy zdecydowanie odrzuciliby ofertê (z 20,5% na 18%). W wyniku tego œrednia sk³onnoœæ do
akceptacji w wariancie zmodyfikowanym by³a wy¿sza a¿ o 0,15, ni¿ w wariancie
typowym. Zaobserwowane ró¿nice okaza³y siê nieistotne statystycznie.
Wœród osób z doœwiadczeniem w badanym zakresie, zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do odmiennych skutków. Odsetek sk³onnych do natychmiastowej akceptacji by³ o 1 pkt proc. ni¿szy w wariancie zmodyfikowanym, ani¿eli typowym. Ponadto odsetek deklaruj¹cych rezygnacjê w wariancie typowym
wyniós³ 12%, zaœ w zmodyfikowanym by³ równy 18%. Obie te kwestie prze³o¿y³y
siê na spadek œredniego poziomu akceptacji o wartoœæ 0,07 (wartoœæ nieistotna statystycznie).
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku rozwojowego kredytu organicznego
wspieraj¹cego systematyczne oszczêdzanie, wprowadzenie bodŸca behawioralnego w postaci framingu wyra¿onego jako sugestia najlepszych rozwi¹zañ,
powoduje dodatnie zmiany wœród osób bez doœwiadczenia w zakresie oszczêdzania. Wœród osób, które takie doœwiadczenie maj¹, reakcja by³a neutralna.
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7.5.4. Kapitalizacja z publicznego funduszu venture capital
W grupie osób, które nie maj¹ doœwiadczenia w byciu wspólnikiem, zmiana sytuacji decyzyjnej przyczyni³a siê do wyraŸnego zwiêkszenia siê odsetka osób
chc¹cych zawrzeæ umowê (z 46% na 55%), przy jednoczesnym du¿ym spadku
udzia³u tych, którzy zdecydowanie odrzuciliby ofertê (z 35% na 23%). W wyniku
tych dwu rzeczy œrednia sk³onnoœæ do akceptacji w wariancie zmodyfikowanym
by³a wy¿sza a¿ o 0,48, ni¿ w wariancie typowym. Zaobserwowane ró¿nice okaza³y siê nieistotne statystycznie.
W grupie osób z doœwiadczeniem w badanym zakresie, zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do odmiennych skutków. Odsetek sk³onnych do natychmiastowej akceptacji by³ ni¿szy o blisko 10 pkt proc. w wariancie zmodyfikowanym, ani¿eli typowym. Ponadto odsetek deklaruj¹cych rezygnacjê w wariancie
typowym wyniós³ 31%, zaœ w zmodyfikowanym by³ równy a¿ 40%. Obie te kwestie prze³o¿y³y siê na znaczny spadek œredniego poziomu akceptacji o wartoœæ
0,39 (wartoœæ nieistotna statystycznie).
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku kapitalizacji z publicznego funduszu
venture capital, wprowadzenie bodŸca behawioralnego w postaci informacji
o darmowym doradztwie i instrukta¿u, powoduje dodatnie zmiany wœród osób
bez doœwiadczenia w zakresie bycia wspólnikiem. Wœród osób, które takie
doœwiadczenie maj¹, reakcja jest wyraŸnie negatywna.

7.5.5. Kredyt on-line
W grupie osób, które nie maj¹ doœwiadczenia w korzystaniu z linii kredytowej,
zmiana sytuacji decyzyjnej przyczyni³a siê do bardzo widocznego zwiêkszenia
(o blisko 31 pkt proc.) odsetka osób chc¹cych natychmiast skorzystaæ z oferty (z 13
do blisko 44 %). Œrednia wartoœæ akceptacji w wariancie zmodyfikowanym by³a
wy¿sza a¿ o 0,37, ni¿ w wariancie typowym. Zaobserwowane ró¿nice okaza³y siê
istotne statystycznie na poziomie p ni¿szym ni¿ 0,01.
Wœród osób z doœwiadczeniem w badanym zakresie, zmiana sytuacji decyzyjnej doprowadzi³a do innych rezultatów. Mimo ¿e odsetek sk³onnych do natychmiastowej akceptacji by³ równie¿ wy¿szy w wariancie zmodyfikowanym, ani¿eli
typowym (o nieca³y 1 pkt proc.), to jednoczeœnie odsetek deklaruj¹cych rezygnacjê w wariancie typowym wyniós³ 28%, zaœ w zmodyfikowanym wzrós³ do 36%.
Ten drugi aspekt przyczyni³ siê w konsekwencji do spadku œredniego poziomu
akceptacji o wartoœæ 0,23 (wartoœæ nieistotna statystycznie).
Najwa¿niejszy wniosek: w przypadku kredytu on-line wprowadzenie bodŸca behawioralnego w postaci wyeksponowania u³atwienia i uelastycznienia
procedur powoduje wyraŸnie dodatnie, istotne statystycznie, w grupie osób, któ-
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re nie maj¹ doœwiadczenia w korzystaniu z linii kredytowej. Wœród osób z doœwiadczeniem reakcja jest negatywna.
Wnioski zbiorcze zwi¹zane z reakcj¹ na zmianê sytuacji decyzyjnej w grupie
osób z doœwiadczeniem oraz bez doœwiadczenia w korzystaniu z danego (lub zbli¿onego) instrumentu wsparcia mo¿na uj¹æ w sposób nastêpuj¹cy: osoby bez doœwiadczenia zwi¹zanego z wykorzystaniem okreœlonego instrumentu wsparcia
finansowego reagowa³y pozytywnie na zmianê sytuacji decyzyjnej w czterech na
piêæ przypadków (tylko wprowadzenie bodŸca okreœlaj¹cego pu³ap maksymalnyego dla wk³adu w³asnego nie zmieni³o reakcji). W grupie osób z doœwiadczeniem reakcje by³y bardziej zró¿nicowane. Dwukrotnie odnotowano pozytywn¹
reakcjê, dwukrotnie te¿ odnotowano reakcjê negatywn¹, natomiast raz zmiana
sytuacji decyzyjnej nie zmieni³a w znacz¹cy sposób stopnia zainteresowania siê
danym narzêdziem.
Odnosz¹c siê do postawionych w tej czêœci hipotez nale¿y stwierdziæ, ¿e nie
uda³o siê jednoznacznie wykazaæ, ¿e wprowadzenie framingu do ofert zwiêksza
sk³onnoœæ do partycypacji (wykorzystania narzêdzia) zarówno w grupie osób
maj¹cych doœwiadczenie w korzystaniu z danego instrumentu wsparcia, jak
i w grupie osób bez takiego doœwiadczenia i tym samym nale¿a³oby uznaæ H2a
jedynie za udowodnion¹ czêœciowo (albowiem w grupie osób z doœwiadczeniem
wyniki nie s¹ jednoznaczne). Z kolei w przypadku drugiej hipotezy mo¿na orzec,
¿e sk³onnoœæ do zmiany decyzji i ukierunkowanie jej na akceptacjê narzêdzia
wskutek wprowadzenia framingu jest wy¿sza wœród osób, które nie mia³y wczeœniejszego doœwiadczenia w korzystaniu z danego narzêdzia, ani¿eli wœród osób
maj¹cych takie doœwiadczenie, co skutkuje tym, ¿e mo¿na H2b traktowaæ jako
udowodnion¹.

7.6. Reakcja na zmianê sytuacji decyzyjnej w wyodrêbnionych
segmentach decydentów
Jak wspomniano, w niniejszej czêœci opracowania za³o¿ono, ¿e to przede wszystkim
dwa czynniki determinuj¹ sk³onnoœæ do korzystania z instrumentów finansowych.
S¹ to: p³eæ oraz wczeœniejsze doœwiadczenia w korzystaniu z danego produktu (lub
produktów o zbli¿onych cechach). Przyjmuj¹c te dwa wyznaczniki jako kryterium
segmentacji decydentów, uzyskamy cztery roz³¹czne (niezale¿ne) grupy:
– [KT] – kobiety maj¹ce doœwiadczenie w korzystaniu z danego produktu finansowego,
– [KN] – kobiety bez doœwiadczenia w wykorzystaniu danego instrumentu,
– [MT] – mê¿czyŸni maj¹cy doœwiadczenie w korzystaniu z danego produktu finansowego,
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– [MN] – mê¿czyŸni bez doœwiadczenia w wykorzystaniu danego instrumentu.
Uwzglêdniaj¹c przes³anki zwi¹zane z przyjêciem odpowiednich kryteriów
segmentacji oraz wyniki badañ dotycz¹cych roz³¹cznie traktowanych aspektów
p³ci i doœwiadczenia w wykorzystaniu okreœlonych instrumentów wsparcia, mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹c¹ hipotezê badawcz¹:
H3: Spoœród wyodrêbnionych segmentów osób decyzyjnych, sk³onnoœæ do zmiany decyzji
i ukierunkowanie jej na akceptacjê narzêdzia wskutek wprowadzenia okreœlonego bodŸca
behawioralnego jest najbardziej widoczna w segmencie kobiet, które nie mia³y wczeœniejszego doœwiadczenia w korzystaniu z danego narzêdzia (segment KN).
W tabelach 5–8 przedstawiono dane dla sytuacji w wariancie typowym oraz
zmodyfikowanym dla ka¿dego segmentu.
Tabela 5. Reakcja kobiet z doœwiadczeniem w korzystaniu z danego instrumentu na zmianê
sytuacji decyzyjnej w badanych zagadnieniach w kolejnych sytuacjach decyzyjnych
(segment KT)
Odsetek natychOdsetek natychmiastowej akceptacji
miastowej akceptacji
[wariant
[wariant typowy]
zmodyfikowany]

Lp.

Œrednia
wariant
typowy

Œrednia
wariant zmodyfikowany

p

1

4,900000

4,714286

p > .10

90,00

78,57

2

4,000000

3,967742

p > .10

53,85

58,06

3

4,193548

4,029412

p > .10

64,52

67,65

4

3,434783

3,260870

p > .10

52,17

47,83

5

3,480000

3,190476

p > .10

40,00

42,86

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 6. Reakcja kobiet bez doœwiadczenia w korzystaniu z danego instrumentu na zmianê
sytuacji decyzyjnej w badanych zagadnieniach w kolejnych sytuacjach decyzyjnych
(segment KN)

Lp.

Œrednia
wariant
typowy

Œrednia
wariant zmodyfikowany

p

Odsetek natychOdsetek natychmiastowej akceptacji
miastowej akceptacji
[wariant
[wariant typowy]
zmodyfikowany]

1

4,109091

4,180000

p > .10

63,64

60,00

2

3,384615

3,636364

p > .10

38,46

39,39

3

4,030303

4,387097

p > .10

63,64

77,42

4

3,214286

3,707317

p > .10

45,24

58,54

5

2,794872

3,500000

p < .01

7,69

45,45

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Tabela 7. Reakcja mê¿czyzn z doœwiadczeniem w korzystaniu z danego instrumentu na zmianê
sytuacji decyzyjnej w badanych zagadnieniach w kolejnych sytuacjach decyzyjnych
(segment MT)

Lp.

Œrednia
wariant
typowy

Œrednia
wariant zmodyfikowany

p

Odsetek
natychmiastowej
akceptacji
[wariant typowy]

Odsetek
natychmiastowej
akceptacji [wariant
zmodyfikowany]

1

4,100000

5,000000

p > .10

60,00

100,00

2

4,538462

4,812500

p > .10

69,23

81,25

3

4,050000

4,142857

p > .10

75,00

66,67

4

3,833333

3,058824

p > .10

66,67

47,06

5

3,571429

3,400000

p > .10

50,00

46,67

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 8. Reakcja mê¿czyzn bez doœwiadczenia w korzystaniu z danego instrumentu
na zmianê sytuacji decyzyjnej w badanych zagadnieniach w kolejnych sytuacjach decyzyjnych (segment MN)

Lp.

Œrednia
wariant
typowy

Œrednia
wariant zmodyfikowany

p

Odsetek
natychmiastowej
akceptacji
[wariant typowy]

Odsetek natychmiastowej
akceptacji [wariant
zmodyfikowany]

1

4,120000

4,318182

p > .10

72,00

72,73

2

3,818182

4,550000

p > .10

54,55

75,00

3

3,687500

3,357143

p > .10

50,00

57,14

4

3,217391

3,684211

p > .10

47,83

47,37

5

3,590909

3,350000

p > .10

22,73

40,00

ród³o: Opracowanie w³asne.

Aby u³atwiæ odpowiedzi na pytania, czy i w jakim kierunku zmiana sytuacji
decyzyjnej wp³ywa na sk³onnoœæ do zainteresowania siê danym instrumentem
finansowym w zale¿noœci od badanego segmentu ujêto w tabeli 9 uzyskane w wyniku badania pomorskich MSP rezultaty. W kolumnach wskazano konkretn¹ sytuacjê decyzyjn¹ wraz z rodzajem (opisem) przy³o¿onego bodŸca. Zestawiono
z nimi ró¿nice w œrednim poziomie akceptacji instrumentu (czyli w sytuacji przed
oraz po wdro¿eniu bodŸca) oraz zaobserwowane zmiany w odniesieniu do stopnia zadeklarowanego natychmiastowego wykorzystania instrumentu. Jako wniosek zaprezentowano w piêciostopniowej skali ogóln¹ ocenê zmian dla ka¿dego
segmentu (silnie pozytywna / pozytywna / neutralna / negatywna / silnie negatywna).
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Tabela 9. Ogólna ocena reakcji na zmianê sytuacji decyzyjnej w poszczególnych segmentach

KT

KN

MT

5

Kredyt on-line

wprowadzenie
pu³apu
maksymalnego

4

Kapitalizacja z publicznego
funduszu venture capital

bodziec behawioralny

3
Rozwojowy kredyt organiczny
wspieraj¹cy systematyczne
oszczêdzanie

Segment

2

Typowy kredyt z banku
komercyjnego porêczany
przez BGK

Pytanie

Aukcja na wk³ad w³asny
przy dotacjach na projekty
rozwojowe MSP

1

informacja
o darmowym doradztwie
i instrukta¿u

framing
wyra¿ony
jako sugestia najlepszych
rozwi¹zañ

informacja
o darmowym doradztwie
i instrukta¿u

wyeksponowanie
u³atwienia
i uelastycznienia
procedur

œredni poziom akceptacji
instrumentu (przed / po
wdro¿eniu bodŸca)

-0,19

-0,03

-0,16

-0,17

-0,29

zmiana stopnia deklarowanego natychmiastowego
wykorzystania instrumentu

-11,43

4,21

3,13

-4,34

2,86

ogólna ocena zmian (silnie
pozytywna / pozytywna /
neutralna / negatywna /
silnie negatywna)

silnie
negatywna

neutralna

neutralna

negatywna

neutralna

œredni poziom akceptacji
instrumentu (przed / po
wdro¿eniu bodŸca)

0,07

0,28

0,36

0,50

0,71

zmiana stopnia deklarowanego natychmiastowego
wykorzystania instrumentu

-3,64

0,93

13,78

13,30

37,76

ogólna ocena zmian (silnie
pozytywna / pozytywna /
neutralna / negatywna /
silnie negatywna)

neutralna

pozytywna

pozytywna

silnie
pozytywna

silnie
pozytywna

œredni poziom akceptacji
instrumentu (przed / po
wdro¿eniu bodŸca)

0,90

0,27

0,09

-0,77

-0,17

zmiana stopnia deklarowanego natychmiastowego
wykorzystania instrumentu

40,00

12,02

-8,33

-19,61

-3,33
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ogólna ocena zmian (silnie
pozytywna / pozytywna /
neutralna / negatywna /
silnie negatywna)
œredni poziom akceptacji
instrumentu (przed / po
wdro¿eniu bodŸca)
zmiana stopnia deklarowanego natychmiastowego
MN
wykorzystania instrumentu
ogólna ocena zmian (silnie
pozytywna / pozytywna /
neutralna / negatywna /
silnie negatywna)
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silnie
pozytywna

pozytywna

negatywna

silnie
negatywna

negatywna

0,20

0,73

-0,33

0,46

0,24

0,73

20,45

7,14

-0,46

17,27

pozytywna

silnie
pozytywna

neutralna

pozytywna

pozytywna

ród³o: Opracowanie w³asne.

Ogólna ocena zmian zosta³a ujêta opisowo, jednak¿e przy uprzedniej próbie
zobiektywizowania uzyskanych w badaniu wartoœci. Opieraj¹c siê na prostym algorytmie przyjêto, ¿e wynik podlegaj¹cy ocenie otrzymany zostanie jako suma
iloczynu liczby 25 (wynika z przyjêtej piêciostopniowej skali Likerta, przyjmuj¹cej de facto cztery przedzia³y) i ró¿nicy odnotowanej w poziomie œredniej
akceptacji (pierwszy sk³adnik sumy) oraz ró¿nicy w deklarowanym stopniu natychmiastowego wykorzystania (drugi sk³adnik sumy). Uzyskan¹ wartoœæ odniesiono do skali: poni¿ej – 15 reakcja silnie negatywna; od – 15 w³¹cznie do – 5 reakcja negatywna, od – 5 w³¹cznie do 5 w³¹cznie reakcja neutralna, powy¿ej 5 do 15
w³¹cznie reakcja pozytywna, powy¿ej 15 reakcja silnie pozytywna.
Analizuj¹c na bazie tabeli zbiorczej ogóln¹ ocenê zmian wœród grup zró¿nicowanych (poddanych segmentacji) z uwagi na p³eæ oraz doœwiadczenie w korzystaniu z danego instrumentu wsparcia, mo¿na próbowaæ odpowiedzieæ na pytania, czy i w jakim kierunku zmiana sytuacji decyzyjnej wp³ywa na sk³onnoœæ do
zainteresowania siê danym instrumentem finansowym.
W segmencie KT (kobiety maj¹ce doœwiadczenie w korzystaniu z danego
produktu finansowego) wprowadzenie dodatkowego bodŸca behawioralnego
nie przynosi pozytywnych rezultatów. Przewa¿aj¹ reakcje neutralne (trzykrotnie), przy jednokrotnym wyst¹pieniu reakcji silnie negatywnej i negatywnej.
Zupe³nie odmienn¹ reakcjê odnotowano w segmencie KN (kobiety bez doœwiadczenia w wykorzystaniu danego instrumentu). W tej grupie dwukrotnie
wyst¹pi³a silna reakcja pozytywna oraz pozytywna i raz neutralna.
W grupie mê¿czyzn z doœwiadczeniem w korzystaniu z danego instrumentu
finansowego (segment MT) reakcje by³y bardzo zró¿nicowane. Dwa z piêciu bodŸców skutkowa³y reakcjami pozytywn¹ i silnie pozytywn¹, pozosta³e trzy przynios³y rezultat negatywny.
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Segment MN (mê¿czyŸni bez doœwiadczenia w wykorzystaniu danego instrumentu) zdominowa³y reakcje pozytywne (trzykrotnie). Silnie pozytywna
oraz neutralna wyst¹pi³y po razie.
Powy¿sze spostrze¿enia umo¿liwiaj¹ wyci¹gniecie wniosku, ¿e spoœród
wyodrêbnionych segmentów osób decyzyjnych, sk³onnoœæ do zmiany decyzji
i ukierunkowanie jej na akceptacjê narzêdzia wskutek wprowadzenia okreœlonego bodŸca behawioralnego jest najbardziej widoczna w segmencie kobiet,
które nie mia³y wczeœniejszego doœwiadczenia w korzystaniu z danego narzêdzia,
co prowadzi do konstatacji, ¿e mo¿na uznaæ H3 za udowodnion¹.
Kontynuuj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce obserwowanych reakcji na zmianê sytuacji decyzyjnej w poszczególnych segmentach, mo¿na ostatecznie pogrupowaæ
reakcje w zale¿noœci od rodzaju sytuacji decyzyjnej i tym samym rodzaju
przy³o¿onego bodŸca. Szczegó³y zawarto w tabeli 10.
Tabela 10. Rodzaj reakcji na zmianê sytuacji decyzyjnej dla okreœlonych segmentów
decydentów
1
Sytuacja
decyzyjna

2

3

wprowadzenie
pu³apu
maksymalnego

informacja
o darmowym
doradztwie
i instrukta¿u

silnie
pozytywna

MT

MN

pozytywna

MN

KN, MT

KN

neutralna

KN

KT

KT, MN

Rodzaj bodŸca

4

5

Rozwojowy
Typowy
Aukcja na
Kapitalizacja
kredyt
wk³ad w³asny
kredyt
organiczny
z banku
z publicznego
przy dotacjach
Kredyt on-line
funduszu
wspieraj¹cy
komercyjnego
na projekty
porêczany
systematyczne venture capital
rozwojowe
oszczêdzanie
przez BGK
MSP
sugestia
najlepszych
rozwi¹zañ

informacja
o darmowym
doradztwie
i instrukta¿u

wyeksponowanie
u³atwienia
i uelastycznienia procedur

KN

KN

MN

MN

Reakcja

negatywna
silnie
negatywna

MT
KT

ród³o: Opracowanie w³asne.

KT
KT
MT

MT
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7.7. Wnioski zbiorcze zwi¹zane z reakcj¹ na zmianê sytuacji
decyzyjnej w poszczególnych segmentach decydentów
1. Wprowadzenie pu³apu maksymalnego silnie oddzia³uje pozytywnie na mê¿czyzn (w tym szczególnie silnie na mê¿czyzn z doœwiadczeniem w korzystaniu z podobnych instrumentów). Jednoczeœnie zaobserwowano siln¹ reakcjê
negatywn¹ u kobiet z analogicznym doœwiadczeniem.
2. Informacja o darmowym instrukta¿u i doradztwie (w przypadku typowego
porêczenia kredytowego) silnie pozytywnie oddzia³uje na segment mê¿czyzn
bez doœwiadczenia w korzystaniu z podobnych instrumentów, pozytywnie na
grupê kobiet bez doœwiadczenia i grupê mê¿czyzn z doœwiadczeniem. Dla
tego bodŸca nie odnotowano reakcji negatywnych.
3. Wykorzystanie framingu wyra¿onego jako sugestia najlepszych rozwi¹zañ
doprowadzi³o do reakcji pozytywnej tylko w segmencie kobiet bez doœwiadczenia. Odnotowano te¿ reakcjê negatywn¹ w grupie doœwiadczonych
mê¿czyzn.
4. Informacja o darmowym doradztwie i instrukta¿u (w opcji dotycz¹cej kapitalizacji z publicznego funduszu venture capital) przyczyni³a siê do powstania
silnej pozytywnej reakcji w segmencie kobiet bez doœwiadczenia oraz pozytywnej w analogicznej grupie mê¿czyzn. W grupach osób z doœwiadczeniem
w badanym zakresie, odnotowano reakcjê silnie negatywn¹ (mê¿czyŸni)
i negatywn¹ (kobiety).
5. Wykorzystanie bodŸca okreœlonego jako wyeksponowanie u³atwienia i uelastycznienia procedur skutkowa³o silnie pozytywn¹ reakcj¹ w grupie kobiet
bez doœwiadczenia i pozytywn¹ reakcj¹ w grupie mê¿czyzn bez doœwiadczenia. Jednoczeœnie negatywna reakcja nast¹pi³a w segmencie mê¿czyzn z doœwiadczeniem.
Podsumowuj¹c rozwa¿ania zwi¹zane z wp³ywem, który wywar³o wprowadzenie okreœlonych bodŸców behawioralnych na decyzje respondentów w ka¿dym
z wyodrêbnionych segmentów, mo¿na przedstawiæ rekomendacje odnosz¹ce siê
do kwestii scharakteryzowanej nastêpuj¹co „jaki u¿yæ bodziec, a których siê wystrzegaæ w poszczególnych segmentach, a¿eby uzyskaæ zwiêkszenie stopnia partycypacji i przez to wykorzystania okreœlonego instrumentu finansowego”. W tabeli 11 przedstawiono zbiorczo ujête zalecenia w tym zakresie.
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Tabela 11. Tabela rekomendacji wykorzystania okreœlonych bodŸców behawioralnych
w zale¿noœci od segmentu decydentów

Sytuacja
decyzyjna

Rodzaj
bodŸca

1

2

3

4

5

Aukcja na
wk³ad w³asny
przy dotacjach
na projekty
rozwojowe
MSP

Typowy kredyt
z banku
komercyjnego
porêczany
przez BGK

Rozwojowy
kredyt
organiczny
wspieraj¹cy
systematyczne
oszczêdzanie

Kapitalizacja
z publicznego
funduszu
venture capital

Kredyt
on-line

wprowadzenie
pu³apu maksymalnego

informacja
o darmowym
doradztwie
i instrukta¿u

sugestia
najlepszych
rozwi¹zañ

informacja
o darmowym
doradztwie
i instrukta¿u

wyeksponowanie u³atwienia
i uelastycznienia procedur

Segment
KT

zdecydowanie
unikaæ
––

KN

MT

MN

unikaæ
–
wprowadzaæ

wprowadzaæ

+

+

zdecydowanie
wprowadzaæ
++

wprowadzaæ

unikaæ

+

–

wprowadzaæ

zdecydowanie
wprowadzaæ
++

+

zdecydowanie
wprowadzaæ

zdecydowanie
wprowadzaæ

++

++

zdecydowanie
unikaæ
––

unikaæ

wprowadzaæ

wprowadzaæ

+

+

–

ród³o: Opracowanie w³asne.

Jak mo¿na zauwa¿yæ, wprowadzanie okreœlonego typu bodŸców behawioralnych rekomendowaæ nale¿y przede wszystkim w grupie kobiet, które nie mia³y
uprzednio do czynienia z danym rozwi¹zaniem. Podobne (chocia¿ nie tak silne)
przes³anki zanotowano w analogicznej grupie mê¿czyzn.
Warto odnotowaæ, ¿e a contrario segment kobiet maj¹cych doœwiadczenie
w korzystaniu z badanych narzêdzi jest najmniej podatny w sensie pozytywnym
na opisany w badaniu rodzaj framingu. Nale¿y wiêc z du¿¹ ostro¿noœci¹ podchodziæ do implementowania uniwersalnych rozwi¹zañ, w dostatecznym stopniu
niesprofilowanych do potrzeb tych¿e osób.
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7.8. Podsumowanie
Chc¹c dokonaæ zbiorczego podsumowania czynionych w artykule rozwa¿añ,
mo¿na z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa orzec, ¿e:
1. Wprowadzenie framingu do ofert zwiêksza sk³onnoœæ do partycypacji (wykorzystania narzêdzia) w grupie kobiet w sposób bardziej jednoznaczny, ani¿eli w grupie mê¿czyzn,
2. Sk³onnoœæ do zmiany decyzji i ukierunkowanie jej na akceptacjê narzêdzia
wskutek wprowadzenia framingu jest wy¿sza wœród osób, które nie mia³y
wczeœniejszego doœwiadczenia w korzystaniu z danego narzêdzia, ani¿eli
wœród osób maj¹cych takie doœwiadczenie,
3. Sk³onnoœæ do zmiany decyzji i ukierunkowanie jej na akceptacjê narzêdzia
wskutek wprowadzenia okreœlonego bodŸca behawioralnego jest najbardziej
widoczna w segmencie kobiet, które nie mia³y wczeœniejszego doœwiadczenia
w korzystaniu z danego narzêdzia oraz (w nieznacznie mniejszym stopniu)
w analogicznej grupie mê¿czyzn.
Mimo doœæ szczegó³owych analiz i precyzyjnych wyników mo¿na przypuszczaæ, ¿e dopiero wielokrotna analiza wielu zbli¿onych bodŸców wykorzystywanych w sytuacjach decyzyjnych najbardziej zbli¿onych do rzeczywistych
potrzeb decydentów z sektora MSP, pozwoli na bardziej kompleksowe opisanie
skutków zmian i oceny ró¿nic pomiêdzy sytuacj¹ typow¹ a idealn¹ oraz jeszcze
lepsze badanie poszczególnych segmentów. W zwi¹zku z tym zaleciæ mo¿na, by
w dalszych badaniach skupiæ siê na konkretnym, wybranym segmencie i testowaæ
kilka bodŸców, które mog¹ siê odnosiæ do konkretnej sytuacji decyzyjnej. Dziêki
takiemu zabiegowi mo¿liwe bêdzie uzyskanie szerszego spektrum wiedzy na temat najbardziej interesuj¹cych, z punktu widzenia polityki wspierania przedsiêbiorczoœci, segmentów osób decyzyjnych w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach.
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8. Analiza metod pomiaru skutecznoœci i efektywnoœci
instrumentów polityki rozwoju stosowanych w Polsce,
wybranych krajach UE i œwiata
Andrzej Poszewiecki*

8.1. Wprowadzenie
Celem niniejszego rozdzia³u jest przedstawienie wyników badañ dotycz¹cych
skutecznoœci bodŸców ukierunkowanych na rozwój sektora MSP, ale tak¿e krótka
prezentacja narzêdzi s³u¿¹cych wspieraniu tego¿ sektora. Rz¹dy oraz organizacje
miêdzynarodowe korzystaj¹ z szeregu instrumentów, których celem jest zapewnienie bezpoœredniego wsparcia przedsiêbiorstwom oraz rozwój gospodarczy.
Wsparcie takie, mo¿e mieæ formê przekazywania funduszy (m.in. kredyty, po¿yczki) lub us³ug wspieraj¹cych rozwój biznesu (doradztwo w zarz¹dzaniu i marketingu dla ma³ych przedsiêbiorstw, us³ugi rozwoju rolnictwa, wsparcie szkoleniowe na poziomie przedsiêbiorstw oraz wsparcie dla rozwoju technologii). Takie
interwencje nale¿y odró¿niæ od wsparcia poœredniego firm, poprzez tworzenie
polityk oraz œrodowiska prawnego sprzyjaj¹cych rozwojowi przedsiêbiorstw
(Batra, Mahmood 2003).

8.2. Ocena doœwiadczeñ UE w zakresie wsparcia MSP
oraz dzia³ania na lata 2014–2020
W naszej poprzedniej publikacji (Kulawczuk, Poszewiecki 2010) dotycz¹cej polityk wsparcia MSP przedstawiliœmy m.in. narzêdzie finansowe oferowane przez
UE. Obecnie dostêpne s¹ ju¿ raporty ewaluacyjne, które oceniaj¹ efektywnoœæ
wdro¿enia opisanych przez nas narzêdzi. W ramach oceny ustalono, ¿e dzia³ania
zwi¹zane z zarz¹dzaniem i wdra¿aniem CIP („Program na rzecz konkurencyjnoœci i innowacji”) w wielu przypadkach wskazywa³y, ¿e osi¹gniêto planowan¹ efektywnoœæ. W szczególnoœci instrumenty finansowe CIP uznano za „z natury” bar* Dr, Katedra Makroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego, poszewiecki@
panda.bg.univ.gda.pl
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dzo skuteczne instrumenty wspierania MŒP. Poœrednicy finansowi uskar¿ali siê
jednak na wygórowane wymagania w zakresie sprawozdawczoœci, które zwiêksza³y koszty uczestnictwa, i proponowali zmniejszenie obci¹¿enia administracyjnego.
Ocena programu na rzecz przedsiêbiorczoœci i innowacji1 zawiera piêæ g³ównych wniosków: po pierwsze, program funkcjonowa³ dobrze i przys³u¿y³ siê do
osi¹gniêcia spodziewanych celów; po drugie, w wiêkszoœci przypadków program
nabiera³ rozmachu w miarê wykorzystywania dotychczasowych osi¹gniêæ; dodatkowo wyniki badañ wykaza³y „u¿ytecznoœæ” programu, potwierdzaj¹c, ¿e w bezpoœredni sposób zaspokaja on potrzeby MŒP; ponadto oceniaj¹cy ustalili, ¿e przeprowadzone wywiady i inne dowody wskazuj¹ na wyraŸn¹ europejsk¹ wartoœæ
dodan¹. Ponadto opracowany system monitorowania stanowi wartoœciowy
wk³ad w ocenianie wyników programu w sposób ci¹g³y, jednak system ten w niektórych obszarach by³ jeszcze rozwijany i istnia³a potrzeba bardziej spójnego
przedstawiania danych dotycz¹cych wskaŸników.
Uznano, ¿e cele programu na rzecz przedsiêbiorczoœci i innowacji odpowiadaj¹ potrzebom przedsiêbiorstw. Ponadto ustalono, ¿e „program w skuteczny
sposób przynosi korzyœci u¿ytkownikom koñcowym, w szczególnoœci MŒP
(ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom)”. Najmocniejsz¹ stronê programu na rzecz
przedsiêbiorczoœci i innowacji stanowi skupienie siê w bezpoœredni i praktyczny
sposób na najwa¿niejszych dla MŒP kwestiach. Dzia³ania w ramach programu na
rzecz przedsiêbiorczoœci i innowacji, zw³aszcza instrumenty finansowe i ekoinnowacje, skutecznie tworzy³y warunki do rzeczywistego powielania w warunkach
rynkowych.
W odniesieniu do instrumentów finansowych ustalono, ¿e spe³niaj¹ one swoje zadania polegaj¹ce na u³atwianiu dostêpu do finansowania dla nowych przedsiêbiorstw i wzrostu MŒP. W szczególnoœci ustalono, ¿e Instrument na rzecz Wysokiego Wzrostu i Innowacji w MŒP, po¿yczka w ramach systemu porêczeñ dla
MŒP oraz gwarancje dla mikrokredytów odpowiadaj¹ potrzebom europejskich
MŒP, poniewa¿ zaspokajaj¹ zapotrzebowanie na finansowanie, które inaczej nie
znalaz³aby odpowiedzi, i przyczyniaj¹ siê do powstawania nowych przedsiêbiorstw i wzrostu MŒP. Jednym z najbardziej godnych uwagi skutków ustalonych
w sprawozdaniu w odniesieniu do tych instrumentów jest efekt dŸwigni.
Na bazie doœwiadczeñ z poprzedniej perspektywy bud¿etowej opracowane
nowe dokumenty dotycz¹ce wsparcia MŒP. Strategia Europa 2020 wyznacza
nowy kierunek rozwoju instrumentarium wspieraj¹cego innowacyjnoœæ i przedsiêbiorczoœæ. Program podkreœla potrzebê ograniczania pomocy bezzwrotnej na
rzecz pozadotacyjnych instrumentów tzw. in¿ynierii finansowej, czyli œrodków
zwrotnych, które zdaniem Komisji Europejskiej zapewniaj¹ skuteczniejsze
1

http://ec.europa.eu/cip/files/docs/final-evaluation-of-eip_en.pdf
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zarz¹dzanie otrzymanym wsparciem. Wa¿n¹ inicjatyw¹ w ramach tego programu jest program JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises
– Wspólne zasoby dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw). Przedsiêwziêcie to
podjête zosta³o przez Komisjê Europejsk¹ we wspó³pracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Pomoc finansowa œwiadczona ma³ym i œrednim firmom w ramach JEREMIE ró¿ni siê od dotychczasowych dotacji UE koniecznoœci¹ zwrotu pozyskanych œrodków. Zwrotne
œrodki pomocowe przekszta³cane s¹ w odnawialne rynkowe instrumenty finansowe, m.in. niskoprocentowe kredyty, po¿yczki i porêczenia, udzielane beneficjentom przez poœredników finansowych (Romanowska, s. 18). Takie dzia³anie
ma m.in. ograniczyæ lukê finansow¹.
W obecnej perspektywie finansowej przedsiêbiorcy maj¹ do dyspozycji du¿o
Ÿróde³ pozyskania wsparcia (finansowania). Zestawienie czêœci z nich przedstawia poni¿sza tabela 1.
Tabela 1. Wybrane Ÿród³a wsparcia finansowego MŒP
Rodzaj Ÿród³a

ród³o wsparcia

ród³a publiczne

–
–
–
–
–
–
–

Program HORYZONT 2020,
Program COSME,
Program LIFE 2014-2020,
Program GEKON,
Inicjatywa Eureka,
Inicjatywa GreenEVO,
Fundusze Unijne wydatkowane w ramach: Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (PO-IR), Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko (PO-IiŒ) oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

ród³a prywatne

ród³a kapita³owe:
– Instrumenty gie³dowe (NewConnect, GPW),
– Instrumenty pozagie³dowe (anio³y biznesu, fundusze zal¹¿kowe,
venture capital).
ród³a d³u¿ne:
–
–
–
–

Obligacje,
Po¿yczki,
Kredyt bankowy,
Leasing.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie (Janik, s. 452).

Przyk³adem publicznego Ÿród³a finansowania s¹ œrodki unijne wydatkowane
w ramach programu Horyzont 2020, programu COSME, programu LIFE oraz programów operacyjnych. Najwiêksza pula œrodków pieniê¿nych na dzia³alnoœæ badawcz¹ i innowacyjn¹ pochodziæ bêdzie z Programu Ramowego w zakresie badañ
naukowych i innowacji na lata 2014–2020 „Horyzont 2020” (ang. The Framework
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Programme for Research and Innovation). Program ³¹czy trzy dotychczasowe inicjatywy finansowania rozwoju nauki w Europie: 7 Program Ramowy w zakresie badañ i rozwoju technologicznego (7PR), Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz instrumenty wsparcia innowacyjnoœci dostêpne w ramach
Programu Ramowego na rzecz konkurencyjnoœci i innowacji (CIP).
Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw innowacyjnych mo¿e byæ równie¿ finansowana
w ramach Programu na rzecz konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw i MŒP (ang. Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs – COSME). Stanowi on kontynuacjê Programu na rzecz przedsiêbiorczoœci i innowacji (EIP) realizowanego
w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach Programu CIP.
Spora czêœæ oferty UE kierowana jest do instytucji finansowych, które mog¹
pe³niæ rolê poœrednika w ramach programów ramowych UE. Rola ta wi¹¿e siê
z instrumentami gwarancyjnymi i kapita³owymi, które s³u¿¹ poprawie dostêpu
do finansowania dla europejskich przedsiêbiorców. W ramach programu COSME
oferowany jest Instrumentu Gwarancji Kredytowych (Loan Guarantee Facility, LGF).
S¹ to gwarancje dla instytucji finansowych oferuj¹cych produkty finansowe dla
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Instrument obejmuje równie¿ regwarancje,
tzn. gwarancje EFI (Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego) dla instytucji gwarancyjnych, udzielaj¹cych nastêpnie gwarancji instytucjom finansowym oferuj¹cym produkty dla MŒP, oraz gwarancje dla sekurytyzacji portfeli instrumentów d³u¿nych dla MŒP.
Kolejny proponowany instrument oferowany w ramach programu COSME
to Instrument Kapita³owy dla Wzrostu (Equity Facility for Growth, EFG). EFI oferuje finansowanie udzia³owe dla funduszy realizuj¹cych inwestycje podwy¿szonego ryzyka (venture capital, mezzanine) w ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w fazie
ekspansji lub wzrostu. Fundusze – poœrednicy finansowi instrumentu EFG – bêd¹
prowadziæ dzia³alnoœæ na zasadach komercyjnych, co zapewni objêcie finansowaniem MŒP o najwy¿szym potencjale rozwoju. Finansowanie ze strony EFI obejmuje od 7,5% do 25% kapita³u poœrednika finansowego, przy czym maksymalna
wartoœæ finansowania EFI dla jednego poœrednika nie mo¿e przekroczyæ 30 mln
EUR.
Z kolei w ramach programu Horyzont 2020 oferowany jest instrument gwarancyjny o nazwie InnovFin SME Guarantee , który kierowany jest do przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych do 500 pracowników. Zasada dzia³ania jest zbli¿ona do
instrumentu LGF w programie COSME – udostêpnia on gwarancje b¹dŸ
regwarancje dla instytucji finansowych, oferuj¹cych produkty finansowe dla
MŒP oraz „Small Midcaps” (przedsiêbiorstw wykraczaj¹cych poza definicjê MŒP,
zatrudniaj¹cych poni¿ej 500 osób). Z finansowania mog¹ korzystaæ przedsiêbiorcy spe³niaj¹cy przynajmniej jedno z kilkunastu okreœlonych przez EFI kryteriów
innowacyjnoœci.
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Kolejny instrument gwarancyjny oferowany w ramach programu Horyzont
2020 to InnovFin Midcap Guarantee. Instrument s³u¿y poprawie dostêpu do finansowania dla innowacyjnych przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych do 3000 pracowników, którzy ze wzglêdu na wysokoœæ niezbêdnego finansowania b¹dŸ poziom
zatrudnienia nie kwalifikuj¹ siê do skorzystania z InnovFin SME Guarantee
Równie¿ w ramach Horyzontu oferowany jest instrument kapita³owy InnovFin SME Venture Capital. W ramach instrumentu EFI oferuje finansowanie
inwestorskie dla funduszy realizuj¹cych inwestycje wysokiego ryzyka (VC), w celu
poprawy dostêpu do finansowania dla przedsiêbiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz dla wzmocnienia dzia³alnoœci badawczej i innowacyjnej w przedsiêbiorstwach. Fundusze bêd¹ nastêpnie inwestowaæ w przedsiêbiorstwa prowadz¹ce
dzia³alnoœæ badawcz¹ i innowacyjn¹, znajduj¹ce siê we wczesnych fazach rozwoju.
Z kolei w ramach programu zatrudnienia i innowacji spo³ecznych “EaSI” oferowany jest instrument EaSI Mirofinance Guarantee - s¹ to gwarancje portfelowe
dla instytucji finansowych, udzielaj¹cych mikropo¿yczek (finansowania d³u¿nego do wysokoœci 25 tys. EUR) przeznaczonych na zak³adanie lub rozwijanie
dzia³alnoœci mikroprzedsiêbiorstw (zatrudniaj¹cych do 9 osób, których obroty lub
wartoœæ bilansowa nie przekraczaj¹ 2 mln EUR). Gwarancja pokryje do 80% ew.
straty poœrednika i jest ograniczona do 30% portfela. Finansowanie mo¿e byæ
przeznaczone na koszty zwi¹zane z zak³adaniem lub rozwojem mikroprzedsiêbiorstw, tzn. inwestycje, kapita³ obrotowy, nabycie licencji itp.

8.3. Ocena efektywnoœci prowadzonych dzia³añ na terenie Polski
W przypadku Polski brakuje ca³oœciowych analiz, które oceniaj¹ efektywnoœci
prowadzonych dzia³añ dotycz¹cych wsparcia sektora MŒP. Tego typu badania
prowadzone by³y jednak na poziomie regionalnym. W raporcie pt. „Ocena bezpoœredniego i poœredniego wsparcia sektora MŒP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie
rekomendacji z zakresu wsparcia MŒP na przysz³¹ perspektywê finansow¹ na lata
2014–2020” oceniono m.in. efekty bezpoœredniego wsparcia finansowego udzielonego przedsiêbiorcom w województwie zachodniopomorskim. W tym celu wyniki osi¹gane przez beneficjentów dotacji (grupa eksperymentalna) porównywano
z wynikami osi¹ganymi przez grupê kontroln¹. Grupê kontroln¹ stanowi³y
przedsiêbiorstwa, które z³o¿y³y wniosek o dotacjê, ale jej nie otrzyma³y. Beneficjenci przeznaczali œrodki z dotacji przede wszystkim na inwestycje w œrodki
trwa³e – najwiêksza czêœæ projektów (82%) dotyczy³a zakupu maszyn/urz¹dzeñ.
W badaniu przyjêto, ¿e pozycja konkurencyjna firmy bêdzie mierzona za pomoc¹ nastêpuj¹cych zmiennych:
– liczba klientów firmy,
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– rynek na którym dzia³a firma,
– przychód firmy,
– zysk firmy.
Porównywano jak zmieni³a siê sytuacja w przedsiêbiorstwie pod wzglêdem
ka¿dej z powy¿szych zmiennych w stosunku do roku bazowego. Za rok bazowy
przyjêto rok 2009. Ma to zwi¹zek z faktem, ¿e najwiêksza liczba projektów finansowanych z RPO WZ zaczê³a byæ realizowana dopiero w roku 2010.
Wp³yw wsparcia na wzrost liczby klientów jest zauwa¿alny. Pozytywn¹
zmianê wskaŸnika w porównaniu do stanu z 2009 r. zadeklarowa³o prawie 68%
beneficjentów (efekt brutto), podczas gdy w grupie kontrolnej wzrost liczby
klientów zadeklarowa³o tylko 52% badanych przedsiêbiorstw (efekt netto wynosi
16 p.p.). Wart podkreœlenia jest fakt, ¿e w okresie spowolnienia gospodarczego
spadek liczby klientów dotkn¹³ jedynie 8% przedsiêbiorstw korzystaj¹cych ze
wsparcia dotacyjnego.
Badani byli równie¿ zapytani czy uwa¿aj¹, i¿ liczba klientów firmy wzros³a
dziêki wsparciu z RPO WZ. Prawie 70% badanych zgodzi³o siê z tym stwierdzeniem. WskaŸnik ten jest nieco wy¿szy ni¿ w pytaniu o zmianê liczby klientów
w porównaniu do roku 2009. Sytuacja taka mo¿e wynikaæ st¹d, ¿e czêœæ beneficjentów nie odnotowa³a wzrostu w stosunku do 2009 roku, niemniej jednak uwa¿a, ¿e w wyniku inwestycji finansowanej dotacj¹ taki wzrost nast¹pi³.
Rozszerzenie dzia³alnoœci firmy na nowe rynki zadeklarowa³o 67,3% beneficjentów i 51,9% podmiotów aplikuj¹cych nieskutecznie. W przypadku korzystaj¹cych z dotacji praktycznie 100% przypisa³o rozszerzenie swojej dzia³alnoœci,
wsparciu z RPO.
Wp³yw wsparcia na wzrost przychodów firmy jest znacz¹cy. Prawie 3/4 beneficjentów deklaruje wzrost przychodów w firmie w stosunku do roku 2009
(efekt brutto). Widaæ te¿ ró¿nicê w rozwoju beneficjentów i grupy kontrolnej –
ró¿nica w odsetku firm deklaruj¹cych wzrost przychodów wynosi 20 p.p. na
korzyœæ beneficjentów dotacji (efekt netto).
Wzrost przychodów nie oznacza³ w ka¿dym przypadku wzrostu zysku, który
zadeklarowa³o ponad 59,4% beneficjentów i 46,7% podmiotów aplikuj¹cych nieskutecznie (efekt netto – prawie 13 p.p.). W obu grupach niemal identyczna i dosyæ istotna by³a grupa przedsiêbiorstw (20%), która zanotowa³a w przeci¹gu ostatnich trzech lat spadek zysków.
Wp³yw wsparcia na zatrudnienie by³ bardzo wyraŸny – 71,5% beneficjentów
dotacji deklaruje wzrost zatrudnienia (efekt brutto). W porównaniu do 2009 r.
wzrost zadeklarowa³o tylko 42,4% podmiotów aplikuj¹cych nieskutecznie. Efekt
netto wyniós³ prawie 30 p.p., czyli by³ najwiêkszy wœród wszystkich analizowanych wskaŸników. Tak du¿y wp³yw wsparcia na wzrost zatrudnienia nale¿y jednak w du¿ej mierze przypisywaæ kryteriom wyboru projektów, które preferowa³y
projekty przewiduj¹ce wzrost zatrudnienia.
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Niepo¿¹danym efektem w przypadku interwencji finansowanej ze œrodków
publicznych jest wystêpowanie efektu ja³owej straty (deadweight), czyli efektu polegaj¹cego na tym, ¿e wsparty dotacj¹ projekt zosta³by zrealizowany równie¿
w sytuacji braku uzyskania dofinansowania. Deklaracje beneficjentów wskazuj¹,
i¿ skala efektu deadweight w przypadku RPO WZ jest istotna. Efektu ja³owej straty
nie wykazuje 45,8% projektów realizowanych przez beneficjentów Dzia³ania 1.1.
Co prawda tylko 5,1% beneficjentów przyzna³o, ¿e zrealizowaliby ten sam projekt
bez dotacji, jednak dalsze 38,8% przyznaje, ¿e zrealizowaliby wsparty projekt,
choæ w mniejszym zakresie (Ocena bezpoœredniego..., s. 76).
Przeprowadzona analiza wskazuje, ¿e polityka wsparcia sektora MŒP dawa³a
doœæ dobre efekty, choæ nale¿y podkreœliæ, ¿e badania, na które powo³ujemy siê
powy¿ej, nie obejmuj¹ zbyt du¿ego obszaru, a dodatkowo mo¿na mieæ równie¿
pewne uwagi co do zastosowanej w badaniu metodologii (m.in. nie uwzglêdnienie przedsiêbiorstw, które nie ubiega³y siê o dofinansowanie oraz nie uwzglêdnienie faktu, ¿e czêœæ przedsiêbiorstw, która nie uzyska³a œrodków w ramach RPO
mog³a uzyskaæ finansowanie na szczeblu krajowym).

8.4. Miêdzynarodowe oceny skutecznoœci polityk skierowanych
na MŒP
MŒP odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w gospodarkach jako kluczowe Ÿród³a zatrudnienia i dochodów oraz œrodki napêdzaj¹ce innowacjê i wzrost. ŒMP daj¹ pracê
ponad po³owie si³y roboczej sektora prywatnego w gospodarkach krajów OECD
(Wehinger, s. 2). Bior¹c pod uwagê ich znaczenie we wszystkich gospodarkach,
MŒP odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w powrocie do wzrostu gospodarczego po niedawnym kryzysie ekonomicznym i finansowym. Kryzys ten jednak wp³yn¹³ równie¿ na funkcjonowanie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, g³ównie poprzez negatywny wp³yw na akcjê kredytow¹ banków. Gdy nastêpuje ograniczenie udzielania nowych kredytów, MŒP s¹ bardziej nara¿one na skutki takiej dzia³añ ni¿
du¿e korporacje (OECD, 2012) i dostêpne œrodki kredytowe wysychaj¹ szybciej w
przypadku ma³ych firm ni¿ dla du¿ych spó³ek w okresach zawirowañ w gospodarce (ECB, 2013). W Stanach Zjednoczonych, gdzie wzrost nowych kredytów by³ silniejszy ni¿ w innych du¿ych gospodarkach, nast¹pi³o poluzowanie warunków
kredytowania, jednak w nieco mniejszym stopniu dla ma³ych firm. W Japonii,
gdzie nast¹pi³o zwiêkszenie akcji kredytowej, warunki finansowania dla ma³ych
firm w porównaniu do wiêkszych przedsiêbiorstw pozostaj¹ trudniejsze.
Z danych badania akcji kredytowych banków przeprowadzonego przez ECB
i badania nad dostêpem do finansowania dla MŒP w strefie euro (SAFE) wynika
tak¿e, ¿e od 2009 roku postrzeganie przez banki rosn¹cych ryzyk makro- i mikro-
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ekonomicznych, szczególnie dotycz¹cych sektora MŒP, odgrywa³o coraz wiêksz¹
rolê w zacieœnianiu standardów udzielania kredytów firmom i zmniejszy³o dostêpnoœæ finansowania zewnêtrznego, chocia¿ wystêpuj¹ w tym wzglêdzie pewne
ró¿nice regionalne. WskaŸniki uzyskane z tych danych pokazuj¹, ¿e najsilniej odczu³y to ma³e firmy.
Kryzys doprowadzi³ równie¿ do zaanga¿owania w finansowanie MŒP sektora rz¹dowego. Przybra³o one ró¿ne formy, w ró¿nych pañstwach. Zestawienie
dzia³añ, które zosta³y zrealizowane w niektórych krajach, zawiera tabela 2.
Tabela 2. Programy rz¹dowe skierowane do MŒP maj¹ce na celu zwiêkszenie dostêpnoœci
do finansowania bankowego

Pañstwo

Rz¹dowe programy
gwarancji
U³atwienia eksportu
Wzmocdepozytów
nienie
Bezpo- podniebazy kagwaranœrednie
sienie
pita³owej
cje ekskapita³
kapita³ instytucji kredyto- kapita³u kredyty
protowe
wanie
obrotoinwesinstytucji
ekswspieoraz
wy
tycyjny raj¹cych
wspie- portowe
ubepzieracj¹cych
czenie
eksport

Australia



Austria





Belgia





Dania
































Estonia





Finlandia









Francja









Grecja







Hiszpania













Irlandia





Izrael

















Holandia

Mediacja
kredytowa i monitoring





mediacja
mediacja





mediacja

mediacja




monitoring
mediacja

















Japonia



Kanada





Korea







Niemcy













Nowa
Zelandia














mediacja
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Polska







Portugalia







Czechy

























S³owacja
Stany Zjednoczone
Ameryki



Szwajcaria
Szwecja





Turcja





Wêgry





Wielka
Brytania









W³ochy
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mediacja





monitoring








ród³o: SMEs and the credit crunch: Current financing difficulties, policy measures and a review of literature, s. 5.

Ca³oœciowe badania dotycz¹ce realizowanych w ostatnich latach polityk
wsparcia MŒP i przedsiêbiorczoœci przeprowadzili Lundström, Vikström, Fink
i inni (2013). Badanie to stanowi bardzo wartoœciow¹ pozycjê, gdy¿ obejmuje swoim zasiêgiem trzy kraje (Szwecjê, Austriê i Polskê, a tak¿e Flandriê (region Belgii),
a czêœæ analiz jest doœæ mocno pog³êbiona i w czêœci teoretycznej sporo miejsca poœwiêca równie¿ Wielkiej Brytanii. Jednak najwiêkszy nacisk po³o¿ony jest na
Szwecjê, która analizowana jest w porównaniu z pozosta³ymi pañstwami.
Zdaniem autorów w³adze wiêkszoœci krajów uwa¿aj¹, ¿e charakter lub skala
przedsiêbiorczoœci jest u nich ni¿sza ni¿ optymalna. Z tego powodu fundusze podatników wykorzystuje siê do zwiêkszania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw. W przypadku gdy fundusze takie wykorzystuje siê do promowania tworzenia nowych
firm, okreœla siê to jako politykê przedsiêbiorczoœci (PP). Jeœli fundusze s³u¿¹ do
poprawy wydajnoœci istniej¹cych (ma³ych) firm, jest to polityka MŒP.
W ostatnich czterech dekadach mo¿na by³o zaobserwowaæ znacz¹ce zwiêkszenie siê skali ró¿norodnoœci takich polityk w ró¿nych krajach rozwiniêtych.
Jednym z pionierów takich programów, z perspektywy UE, by³a Wielka Brytania,
chocia¿ nawet w tym kraju polityka MŒP w latach 1970-tych obejmowa³a tylko kilka programów, a PP nie istnia³a. Po up³ywie trzech dekad w Wielkiej Brytanii
dzia³a ponad tysi¹c takich programów.
Jednak obszarem nadal w du¿ej mierze dziewiczym pozostaje ogólna ocena
skutecznoœci polityk przedsiêbiorczoœci i MŒP. Jest to powa¿ne zaniedbanie, gdy¿
idealnie by³oby, gdybyœmy mogli uzyskaæ jak¹œ formê analizy np. kosztów i ko-
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rzyœci (CBA – costs, benefits analysis) tego obszaru polityki, aby móc oceniæ jej
ogóln¹ skutecznoœæ oraz skutecznoœæ jej elementów sk³adowych.
Zwykle powodem, dla którego przeprowadzenie CBA jest niemo¿liwe lub
skrajnie trudne, s¹ problemy z oszacowaniem korzyœci wynikaj¹cych z tej polityki, podczas gdy element kosztowy jest ³atwiejszy do przeœledzenia. Jednak w tym
przypadku niedostêpne s¹ nawet najbardziej podstawowe informacje na temat
³¹cznych kosztów polityki przedsiêbiorczoœci i MŒP.
Centralnym teoretycznym uzasadnieniem polityki wspierania przedsiêbiorczoœci i MŒP jest to, ¿e poziom przedsiêbiorczoœci jest ni¿szy ni¿ optymalny
poziom spo³eczny. Poprzez podejmowanie interwencji na ró¿nych etapach procesu powstawania przedsiêbiorstw, polityki stawiaj¹ sobie za cel zwiêkszenie iloœci
oraz, w niektórych przypadkach, jakoœci przedsiêbiorców (Lundström, Stevenson
2005). Wœród wykorzystywanych instrumentów s¹ narzêdzia makroekonomiczne, których celem jest na przyk³ad zapewnienie infrastruktury, odpowiedniej
edukacji, elastycznych rynków pracy, badañ i rozwoju, itp., lub narzêdzia mikroekonomiczne, skupiaj¹ce siê bezpoœrednio na indywidualnych przedsiêbiorcach
lub firmach, na przyk³ad poprzez przekazywanie informacji lub porad oraz zapewnianie dostêpu do finansowania. Uzasadnieniem takich wydatków jest koncepcja
niedoskona³oœci rynku. W tym przypadku wystêpuje ró¿nica pomiêdzy kosztami
prywatnymi i spo³ecznymi, co prowadzi do sytuacji, gdzie wyniki ca³ej gospodarki s¹ ni¿sze ni¿ optimum spo³eczne. Niedoskona³oœæ rynku w kontekœcie przedsiêbiorczoœci odzwierciedlaj¹ niewyceniane elementy zewnêtrzne, niedoskona³a
informacja i/lub niekonkurencyjne rynki (Pons Rotger i in. 2012).
Rz¹d Wielkiej Brytanii jako pierwszy na œwiecie oszacowa³ skalê wsparcia ze
strony podatników dla polityki wspierania przedsiêbiorczoœci i MŒP (DTI 2003;
National Audit Office 2006). Centralne wnioski z DTI by³y nastêpuj¹ce: po pierwsze, ³¹czne wydatki wynosi³y od 8 do 10 mld funtów. W tym okresie ³¹czne wydatki na policjê i uniwersytety by³y nieco ni¿sze i wynios³y 7 mld funtów. Po drugie,
œrodki pochodzi³y z bud¿etów praktycznie wszystkich ministerstw. Po trzecie,
w przeciwieñstwie do wydatków na policjê i uczelnie wy¿sze, za koszty polityki
przedsiêbiorczoœci i MŒP nie odpowiada³ pojedynczy departament rz¹du. Implikowa³o to ryzyko rozproszenia takiej polityki, poniewa¿ w tamtym czasie g³ówna
organizacja odpowiedzialna w rz¹dzie za MŒP, czyli Small Business Service (SBS),
odpowiada³a tylko za ponad 4% wydatków w latach 2001/2002 i oko³o 2,5% w latach 2003/2004. Po czwarte, ministerstwem wydaj¹cym najwiêcej by³o Ministerstwo Skarbu (Treasury), które udzieli³o zwolnieñ podatkowych o wartoœci 2,6 mld
funtów w latach 2001/2002 i 3,6 mld funtów w latach 2003/2004.
W póŸniejszym badaniu przeprowadzonym przez National Audit Office
(2006) „odkryto” pewne istotne Ÿród³a wydatków, których nie odnotowano w poprzednim badaniu, w szczególnoœci 1,6 mld funtów przeznaczone przez Learning
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i Skills Council (Radê Nauki i Umiejêtnoœci) na szkolenie pracowników w ma³ych
firmach.
Kluczowym wnioskiem badania jest istotne podobieñstwo miêdzy trzema
krajami/regionami, jeœli chodzi o wydatki na politykê przedsiêbiorczoœci per
capita: 23 euro w Szwecji, 22 euro w Austrii i 21 euro we Flandrii. Wyj¹tkiem jest
Polska, gdzie koszty polityki rozwijania przedsiêbiorczoœci na jednego mieszkañca wynosz¹ tylko 5 euro. Na pierwszy rzut oka ró¿nice te wydaj¹ siê ogromne, jeœli
jednak spojrzeæ na nie w kontekœcie, tj. porównuj¹c je do PKB per capita w tych
krajach / regionach (Szwecja: 36 000 euro, Austria: 34 000 euro, Flandria: 32 200
euro i Polska: 9000 euro), oka¿e siê, ¿e relatywne wydatki na politykê przedsiêbiorczoœci na g³owê mieszkañca s¹ zbli¿one bior¹c pod uwagê œredni potencja³ gospodarczy (Allen, Krueger 2011).
W przypadku Szwecji pierwszym wnioskiem jest fakt, ¿e dominuj¹c¹ form¹
wydatków jest udzielanie zwolnieñ podatkowych, szczególnie dla istniej¹cych
MŒP. Chocia¿ mówi siê bardzo wiele o tworzeniu warunków dla powstawania
nowych przedsiêbiorstw, czêsto w sektorach wysokich technologii lub wœród
pewnych grup „nieuprzywilejowanych”, wiêkszoœæ wydatków publicznych jest
przeznaczanych na ju¿ ustabilizowane przedsiêbiorstwa. Dodatkowo, zdaniem
autorów w przypadku Szwecji mamy do czynienia ze znacz¹cym zró¿nicowaniem dzia³añ, na które przeznaczane s¹ œrodki, a tym jakie s¹ priorytety ekspercie. Jaka mo¿e byæ przyczyna takiego stanu? Jednym z wyjaœnieñ mo¿e byæ
fakt, ¿e specjaliœci postrzegaj¹ jako wa¿ne te obszary polityki, w których wydaje
siê bardzo niewiele œrodków. Mog¹ oni tak¿e uznawaæ za mniej wa¿ne obszary,
które ju¿ s¹ dobrze finansowane. Nawet obecnoœæ pewnych ró¿nic miêdzy wydatkami i priorytetami politycznymi jest zrozumia³a. Jednak w przypadku, gdy ró¿nica okazuje siê znacz¹ca, uzasadnione jest dokonanie przegl¹du, podkreœlaj¹c
tym samym potrzebê dalszej pracy nad tematem. Niestety brak jest ³atwego dostêpu do choæby podstawowych danych o tym wa¿nym obszarze wydatków publicznych.
Kolejnym wnioskiem, który przypomina sytuacjê w Wielkiej Brytanii, jest
fakt, ¿e szwedzkie Ministerstwo Przemys³u, chocia¿ nominalnie odpowiedzialne
za MŒP, wydawa³o stosunkowo niewiele œrodków w porównaniu z Ministerstwem Finansów. Taka ró¿nica miêdzy wydatkami poszczególnych ministerstw
mo¿e prowadziæ do ryzyka istotnego braku skupienia tej polityki, czego odzwierciedleniem jest deficyt odpowiedzialnoœci za zapewnienie realizacji wiêkszego
obrazu w zakresie przedsiêbiorczoœci.
Widaæ wyraŸn¹ potrzebê dalszych prac maj¹cych zapewniæ wiarygodne i bardziej ca³oœciowe oszacowanie wydatków na polityki rozwijania przedsiêbiorczoœci i MŒP z wykorzystaniem jednolitej metodologii. Po ich zgromadzeniu dane
takie powinny stworzyæ fundament pod œwiadom¹ debatê o priorytetach politycznych w kluczowych kwestiach, np. jaka powinna byæ równowaga wydatków miê-
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dzy polityk¹ przedsiêbiorczoœci i MŒP? Czy wystêpuje regionalna tendencyjnoœæ
takich wydatków? Jak wygl¹da porównanie wydatków w ramach polityki rozwijania przedsiêbiorczoœci i MŒP z wydatkami na du¿e przedsiêbiorstwa? Jak mo¿na lepiej koordynowaæ takie rozbie¿ne wydatki miêdzy wieloma ministerstwami
rz¹du? Niniejszy artyku³ pokaza³, ¿e istnieje mo¿liwoœæ gromadzenia danych, aby
móc zacz¹æ szukaæ odpowiedzi na te istotne pytania.
W przypadku wsparcia dotacyjnego interesuj¹ce jest zagadnienie dotycz¹ce
tego, czy Ÿród³o finansowania odgrywa znaczenie. W Niemczech przeprowadzono badanie (Czarnitzki, Lopes Bento 2011), w którym analizowano czy wystêpuj¹
ró¿nice w przypadku funduszy krajowych oraz œrodków UE przyjmuj¹c, ¿e s¹
one heterogoniczne i ró¿ni¹ siê od siebie. Ocena dotyczy³a wp³ywu tych œrodków
na innowacyjnoœæ i efektywnoœæ w przedsiêbiorstwach.
Okaza³o siê, ¿e w przypadku otrzymywania finansowania tylko z jednego
Ÿród³a, dotacje z UE maj¹ wiêksze oddzia³ywanie w przypadku innowacji. Mo¿e
to mieæ zwi¹zek z faktem, ¿e tego typu dotacje s¹ przeciêtnie wiêksze kwotowo od
tych uzyskiwanych przez firmy na rynku krajowym. Otrzymanie œrodków z obu
Ÿróde³ przek³ada siê na wy¿sz¹ sprzeda¿, a tak¿e na wiêksz¹ iloœæ przysz³ych
zg³oszeñ patentowych. Z kolei w ocenie dotycz¹cej efektywnoœci dzia³ania przedsiêbiorstw – w przypadku uzyskania tylko jednego rodzaju dotacji – wy¿szoœæ
wykazuje finansowanie ze Ÿróde³ krajowych. Zarówno dotacje UE, jak i krajowe,
a tak¿e po³¹czenie obu tych Ÿróde³, prowadzi do wy¿szego wk³adu innowacyjnego w gospodarce w porównaniu do sytuacji, w której brak takich polityk, tj. dla sytuacji, w której firmy nie otrzyma³yby finansowania.
Stwierdzono równie¿, ¿e firmy korzystaj¹ce z finansowania publicznego nie
maj¹ wyników gorszych ni¿ firmy niekorzystaj¹ce z takiego finansowania, nawet
w sytuacji takich samych bud¿etów przeznaczanych na innowacje. Oznacza to, ¿e
projekty badawcze korzystaj¹ce z dotacji maj¹ podobn¹ produktywnoœæ jak projekty finansowane tylko ze Ÿróde³ prywatnych. W kategoriach dotycz¹cych sprzeda¿y, stwierdzono, ¿e firmy otrzymuj¹ce finansowanie z obu Ÿróde³ uzyskuj¹ najwy¿sz¹ sprzeda¿.
W przypadku analizowanych instrumentów wsparcia wa¿ne jest pytanie
dotycz¹ce oceny efektywnoœci wsparcia udzielanego przez publiczne fundusze
seed capital oraz prywatne instytucje tego typy. Ró¿nego typu badania dotycz¹ce
skutecznoœci programów wsparcia dla przedsiêbiorstw wskazuj¹, ¿e czêsto efektywnoœæ wsparcia nie jest zbyt znacz¹ca (badania realizowane wœród angielskich
MŒP, nie wykaza³y zwi¹zku miêdzy zewnêtrznymi us³ugami doradczymi œwiadczonymi przez firmy konsultingowe, a wzrostem MŒP (Robson, Bennet, s. 193–208.).
Podobne wnioski wykaza³y badania przedsiêbiorstw belgijskich, gdzie uzyskane
wsparcie doradcze nie prze³o¿y³o siê na liczbê miejsc pracy, obroty oraz wskaŸniki finansowe (Lambrecht, Pirnay).
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8.5. Ocena wsparcia zwi¹zanego z funduszami VC
Jak ju¿ podkreœlono we wczeœniejszych rozdzia³ach znacz¹ce problemy zwi¹zane
z pozyskaniem finansowania maj¹ przedsiêbiorstwa ma³e, a szczególnie te,
dzia³aj¹ce w sektorach technologicznych (Mason 2009). Skutkiem tego by³o m.in.
upowszechnienia siê ró¿nego rodzaju programów ukierunkowanych na ten
w³aœnie segment przedsiêbiorstw. Wi¹za³o siê to m.in. z silnym wsparciem rynku
venture capital, który mia³ spe³niaæ rolê zwiêkszaj¹c¹ dostêp do kapita³u dla
przedsiêbiorstw bêd¹cych na pocz¹tkowym etapie rozwoju.
Celem tego typu dzia³ania by³o przede wszystkim wype³nienie braków na
rynkach kapita³u prywatnego, lewarowanie finansowania sektora prywatnego
i wzmacnianie tworzenia i rozwoju firm technologicznych, jako tych, których
mog¹ zapewniæ dynamiczne wzrost. O koniecznoœci tego typu dzia³añ mo¿e
œwiadczyæ poni¿szy rysunek 1.
60%
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40%
32%
Prywatny
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20%

24%
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17%

10%

0%
% Seed

% High-Tech

Rysunek 1. Udzia³ inwestycji seed oraz high tech w przypadku funduszy vc prywatnych
i publicznych (dane dla lat 1998–2007) Wielka Brytania
ród³o: Assessing the impact of public venture capital programmes in the United Kingdom: Do regional characteristics matter?, s. 214.

Powy¿szy rysunek jasno wskazuje, ¿e w przypadku rynku brytyjskiego
fundusze publiczne s¹ zdecydowanie bardziej sk³onne wspieraæ fazê seed oraz
czêœciej ni¿ fundusze prywatne przeznaczaj¹ œrodki na inwestycje w przedsiêbiorstwa z bran¿ high-tech. Portfele inwestycyjne prywatnych i publicznych
funduszy VC ró¿ni¹ siê od siebie. Publiczne fundusze VC maj¹ sk³onnoœæ do skupiania wiêkszej czêœci swoich inwestycji w firmach dzia³aj¹cych na etapie
zal¹¿kowym (24%) i w bran¿ach wysokich technologii (49%) ni¿ prywatne VC
(odpowiednio 17% i 32%).
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Du¿a skala realizowanych projektów typu vc finansowanych za pomoc¹ œrodków publicznych sta³a siê bodŸcem do przeprowadzenia badañ nad finansowaniem przedsiêbiorczoœci. Ich celem by³a ocena skutecznoœci ró¿nych instrumentów polityki publicznej w kategoriach tworzenia aktywnych rynków VC
(Brander i in. 2014; Cumming 2007; Cumming, MacIntosh 2006; Nightingale i in.
2009). Badania te umo¿liwi³y wskazanie udanych doœwiadczeñ, aspektów kluczowych dla projektowania skutecznych inicjatywy public venture i potencjalnych
wypaczeñ wynikaj¹cych z zaanga¿owania publicznego na rynku VC (Lerner
2010).
Uzasadnieniem dla interwencji rz¹dowych w celu poprawy dostêpu ma³ych
firm do finansowania kapita³owego jest zwykle argument ograniczonej dostêpnoœci prywatnego VC w firmach wysokich technologii na wczesnych etapach ich
rozwoju (Lockett i in. 2002). Literatura ekonomiczna sugeruje dwa motywy takich
interwencji publicznych (Lerner 1999):
– hipotezê rozpowszechniania efektów, zgodnie z któr¹ MŒP mog¹ generowaæ
pozytywne skutki zewnêtrzne tworz¹c nowe miejsca pracy, idee i mo¿liwoœci,
z których korzystaæ mog¹ inne bran¿e i gospodarka jako ca³oœæ,
– hipotezê niedoskona³oœci rynku, która podkreœla ryzyko efektów zewnêtrznych badañ i rozwoju oraz znacz¹cej asymetrii informacyjnej (Munari, Toschi,
2011).
Fundusze VC korzystaj¹ce ze wsparcia publicznego mog¹ byæ mniej skuteczne ni¿ prywatne fundusze VC w realizacji takich dzia³añ z co najmniej dwóch
rodzajów powodów, które maj¹ g³êbokie implikacje dla ostatecznego oczekiwanego rezultatu dla wyników spó³ek. Po pierwsze, teoria agencji podkreœla cele
i bodŸce jako centralne zmienne okreœlaj¹ce relacjê miêdzy interwencj¹ rz¹dow¹
a wynikami funduszy VC (Gompers, Lerner 2001; Sahlman 1990). Podczas gdy
cele prywatnych funduszy VC s¹ jasne – zwrot z inwestycji i tworzenie wartoœci
finansowej dla inwestorów – to cele funduszy VC korzystaj¹cych ze wsparcia
publicznego s¹ bardziej rozmyte, ró¿norakie i sprzeczne, obejmuj¹c cele o charakterze zarówno finansowym jak i politycznym, takie jak wzmocnienie rozwoju lokalnego, poziomów zatrudnienia lub kultury przedsiêbiorczoœci oraz restrukturyzacja przemys³u (Leleux, Surlemont 2003).
Po drugie, profesjonalizacja wœród menad¿erów firm VC wspieranych publicznie mo¿e wp³ywaæ na ich zdolnoœæ do ³agodzenia asymetrii informacyjnych
i problemów agencyjnych w stosunku do przedsiêbiorców zarówno w dzia³aniach
przed-, jak i poinwestycyjnych (Sapienza, Gupta1994). Teoria kapita³u ludzkiego
sugeruje, ¿e fundusze VC ró¿ni¹ siê w zakresie, w jakim posiadaj¹ umiejêtnoœci
i kompetencje, co ma implikacje dla ich zdolnoœci zapewnienia wysokiej jakoœci
us³ug z wartoœci¹ dodan¹ dla spó³ek z portfela (Zarutskie 2010). Z tej perspektywy
ró¿ne rodzaje wykszta³cenia i doœwiadczenia w przemyœle lub uruchamianiu start-upów, które posiadaj¹ zespo³y zarz¹dzaj¹ce firmami VC, oddzia³uj¹ silnie na
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wyniki spó³ek z portfela (Zarutskie 2010). Na przyk³ad firmy VC maj¹ce wsparcie
publiczne mog¹ byæ w gorszej pozycji przy przyci¹ganiu i zatrzymywaniu utalentowanych menad¿erów inwestycji w porównaniu do prywatnych firm VC.
Zgodnie z powy¿sz¹ literatur¹ VC maj¹ce wsparcie prywatne mog¹ wykazywaæ niechêæ do inwestowania w firmy na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju,
co wynika z wysokich poziomów ryzyka oraz wystêpowania znacz¹cych asymetrii informacyjnych. Prywatne VC czêsto koncentruj¹ siê na kilku bran¿ach (zwykle ICT). Tym samym programy VC czêsto maj¹ na celu promowanie inwestycji
na etapach i w technologie, które s¹ mniej popularne wœród inwestorów prywatnych VC (Lerner 2010).
Wyniki badañ (Munari, Toschi) przeprowadzonych w oparciu o dane z 628
spó³ek, które uzyska³y wsparcie venture capital w Wielkiej Brytanii, potwierdzaj¹,
¿e w³aœciwoœci regionalne odgrywaj¹ znaczenie w drobiazgowych ocenach publicznych programów VC. Rynek VC w Wielkiej Brytanii doœwiadczy³ znacz¹cego
spadku inwestycji ze Ÿróde³ prywatnych VC, który zosta³ zrównowa¿ony wiêkszym dostêpem Ÿróde³ publicznych, szczególnie w przypadku spó³ek na bardzo
wczesnych etapach rozwoju. Mimo to analizy sugeruj¹, ¿e takie publiczne fundusze VC, szczególnie te, które skupiaj¹ siê na okreœlonych regionach, mog¹ stanowiæ mniej skuteczne formy interwencji ze wzglêdu na wypaczenia wprowadzone
przez rygorystyczne ograniczenia geograficzne. Takie negatywne konsekwencje
s¹ z regu³y wyraŸniej widoczne w regionach mniej zaawansowanych technologicznie, szczególnie w odniesieniu do zdolnoœci spó³ek z portfela do przyci¹gania
dalszego finansowania w ramach modeli syndykacyjnych.
W szczególnoœci publiczne fundusze VC okazuj¹ siê byæ 16% mniej skuteczne
ni¿ fundusze prywatne we wprowadzaniu swoich wiod¹cych spó³ek na gie³dê
i doprowadzaniu do ich przejêæ. Jeœli porównamy ten wynik z dowodami uzyskanymi z innych programów rz¹dowych, zauwa¿ymy, ¿e doœwiadczenia uzyskane
w Wielkiej Brytanii wydaj¹ siê istotniejsze. Na przyk³ad w Australii Cumming
(2007) nie stwierdzi³ istotnych statystycznie ró¿nic w wynikach wyjœcia dla ró¿nych typów funduszy.
Inne badania dotycz¹ce efektywnoœci projektów VC publicznych i prywatnych przeprowadzili Leleux i Surlemont (2003). W swoim badaniu przeanalizowali zwi¹zek miêdzy publicznymi a prywatnymi Ÿród³ami venture capital w Europie i rozwojem przemys³u, z uwzglêdnieniem cech charakterystycznych
systemów prawnych w 15 krajach europejskich w latach 1990-1996. Istotne interwencje publiczne ³¹czy siê z wystêpowaniem mniejszych sektorów VC, jednak
analizy nie potwierdzi³y pogl¹du, ¿e publiczne venture capital doprowadzaj¹ do
inwestycji w firmy na etapie zal¹¿kowym w przemyœle lub ¿e doprowadzaj¹ do
wypychania funduszy prywatnych. Jest wrêcz przeciwnie – zaanga¿owanie funduszy publicznych wydaje siê powodowaæ inwestowanie wiêkszych œrodków
w przemys³ jako ca³oœæ. Skutki interwencji publicznej, niezale¿nie od jej motywa-
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cji, s¹ rzeczywiste i prawdopodobnie wynikaj¹ z demonstrowania / sankcjonowania zalet spo³ecznych venture capital oraz sygnalizowania trwa³ego zobowi¹zania
w stosunku do takiego kapita³u.
W kolejnej pracy (Brander i in. 2010) zbadano wp³yw venture capital finansowanych przez rz¹d (GVC) na wyniki przedsiêbiorstw. Korzystaj¹c z miêdzynarodowych danych na poziomie przedsiêbiorstw zidentyfikowano zaskakuj¹cy brak
jednorodnoœci w oddzia³ywaniu, jakie maj¹ GVC na prawdopodobieñstwo wejœcie na gie³dê (IPO) lub przejêæ przez podmioty trzecie. Przedsiêbiorstwa otrzymuj¹ce finansowanie zarówno z kapita³ów prywatnych (PVC) jak i GVC, uzyskuj¹ wyniki lepsze ni¿ przedsiêbiorstwa referencyjne finansowane tylko
z kapita³ów prywatnych wy³¹cznie wówczas, gdy tylko niedu¿a czêœæ finansowania pochodzi z GVC. Jednak wyniki przedsiêbiorstw s¹ gorsze w sytuacji, gdy
du¿a czêœæ finansowania pochodzi z GVC. Instrumentalne regresje zmiennych sugeruj¹, ¿e endogenicznoœæ w formie niemo¿liwych do zaobserwowania skutków wyboru nie
mo¿e wyjaœniæ takiego oddzia³ywania finansowania GVC. Gorsze wyniki wydaj¹ siê wynikaæ w du¿ym stopniu z inwestycji dokonywanych w momencie, gdy wystêpuje bardzo du¿a
iloœæ prywatnych venture capital. Wyniki dotycz¹ce obni¿onych wyników dotycz¹ tylko
firm venture capital, które uzyskuj¹ wsparcie, ale nie s¹ bezpoœrednio w³asnoœci¹ rz¹dów.
W kolejnym artykule zbadano przedsiêbiorstwa finansowane przez kapita³y
rz¹dowe typu venture capital (GVC). Stwierdzono, ¿e przedsiêbiorstwa finansowane zarówno przez GVC jak i prywatne kapita³y typu private capital (PVC) uzyskuj¹ wiêcej inwestycji ni¿ przedsiêbiorstwa finansowane wy³¹cznie przez PVC
i znacznie wiêcej ni¿ te, które s¹ finansowane tylko przez GVC na jedno przedsiêbiorstwo ni¿ przedsiêbiorstwa finansowane w wiêkszym stopniu przez VC.
Wyniki te sugeruj¹, ¿e finansowanie GVC w du¿ym stopniu zwiêksza raczej ni¿
wypiera finansowanie PVC. Wystêpuje tak¿e pozytywny zwi¹zek miêdzy mieszanym finansowaniem GVC/PVC a udanym zwrotu z kapita³u mierzonym przez
pryzmat wprowadzania firm na gie³dê (IPC) i przejêæ, które przypisuje siê w du¿ym stopniu dodatkowym inwestycjom.
Korzystaj¹c z nowych zestawów danych na poziomie firm uzyskuj¹cych
wsparcie z Unii Europejskiej przeprowadzono (Grilli, Murtinu 2014) ocenê
wp³ywu funduszy zarz¹dzanych przez pañstwo (GVC) i niezale¿nych venture
capital na wzrost sprzeda¿y i zatrudnienia w europejskich firmach wysokich technologii. Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e g³ówny statystycznie znacz¹cy i ekonomicznie istotny pozytywny wp³yw ze strony inwestorów niezale¿nych venture capital
(IVC) dotyczy wzrostu sprzeda¿y firm. Z drugiej strony wp³yw samych GVC wydaje siê nieistotny. Stwierdzono tak¿e pozytywny i statystycznie istotny wp³yw
inwestycji konsorcjalnych ze strony obu rodzajów inwestorów na wzrost sprzeda¿y firm, jednak wy³¹cznie wówczas, gdy by³y one prowadzone przez inwestorów IVC. Przeprowadzona analiza poddaje w w¹tpliwoœæ zdolnoœæ rz¹dów do
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wspierania przedsiêbiorstw wysokich technologii za pomoc¹ bezpoœredniego
i aktywnego zaanga¿owania na rynkach VC.

8.6. Podsumowanie
Jednym z najwa¿niejszych wniosków z niniejszej analizy jest fakt, ¿e nadal mamy
do czynienia z niedostatkiem wartoœciowych analiz dotycz¹cych efektywnoœci
prowadzonych dzia³añ pro-przedsiêbiorczych. Taka sytuacja znacz¹co utrudnia
realizacjê skutecznych polityk w tym zakresie.
Jak pokazuje powy¿sza analiza, ró¿nego typu programy ukierunkowane na
rozwój przedsiêbiorstw nie zawsze daj¹ pozytywne skutki. Obecnie jedn¹ z bardziej popularnych form wsparcia jest rozwijanie funduszy venture capital. Jednak wci¹¿ brakuje badañ, które jednoznacznie potwierdza³aby skutecznoœæ tego
typu dzia³añ.
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9. Ocena skutecznoœci in¿ynierii behawioralnej
w polityce wspierania MSP. Synteza i podsumowanie
wyników. Rekomendacje
Przemys³aw Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki, Wojciech Bizon, Marek
Szczepaniec, Jacek Zaucha, Krzysztof Dobrowolski, Adam Szczêch, Paulina
Szulc-Fischer, Lilia Neumann, Dominik Aziewicz, Mieczys³aw B¹k,
Anna Szczeœniak

9.1. Wprowadzenie
W ramach dwóch rund badawczych autorzy poszczególnych czêœci raportu badawczego analizowali najwa¿niejsze zale¿noœci i zmiany w podejmowaniu decyzji
finansowych jakie nastêpowa³y po zró¿nicowaniu warunków ramowych, w odniesieniu do tych samych (z regu³y) instrumentów finansowych. Weryfikacja hipotez zosta³a dokonana przy przyjêciu za³o¿enia, ¿e badane grupy nie s¹ reprezentatywnymi próbami losowymi, chocia¿ jak wykaza³o sprawdzenie za pomoc¹
statystyk i testów Smirnowa-Ko³mogorowa (rozdzia³ 1 w pierwszej i drugiej czêœci), obie porównywane grupy pochodzi³y z tej samej populacji generalnej, czyli
w zakresie badanych cech charakteryzuj¹cych respondentów – posiada³y takie
bardzo podobne rozk³ady. Z tego te¿ wzglêdu przyjêto, ¿e wnioski, które mo¿na
wyprowadziæ z badania, dotycz¹ tylko tych dwóch badanych grup w ka¿dej
z dwóch rund badawczych. Poniewa¿ charakterystyki respondentów nieco siê
ró¿ni³y w rundzie pierwszej i drugiej – nieuzasadnione jest bezpoœrednie porównywanie rezultatów tych dwóch rund bez wskazania na ró¿nice w charakterystykach respondentów. Ponadto autorzy nie roszcz¹ sobie prawa do wyci¹gania
wniosków dotycz¹cych ca³ej badanej populacji MSP w województwie pomorskim, ani tym bardziej ca³ego polskiego sektora MSP.
Pomimo wskazanych powy¿ej zastrze¿eñ uwa¿amy, ¿e z przeprowadzonych
badañ mo¿na wyprowadziæ wnioski u¿yteczne dla polityki gospodarczej. Pomimo faktu, i¿ badania przeprowadzone w latach 2013–2016 s¹ ju¿ drugimi badaniami w tym zakresie, nie uwa¿amy, ¿e daj¹ jednoznacznie przekonuj¹ce rezultaty.
W wielu analizowanych sytuacjach decyzyjnych uzyskane wyniki wynika³y
z kontekstu sytuacji i niekoniecznie musz¹ siê powtarzaæ w innych kontekstach
decyzyjnych. Zaobserwowano równie¿ szereg powtarzalnych prawid³owoœci,
potwierdzonych w ró¿nych sytuacjach decyzyjnych. Zdaj¹c sobie sprawê z opisanej z³o¿onoœci badañ poni¿ej przedstawiono syntetyczne omówienie badañ.
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Zosta³o ono zaprezentowane w porz¹dku: problemy rozwoju MSP i skutecznoœæ
oddzia³ywañ behawioralnych, rekomendacje dla polityki gospodarczej i instytucji finansowych, weryfikacja hipotez naukowych. Ten uk³ad pozwala zarówno na
zrealizowanie celów praktycznych pozwalaj¹cych na upowszechnienie wyników
badañ, jak i naukowych.

9.2. Problemy rozwoju MSP i skutecznoœæ oddzia³ywañ
behawioralnych
Przemys³aw Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki, Wojciech Bizon,
Marek Szczepaniec, Jacek Zaucha, Krzysztof Dobrowolski, Adam
Szczêch, Paulina Szulc-Fischer, Lilia Neumann, Dominik Aziewicz
W ramach badañ przeprowadzonych w dwóch rundach badawczych przetestowano 16 instrumentów w I rundzie badañ i 7 instrumentów w II rundzie badañ.
Uzyskane wyniki dotycz¹ce I rundy badañ przedstawiono tabeli 1 przegl¹dowej.
Tabela 1. Uzyskane rezultaty badawcze przy analizie sytuacji decyzyjnych I rundy badañ
PROBLEM szczegó³owy
i jego SKUTEK
dla rozwoju MSP

Sytuacja decyzyjna:
Wariant Wariant
wariant typowy T,
P
T
wariant przyjazny P, trade
off – wymiana „coœ za coœ” decyzje na TAK

1. PROBLEM: Nieufnoœæ przed
wspó³prac¹ z prywatnymi funduszami venture capital (VC),
PRZYCZYNA: Obawa biznesu,
przed wrogim przejêciem
w przysz³oœci na gie³dzie;
SKUTEK: Minimalny zakres korzystania w Polsce z inwestycji
typu VC. Niedorozwój rynku
kapita³u wiêkszego ryzyka.

1) Instrument VC na dotychczasowych zasadach
bez gwarancji bezpiecznego wyjœcia z inwestycji, T

2. PROBLEM: S³aby dop³yw
kapita³u zal¹¿kowego do start
upów (przedsiêbiorstw zaczynaj¹cych dzia³alnoœæ);
PRZYCZYNA: S³aba oferta sektora prywatnego, bark oferty
sektora finansowego, obawy
przedsiêbiorców przed wrogim
przejêciem i utrat¹ kontroli biznesu; SKUTEK: Minimalny
dop³yw kapita³u zal¹¿kowego
do start upów z rynku finansowego i prywatnego

1) Instrument typu seed capital na dotychczasowych
zasadach bez gwarancji bezpiecznego wyjœcia z inwestycji, T

2) Zwrotne wsparcie kapita³owe udzielane przez
fundusz publiczny z gwarancjami bezpiecznego
wyjœcia z inwestycji, P

2) Inwestycja wspólna
z publicznym funduszem
kapita³owym z gwarancj¹
bezpiecznego wyjœcia
z inwestycji, P

41,0%

35,2%

24,8%

23,8%

Obserwacje –
skutecznoœæ
instrumentu
Framing dzia³a,
MSP preferuj¹
fundusz publiczny
z gwarancj¹ bezpiecznego wyjœcia
z inwestycji typu
equity capital

Framing dzia³a,
MSP preferuj¹
fundusz publiczny z gwarancj¹
bezpiecznego wyjœcia z inwestycji
typu seed capital
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PROBLEM szczegó³owy
i jego SKUTEK
dla rozwoju MSP

Sytuacja decyzyjna:
Wariant Wariant
wariant typowy T,
P
T
wariant przyjazny P, trade
off – wymiana „coœ za coœ” decyzje na TAK

3. PROBLEM: Niechêæ do
zaci¹gania typowych kredytów inwestycyjnych przez dobrze rozwijaj¹ce siê przedsiêbiorstwa; PRZYCZYNA: Brak
zaufania do banków, ma³e
przekonanie o korzystnoœci
kredytów, obawy przed nieprzyjaznym wyjœciem z kredytu; SKUTEK: Wysoka preferencja kredytów z umorzeniem
czêœci kapita³u (np. kredyt technologiczny) z relatywnie niedostateczn¹ poda¿¹ tego typu
kredytów

1) Typowy kredyt
z umorzeniem 50% jak
kredyt technologiczny, T

4. PROBLEM: Niechêæ do ponoszenia op³at za gotowoœæ
w liniach kredytowych;
PRZYCZYNA: Przekonanie
o niekorzystnoœci rozwi¹zania
p³acenia na niewykorzystane
œrodki; SKUTEK: Preferencja
typowego kredytu obrotowego skutkuj¹ca wy¿szymi
op³atami i niewykorzystaniem
czêœci œrodków

1) Typowy kredyt obrotowy na dany okres odnawialny na wniosek firmy,
T

5. PROBLEM: Niski stopieñ
uczestnictwa MSP w korzystaniu z instrumentów zwrotnych;
PRZYCZYNA: Niechêæ MSP do
wnoszenia wk³adu w³asnego
do kredytów i po¿yczek;
SKUTEK: Niski stopieñ korzystania z instrumentów d³u¿nych w MSP

1) wprowadzenie aukcji na
wk³ad w³asny, która regulowa³aby sk³onnoœæ do korzystania z instrumentów
d³u¿nych bez maksymalnego limitu wk³adu w³asnego, T

6. PROBLEM: MSP maj¹ problem ze sfinansowaniem d³ugoterminowych inwestycji;
PRZYCYZNA: Bardzo oszczêdne
finansowanie kapita³em w³asnym w ramach rozwoju organicznego; SKUTEK: Niska stopa
inwestycji MSP, podejmowanie
inwestycji z opóŸnieniem.

1) uruchomienie d³ugoterminowych grupowych
obligacji dla MSP. T

2) Kredyt ze zmienn¹
stop¹ umorzenia od
0 do 100% finansowany
z dodatkowych wp³ywów podatkowych
z nowej produkcji
technologicznej, P

2) Linia kredytowa
z op³at¹ za gotowoœæ
odnawialna automatycznie, P

Obserwacje –
skutecznoœæ
instrumentu
Framing jest
kontrproduktywny: MSP
preferuj¹ proste
rozwi¹zania
z ma³ym ryzykiem

37,1%

38,1%

66,7%

57,1%

Framing jest
bardzo nieudany:
MSP preferuj¹
bardziej przejrzyste rozwi¹zania i nie s¹ gotowe do ponoszenia kosztów za
gotowoœæ

Framing jest
neutralny,
brak zmiany

59,0%

59,0%

2) wprowadzenie aukcji
na wk³ad w³asny z maksymalnym limitem wk³adu
=50%, P

2) uruchomienie d³ugoterminowych obligacji grupowych dla MSP z informacj¹ o stanie emisji
i kwocie pozostaj¹cych
do dyspozycji œrodków. P
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Framing jest
neutralny,
brak zmiany
59,0%

58,1%
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PROBLEM szczegó³owy
i jego SKUTEK
dla rozwoju MSP

Sytuacja decyzyjna:
Wariant Wariant
wariant typowy T,
P
T
wariant przyjazny P, trade
off – wymiana „coœ za coœ” decyzje na TAK

7. PROBLEM: Niska stopa oszczêdnoœci w mikroprzedsiêbiorstwach utrudnia im inwestycje;
PRZYCZYNA: Niski poziom
kultury oszczêdzania, akumulacji i budowy kapita³u; SKUTEK:
Niska stopa inwestycji w mikroprzedsiêbiorstwach

1) Zachêta do oszczêdzania
w kasie inwestycyjno-budowlanej, w której oprocentowanie jest dotowane,
trade off

8. PROBLEM: Polskie MSP
z trudnoœci¹ wchodz¹ na nowe
rynki zagraniczne;
PRZYCZYNA: Brak wolnych
zasobów do sfinansowania wejœcia na nowe rynki zagraniczne; SKUTEK: Niedostateczny
wzrost eksportu z przedsiêbiorstw z rodzimym polskim
kapita³em zaliczanych do MSP

1) Wspó³udzia³ funduszu
rozwoju w ponoszeniu kosztów wejœcia na rynek zagraniczny, instrument
zwrotny – dotowane oprocentowanie (cost sharing),. T
2) Wspó³udzia³ funduszu
rozwoju w ponoszeniu kosztów wejœcia na rynek zagraniczny, instrument
zwrotny – dotowane oprocentowanie (cost sharing)
– szersza informacja o wymogach i mo¿liwoœciach
tego instrumentu, P

9. PROBLEM: Niski stopieñ
prowadzenia prac B+R przez
MSP; PRZYCZYNA: Wœród
wielu przyczyn: niedostatek
œrodków na zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów
w zakresie B+R; SKUTEK:
Bardzo niska stopa nak³adów
na B+R w MSP

1) Zaoferowanie instrumentów dop³at do kosztów pracy pracowników
B+R w MSP typu holenderskiego instrumentu
WSBO, T

2) Zachêta do oszczêdzania w kasie inwestycyjno-budowlanej, w której
oprocentowanie jest
dotowane. Kasy mog¹
powstawaæ tylko przy
bankach, trade off

2) Zaoferowanie instrumentów dop³at do kosztów
pracy pracowników B+R
w MSP typu holenderskiego instrumentu WSBO
plus bezp³atne doradztwo
w zakresie kwalifikowalnoœci kosztów, P

Obserwacje –
skutecznoœæ
instrumentu
Wymiana
„coœ za coœ”
(trade off)
jest neutralna

56,2%

56,2%

Framing jest
neutralny,
brak zmiany

55,2%

55,2%

Mo¿na zaobserwowaæ pewien
wp³yw framingu

79,0%

72,4%
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PROBLEM szczegó³owy
i jego SKUTEK
dla rozwoju MSP

Sytuacja decyzyjna:
Wariant Wariant
wariant typowy T,
P
T
wariant przyjazny P, trade
off – wymiana „coœ za coœ” decyzje na TAK

10. PROBLEM: Niski poziom
wewn¹trzbran¿owej kooperacji
i wspó³pracy pomiêdzy MSP;
PRZYCZYNA: Indywidualizm,
niechêæ do dzielenia siê sukcesami z innymi; SKUTEK:
Wœród przemys³owych MSP
dominuje produkcja poddostawcza na rzecz odbiorców zagranicznych a nie produkcja i
kooperacja wewn¹trzga³êziowa

1) Zaoferowanie dotacji
na stworzenie klastra
u³atwiaj¹cego wspó³pracê
wewn¹trzbran¿ow¹ ze
swobod¹ wydatkowania
dotacji, trade off

11. PROBLEM: Utrata zaufania
do banków po kryzysie finansowym lat 2008-2009;
PRZYCZYNA: Czêœæ przedsiêbiorstw dotkniêtych negatywnymi skutkami opcji walutowych jest bardzo niechêtna do
wspó³pracy z bankami komercyjnymi (prywatnymi) przy inwestycjach; SKUTEK: Alokacja
kredytów inwestycyjnych do
MSP o dobrym standingu nie
jest wysoka w porównaniu do
krajów rozwiniêtych

1) Inwestycyjny kredyt
bankowy banku komercyjnego porêczany przez publiczny bank BGK, T

12. PROBLE: Proces akumulacji
kapita³u w polskich MSP przebiega bardzo wolno;
PRZYCZYNA: Zyski nierozdzielone gromadzone w firmach narastaj¹ zbyt wolno
aby umo¿liwiaæ dynamiczne
inwestowanie; SKUTEK: Niska
stopa inwestycji w MSP

1) Udzielenie preferencyjnego kredytu wspieraj¹cego akumulacjê zysków
nierozdzielonych (rozwojowy kredyt organiczny), T

2) Zorganizowanie klastra
wokó³ idei wspólnych
us³ug w zmian za op³aty
w celu maksymalizacji
sprzeda¿y firm cz³onków,
trade off

2) Po¿yczka inwestycyjna
o identycznych parametrach jak kredyt inwestycyjny ale udzielana przez
Agencjê Rozwoju Regionalnego, P

2) Udzielenie preferencyjnego kredytu wspieraj¹cego akumulacjê zysków
nierozdzielonych (rozwojowy kredyt organiczny)
z ograniczeniem wykorzystania go na inwestycje, P

51,4%

55,2%
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Obserwacje –
skutecznoœæ
instrumentu
Wymiana (trade
off) jest trochê
kontrproduktywna: MSP
preferuj¹ proste
subsydia ni¿
wsparcie
wysi³ków

Framing dzia³a,
agencja publiczna
jest lepiej postrzegana ni¿ banki komercyjne
62,9%

43,8%

Obserwuje siê
pewien wp³yw
framingu

56,2%

51,4%
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PROBLEM szczegó³owy
i jego SKUTEK
dla rozwoju MSP

Sytuacja decyzyjna:
Wariant Wariant
wariant typowy T,
P
T
wariant przyjazny P, trade
off – wymiana „coœ za coœ” decyzje na TAK

13. PROBLEM: MSP w Polsce
gromadz¹ nadmierne zapasy
p³ynnoœci i maj¹ trudnoœci
z podejmowaniem decyzji jak
je uwolniæ na inwestycje;
PRZYCZYNA: Nieufne podejœcie MSP do w³adz publiczny
zmusza je do gromadzenia zapasów gotówki na nieprzewidziane sytuacje; SKUTEK:
Zapasy gotówki narastaj¹
a inwestycje s¹ w stagnacji

1) Przedsiêbiorca zgromadziwszy woln¹ gotówkê
musi podj¹æ decyzjê o inwestycji opartej na w³asnych doœwiadczenie, T

14. PROBLEM: MSP w bardzo
ma³ym stopniu wchodz¹ na
gie³dê papierów wartoœciowych;
PRZYCZYNA: Wysoki koszt
opracowania dokumentacji przy
wejœciu na gie³dê; SKUTEK: Sektor MSP w bardzo ma³ym stopniu pozyskuje kapita³ z gie³dy

1) Dotacja na opracowanie
dokumentacji gie³dowej, T

15. PROBLEM: Niedostatek szans
i mo¿liwoœci dla rozwoju przedsiêbiorczoœci kobiet w Polsce;
PRZYCZYNA: Wzrost zabezpieczenia socjalnego, poprawa na
rynku pracy i niedostatek programów przedsiêbiorczoœci
kobiet zniechêcaj¹ kobiety do
samo- zatrudnienia i przedsiêbiorczoœci; SKUTEK: Przedsiêbiorczoœæ kobiet znajduje w
stagnacji

1) uruchomienie programu
po¿yczkowego dla kobiet
z dotowanym oprocentowaniem, T

16. PROBLEM: W wiêkszoœci
MSP stosuj¹ model naœladowczy a ich rozwój nie generuje
du¿ych korzyœci zewnêtrznych;
PRZYCZYNA: Niedostatek
kapita³u na uruchomienie
powa¿niejszych przedsiêwziêæ
w MSP o du¿ych korzyœciach
zewnêtrznych; SKUTEK: Ma³a
liczba start upów w dziedzinach generuj¹cych du¿e korzyœci zewnêtrzne (np. wejœcia na
rynki zagraniczne, nowe technologie, nowe produkty)

1) Wejœcie kapita³owe
agencji rozwoju regionalnego typu equity capital, T

ród³o: Opracowanie w³asne.

1) Przedsiêbiorca zgromadziwszy woln¹ gotówkê
musi podj¹æ decyzjê o inwestycji opartych na w³asnym doœwiadczeniu oraz
otrzymuje doradztwo w zakresie oszczêdnoœci kosztów energii i surowców, P

2) Dotacja na opracowanie
dokumentacji gie³dowej
po³¹czona z doradztwem
w zakresie ryzyka oraz
zabezpieczeñ przed wrogim przejêciem, P

2) uruchomienie programu
po¿yczkowego dla kobiet
z dotowanym oprocentowaniem po³¹czone z mentoringiem innych kobiet
przedsiêbiorców, P

2) Wejœcie kapita³owe
agencji rozwoju regionalnego typu equity capital
po³¹czone z bezp³atnym
doradztwem konsultanta
pomagaj¹cego przygotowaæ wniosek do agencji, P

Obserwacje –
skutecznoœæ
instrumentu
Framing dzia³a
ale w ograniczonym stopniu

39,0%

33,3%

Ograniczony
wp³yw framingu
49,5%

80,3%

43,8%

64,4%

Framing dzia³a,
us³ugi mentoringowe s¹ bardzo
doceniane przez
kobiety przedsiêbiorców

Framing dzia³a,
konsultacje
w przygotowaniu
planów biznesowych s¹ wa¿ne.
49,5%

34,3%
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Analizuj¹c poszczególne sytuacje decyzyjne mo¿na wskazaæ na nastêpuj¹ce
obserwacje. Problem z nik³ym finansowaniem MSP typu equity napotyka na bardzo silne bariery w postaci braku lub niedostatku zaufania do prywatnych funduszy typu venture capital. Zasadniczym problemem dla MSP jest ryzyko utraty
kontroli nad biznesem po wyjœciu funduszu z inwestycji oraz nieprzewidywalne
skutki wp³ywu zarz¹dzania zmienion¹ firm¹ po przejêciu du¿ej czêœci kapita³u
przez fundusz. Jak wykaza³o badanie tylko zmiana funduszu z prywatnego na
publiczny oraz wprowadzenie gwarancji bezpiecznego wyjœcia z inwestycji
w sposób znacz¹cy zmienia³y postawê przedstawicieli MSP. Deficyt zaufania mo¿na
zrekompensowaæ poprzez, paradoksalnie, poddanie publicznej kontroli nad postêpowaniem funduszy VC oraz stworzeniu cywilizowanych warunków wyjœcia
z inwestycji. NajwyraŸniej dotychczasowe doœwiadczenia MSP w tym zakresie
by³y bardzo niekorzystne.
Ze zjawiskiem deficytu zaufania spotkano siê równie¿ przy analizowaniu podobnej sytuacji decyzyjnej dotycz¹cej zastosowania kapita³u zal¹¿kowego.
Wprowadzenie instytucji publicznej i gwarancji bezpiecznego wyjœcia – znowu
powodowa³o znacz¹ce wiêksze zainteresowanie tego typu instrumentem.
Fenomen zwi¹zany z deficytem zaufania do instytucji finansowych zosta³ jeszcze potwierdzony w nastêpnych sytuacjach decyzyjnych i wskazuje, ¿e komercyjne instytucje finansowe powinny w sposób zasadniczy przemodelowaæ swoj¹
politykê w zakresie tworzenia wizerunku, stosowanych zasad spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu, traktowania klientów i budowy kapita³u relacyjnego. Do
tej pory strategie instytucji finansowych koncentrowa³y siê g³ównie na pokazywaniu klientom korzyœci ze wspó³pracy. To oczywiœcie wa¿ne zagadnienie, ale
nie najwa¿niejsze. Oprócz zakresu oferty i kosztów us³ug bardzo wa¿nym czynnikiem jest bezpieczeñstwo obrotu i poczucie równoœci traktowania, czyli partnerskie podejœcie. Niestety dotychczasowe dzia³ania instytucji finansowych w tym
aspekcie nie s¹ skuteczne.
Trzeci analizowany instrument dotyczy³ zakresu wsparcia, czyli jak analizowano w tym przypadku, stopieñ umorzenia kredytu (zakresu dotowania). Porównywano popularnoœæ korzystania z typowego kredytu technologicznego z 50% poziomem umorzenia, z rozwi¹zaniem daj¹cym szansê na umorzenie do 100%, pod
warunkiem, ¿e zrealizowana nowa produkcja pozwoli na zwiêkszenie wp³ywów
podatkowych, które pokryj¹ koszt kredytu. Badani respondenci negatywnie zareagowali na wynikow¹ stopê umorzenia, preferuj¹c rozwi¹zanie mniej korzystne ale pewne. Udzia³ sk³onnych do skorzystania z wynikowego umorzenia kredytów by³ niemal dwukrotnie ni¿szy ni¿ z typowego kredytu technologicznego.
Pokazuje to, ¿e rozwi¹zania proste, ale mniej korzystne s¹ w stanie zgromadziæ
wiêcej zainteresowanych MSP.
Czwarta analizowana sytuacja decyzyjna wykaza³a niski poziom wiedzy
matematycznej badanych respondentów i zobrazowa³a fenomen trzymania siê
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strategii opartej na stereotypach. Przy analizowanych dwóch instrumentach kredytowych respondenci byli sk³onni preferowaæ czêœciej rozwi¹zanie oparte na
p³aceniu za ca³¹ wartoœæ otrzymanego kredytu, niezale¿nie od stopnia jego wykorzystania, Z drugiej strony nie byli sk³onni ponosiæ op³aty za gotowoœæ kredytow¹, która znacz¹co obni¿a³a koszt kredytu. Respondenci nie chcieli p³aciæ za to
z czego nie korzystali. Ale w istocie rzeczy p³acili znacznie wiêcej, p³ac¹c na ca³oœæ
kredytu obrotowego, który wykorzystywali stopniowo. Racjonalny stereotyp (nie
p³aciæ za to z czego siê nie korzysta) powodowa³ podejmowanie b³êdnych decyzji.
W tej sytuacji framing zadzia³a³ bezproduktywnie.
Pi¹ta analizowana sytuacja dotyczy³a próby pokonania niskiej sk³onnoœci dobrych przedsiêbiorstw do korzystania z instrumentów d³u¿nych. Stwierdzono, ¿e
w przypadku kredytów inwestycyjnych powa¿n¹ barier¹ jest wysokoœæ wk³adu
w³asnego. Zaproponowano zatem mo¿liwoœæ zaproponowania w³asnej wysokoœci wk³adu w³asnego w dwóch wariantach: bez ograniczeñ (1–99%) lub z ograniczeniem do 50% (1–50%). Wprowadzenie tego ograniczenia nie wywo³a³o wiêkszego zainteresowania rozwi¹zaniem i w obu grupach stopieñ zainteresowania
instrumentem by³ jednakowy. Zdiagnozowano, ¿e prawdopodobnie zaproponowany maksymalny poziom wk³adu w³asnego (50%) by³ zbyt wysoki, aby wp³yn¹æ
to mia³o na zmianê zainteresowania.
Szósty przypadek dotyczy³ próby pokonania problemów ze sfinansowaniem
d³ugoterminowych inwestycji. Rozwi¹zania poszukiwano w d³ugoterminowych
obligacjach grupowych, czyli uruchamianych pod warunkiem zebrania grupy
MSP chc¹cych uzyskaæ ten sposób dofinansowanie d³ugookresowych inwestycji.
Sytuacjê decyzyjn¹ przedstawiono w dwóch wariantach. Pierwszy wariant mia³
charakter typowy, a w drugim usi³owano stymulowaæ wiêksze zainteresowanie
przez informowanie o pozostaj¹cych do wykorzystania œrodkach i stworzeniu
wra¿ania braku œrodków. Ten framing nie zadzia³a³, poniewa¿ korzyœci z d³ugoterminowych obligacji nie by³y zbyt du¿e (oprocentowanie obni¿one do 3%).
Analiza tej sytuacji udowodni³a, ¿e nie da siê wywo³aæ „runu” zakupowego bez
bardzo silnych korzyœci.
Siódmy przypadek dotyczy³ zachêt do uczestniczenia w kasach systematycznego oszczêdzania – zró¿nicowanie pytañ dotyczy³o sposobu zorganizowania
kas: bran¿owo czy przy bankach. Badanie wykaza³o, ¿e nie czyni to praktycznie
ró¿nicy badanym. Tak wiêc nie w ka¿dym przypadku banki reprezentowa³y ni¿szy poziom reputacji.
W ósmym przypadku zaproponowano dofinansowanie kosztów wejœcia na
nowe rynki. Rozwi¹zanie to wzbudzi³o zainteresowanie ponad po³owy badanych
w ka¿dej z grup. Jednak wariant poszerzony o doradztwo i informacjê nie spowodowa³ wiêkszego zainteresowania.
W dziewi¹tym przypadku zaoferowano MSP dop³aty do kosztów zatrudnienia pracowników w sferze B+R. W drugim wariancie poszerzono ten instrument
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o doradztwo kosztowe. Framing ten przyniós³ pewien wzrost zainteresowanych,
ale doœæ umiarkowany.
W dziesi¹tej sytuacji decyzyjnej zachêcano uczestników badañ do przyst¹pienia do klastra technologicznego, proponuj¹c dwie alternatywne œcie¿ki wsparcia:
pierwsz¹ ogóln¹ popart¹ dotacj¹ i drug¹ nastawion¹ na wzrost sprzeda¿y, ale wymagaj¹c¹ równie¿ niedu¿ego wk³adu od przedsiêbiorcy. Zdecydowanie zwyciê¿y³ model ³atwy, który by³ poparty tylko dotacj¹, a nie model oparty na wysi³ku
przedsiêbiorców. Wielu przedsiêbiorców jest tak obci¹¿onych ró¿nymi obowi¹zkami, ¿e budowanie nowych wymagañ jest wyzwaniem trudnym. St¹d pójœcie na pozorn¹ ³atwiznê. Sytuacja przeci¹¿enia wymaga jednak racjonalnych
dzia³añ do podjêcia zarówno przez przedsiêbiorców, jak i instytucje wspieraj¹ce.
Kolejny analizowany instrument testowa³ stopieñ zaufania do banków w doœæ
odleg³ym okresie od kryzysu finansowego. Respondenci mieli za zadanie oceniæ
czy s¹ sk³onni zaci¹gn¹æ po¿yczkê inwestycyjn¹ od banku lub od instytucji rozwojowej, takiej jak Agencja Rozwoju Regionalnego. W grupie, która otrzyma³a
mo¿liwoœæ zaci¹gniêcia tego typu po¿yczki w instytucji rozwojowej, sk³onnoœæ do
wziêcia po¿yczki by³a o kilkanaœcie procent wy¿sza ni¿ w grupie, której zaoferowano zaci¹gniecie po¿yczki w banku komercyjnym.
Dwunasty testowany instrument mia³ za zadanie odpowiedzieæ czy wsparcie
stopniowej akumulacji kapita³u automatycznym kredytem o niskim oprocentowaniu jest interesuj¹c¹ opcj¹ dla MSP oraz czy sprecyzowanie szczegó³owo sposobu
wykorzystania tych œrodków tylko na inwestycje sprzyja podejmowaniu pozytywnych decyzji. W obu testowanych grupach co najmniej po³owa badanych by³a zainteresowana skorzystaniem z instrumentu, a doprecyzowanie przeznaczenia kredytu organicznego w niedu¿ym zakresie zwiêksza³o zainteresowanie. Niew¹tpliwie
wsparcie stopniowej akumulacji kapita³u jest wiêc wa¿nym zagadnieniem.
Kolejna sytuacja decyzyjna bada³a na ile konsulting w zakresie efektywnoœci
przedsiêwziêæ jest w stanie zwiêkszyæ zainteresowanie w zakresie realizacji inwestycji w³asnej. Badanie wykaza³o, ¿e w pewnym stopniu doradztwo efektywnoœciowe jest w stanie przyœpieszyæ procesy inwestowania w MSP.
Czternasta sytuacja decyzyjna dotyczy³a sprawdzenia na ile dotacja do przygotowania dokumentacji wejœcia na gie³dê jest w stanie zachêciæ przedsiêbiorców
do wchodzenia na gie³dê oraz na ile poszerzone doradztwo mo¿e to zainteresowanie wzmocniæ. Badanie wykaza³o, ¿e poszerzone doradztwo nieco zwiêksza
zainteresowanie wejœciem na gie³dê przez MSP.
Piêtnasta analizowana sytuacja dotyczy³a kobiet. Chcieliœmy zbadaæ na ile kobiety s¹ zainteresowane programami wspierania przedsiêbiorczoœci kobiet oraz
na ile doradztwo i mentoring mog³oby wzmocniæ to zainteresowanie. Badanie
wykaza³o bardzo du¿e zainteresowanie kobiet, przedstawicieli MSP tego typu
programem oraz znacz¹cy wzrost zainteresowania programami mentoringowymi prowadzonymi przez inne kobiety.
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Ostatnia sytuacja decyzyjna dotyczy³a zachêcenia MSP do przygotowywania
wniosków do funduszy typu venture capital, prowadzonych przez jednostkê publiczn¹. Badanie wykaza³o, ¿e mo¿liwoœæ uzyskania pomocy doœwiadczonego
konsultanta w przygotowaniu wniosku znacz¹co zwiêksza³o zainteresowanie
uczestnictwem w programach dofinansowania rozwoju kapita³em w³asnym
przez jednostki zewnêtrzne.
W tabeli 2 przedstawiono zainteresowanie oraz skutecznoœæ instrumentów in¿ynierii behawioralnej w ramach badañ drugiej rundy badañ. Tytu³em przypomnienia warto wspomnieæ, i¿ w drugiej rundzie znalaz³y siê te sytuacje decyzyjne,
w których oddzia³ywania behawioralne okaza³y siê ma³o skuteczne oraz te, które
reprezentowa³y deficyty pozytywnych reakcji w okreœlonych segmentach MSP.
Tabela 2. Uzyskane rezultaty badawcze przy analizie sytuacji decyzyjnych II rundy badañ
PROBLEM szczegó³owy i jego SKUTEK
dla rozwoju MSP

Sytuacja decyzyjna:
wariant typowy T, wariant
przyjazny P, trade off –
wymiana „coœ za coœ”

1. (5 z I rundy badañ).
PROBLEM: Niski stopieñ uczestnictwa MSP
w korzystaniu z instrumentów zwrotnych;
PRZYCZYNA: Niechêæ
MSP do wnoszenia
wk³adu w³asnego do
kredytów i po¿yczek;
SKUTEK: Niski stopieñ
korzystania z instrumentów d³u¿nych
w MSP

1) wprowadzenie aukcji na
wk³ad w³asny, która regulowa³aby sk³onnoœæ do korzystania z instrumentów d³u¿nych bez maksymalnego
limitu wk³adu w³asnego, T

2. (10 z I rundy).
PROBLEM: Niski poziom
wewn¹trzbran¿owej
kooperacji i wspó³pracy
pomiêdzy MSP;
PRZYCZYNA: Indywidualizm, niechêæ do
dzielenia siê sukcesami
z innymi; SKUTEK:
Wœród przemys³owych
MSP dominuje produkcja poddostawcza na
rzecz odbiorców zagranicznych a nie produkcja i kooperacja
wewn¹trzga³êziowa

1) Zorganizowanie klastra
wokó³ idei wspólnych us³ug
w zmian za op³aty w celu
maksymalizacji sprzeda¿y
firm cz³onków. T

2) wprowadzenie aukcji na
wk³ad w³asny z informacj¹,
¿e w poprzednich edycjach
programu poziom wk³adu
w³asnego = 33% zapewnia³
finansowanie

2) Zorganizowanie klastra
wokó³ idei wspólnych us³ug
w zmian za op³aty w celu
maksymalizacji sprzeda¿y
firm cz³onków Dodatkowo
doradztwo i opieka coacha
w zakresie wejœcia na rynki
zagraniczne. P

Wariant
P

Wariant
T

decyzje na TAK

71,0%

67,0%

68,0%

75,0%

Obserwacje
– skutecznoœæ
instrumentu
Framing dzia³a, ale
s³abo. Ca³y wp³yw
zaobserwowano
w wartoœciach œrednich deklarowanych
wk³adów w³asnych
w wariancie
P = 29,5% w wariancie
T = 33,8%. Oznacza
to, ¿e w wariancie
przyjaznym spada³a
wartoœæ zadeklarowanego wk³adu w³asnego
Nowy framing dalej
by³ ma³o skuteczny
(podobnie jak w I
rundzie badañ).
Przedsiêbiorcy
uwa¿aj¹, ¿e je¿eli
maj¹ ponosiæ op³aty
to klaster powinien
mieæ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ.
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PROBLEM szczegó³owy i jego SKUTEK
dla rozwoju MSP

Sytuacja decyzyjna:
wariant typowy T, wariant
przyjazny P, trade off –
wymiana „coœ za coœ”

3. (11 z I rundy).
PROBLEM: Utrata zaufania do banków po
kryzysie finansowym
lat 2008-2009;
PRZYCZYNA: Czêœæ
przedsiêbiorstw dotkniêtych negatywnymi
skutkami opcji walutowych jest bardzo niechêtna do wspó³pracy
z bankami komercyjnymi
(prywatnymi) przy
inwestycjach; SKUTEK:
Alokacja kredytów inwestycyjnych do MSP
o dobrym standingu
nie jest wysoka w porównaniu do krajów
rozwiniêtych

1) Inwestycyjny kredyt bankowy banku komercyjnego
porêczany przez publiczny
bank BGK, T

4. (12). PROBLEM: Proces akumulacji kapita³u
w polskich MSP przebiega bardzo wolno;
PRZYCZYNA: Zyski
nierozdzielone gromadzone w firmach narastaj¹ zbyt wolno, aby
umo¿liwiaæ dynamiczne inwestowanie;
SKUTEK: Niska stopa
inwestycji w MSP

1) Udzielenie preferencyjnego kredytu wspieraj¹cego
akumulacjê zysków nierozdzielonych (rozwojowy
kredyt organiczny) z ograniczeniem wykorzystania go
na inwestycje, ze szczegó³owym wskazaniem na
co mo¿na wydaæ œrodki, P

2) Inwestycyjny kredyt bankowy banku komercyjnego
porêczany przez publiczny
bank BGK, dodatkowo
instrukta¿ finansowy dla
m³odych przedsiêbiorców
i opieka coacha podczas
trwania po¿yczki, P

2) Udzielenie preferencyjnego kredytu wspieraj¹cego
akumulacjê zysków nierozdzielonych (rozwojowy
kredyt organiczny) z ograniczeniem wykorzystania go
na inwestycje, T

Wariant
P

Wariant
T

decyzje na TAK
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Obserwacje
– skutecznoœæ
instrumentu
Framing dzia³a, jeœli
us³ugê banko komercyjnego poszerzymy
o doradztwo i opiekê
coacha to przynosi
to zwiêkszenie zainteresowania.

59,0%

50,0%

Obserwuje siê pewien
wp³yw framingu w wyniku doprecyzowania
przedmiotu wydatków.

69,0%

64,0%
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Sytuacja decyzyjna:
wariant typowy T, wariant
przyjazny P, trade off –
wymiana „coœ za coœ”

5. (16 z I rundy ).
PROBLEM: W wiêkszoœci MSP stosuj¹ model
naœladowczy a ich rozwój nie generuje du¿ych
korzyœci zewnêtrznych;
PRZYCZYNA: Niedostatek kapita³u na uruchomienie powa¿niejszych przedsiêwziêæ
w MSP o du¿ych korzyœciach zewnêtrznych;
SKUTEK: Ma³a liczba
start upów w dziedzinach
generuj¹cych du¿e korzyœci zewnêtrzne (np.
wejœcia na rynki zagraniczne, nowe technologie, nowe produkty)

1) Wejœcie kapita³owe agencji rozwoju regionalnego
typu equity capital, T

6. (4 z I rundy).
PROBLEM: Niechêæ do
ponoszenia op³at za gotowoœæ w liniach kredytowych; PRZYCZYNA:
Przekonanie o niekorzystnoœci rozwi¹zania
p³acenia na niewykorzystane œrodki; SKUTEK:
Preferencja typowego
kredytu obrotowego
skutkuj¹ca wy¿szymi
op³atami i niewykorzystaniem czêœci œrodków

1) Typowy kredyt obrotowy
na dany okres odnawialny
na wniosek firmy. T,
trade off

7. (9 z I rundy)).
PROBLEM: Niski stopieñ prowadzenia prac
B+R przez MSP;
PRZYCZYNA: Wœród
wielu przyczyn: niedostatek œrodków na zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów
w zakresie B+R;
SKUTEK: Bardzo niska
stopa nak³adów na B+R
w MSP

1) Zaoferowanie instrumentów dop³at do kosztów pracy
pracowników B+R w MSP
typu holenderskiego instrumentu WSBO. T

2) Wejœcie kapita³owe agencji rozwoju regionalnego
typu equity capital po³¹czone z bezp³atnym doradztwem konsultanta pomagaj¹cego przygotowaæ
wniosek do agencji, opiek¹
anio³ów biznesu i uczestnictwem w forum dyskusyjnym (pog³êbienie doradztwa w relacji do I tury), P

2) Linia kredytowa z op³at¹
za gotowoœæ odnawialna automatycznie. Dodatkowo
zapewniona informacja
i kalkulacja pokazuj¹ca, ¿e
ten instrument jest korzystny. P, trade off

2) Zaoferowanie instrumentów dop³at do kosztów pracy
pracowników B+R w MSP
typu holenderskiego instrumentu WSBO plus bezp³atne doradztwo w zakresie
kwalifikowalnoœci kosztów,
a tak¿e dodatkowe doradztwo coacha w zakresie motywacji i HR (poszerzenie w
relacji do wersji z I rundy). P

ród³o: Opracowanie w³asne.

Wariant
P

Wariant
T

decyzje na TAK

Obserwacje
– skutecznoœæ
instrumentu
Framing nie dzia³a.
Trudno przekonaæ
dodatkowe osoby
do pisania biznes
planów, jeœli szansa
na sukces to 2%.

50,0%

44,0%

52,0%

25,0%

Framing w relacji
do I rundy badañ
jest bardzo udany:
pierwsza sytuacja
II rundy badañ
pokazuj¹ca silny
efekt eliminacji
stereotypu.

Framing wp³ywa lekko
negatywnie na pozytywne decyzje ale bardzo
wysokie sk³onnoœci do
uczestnictwa w programie niezale¿nie od framingu.
87,0%

93,0%
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Obserwacje zawarte w tabeli 2 wskazuj¹ na zró¿nicowan¹ skutecznoœæ
oddzia³ywañ framingowych w ramach II rundy badañ. Pierwsze pytanie dotyczy³o aukcji na wk³ad w³asny w instrumencie d³u¿nym. Podanie statystycznych
wyników z poprzednich aukcji sprzyja³o podejmowaniu pozytywnych decyzji
bardziej ni¿ przemilczenie tego faktu. W drugim pytaniu dotycz¹cym wsparcia
klastra w realizacji przez niego us³ug sprzeda¿owych dla cz³onków, poszerzenie
oferty klastra o doradztwo i opiekê coacha przy wejœciu na nowe rynki okaza³o siê
kontrproduktywne. Liczba chêtnych spad³a po wprowadzeniu pozytywnego framingu. Mo¿na to t³umaczyæ tym, ¿e przedsiêbiorcy oczekuj¹ od klastra pe³nej
us³ugi sprzeda¿owej i wziêcia na siebie odpowiedzialnoœci, a nie rozwadniania jej
za pomoc¹ dodatkowych zabiegów doradczych dla cz³onków.
Pytanie trzecie dotyczy³o kredytu bankowego porêczanego przez BGK w obu
przypadkach, ale w wersji przyjaŸniejszej dodatkowo poszerzono ofertê o instrukta¿ finansowy dla m³odych przedsiêbiorców i opiekê coacha. Da³o to bardzo dobry rezultat i znacz¹co zwiêkszy³o zainteresowanie instrumentem. Czwarty proponowany instrument dotyczy³ udzielenia w obu przypadkach kredytu preferencyjnego na inwestycje, z tym ¿e w wariancie przyjaznym poszerzono informacjê
na co dok³adnie mo¿e byæ wydatkowany ten kredyt. Przynios³o to pozytywny, ale
umiarkowany wynik. W pi¹tej sytuacji decyzyjnej zapytano siê badanych respondentów o to czy przyst¹piliby do pisania biznes planu i ubiegana siê o kapita³ typu
equity z publicznego funduszu, gdyby szansa na jego dostanie wynosi³a 2%, ale
w wariancie przyjaznym dostaliby 20 godzin dodatkowego doradztwa i pomoc
w przygotowaniu biznes planu. Framing nie da³ ¿adnego rezultatu w tym pytaniu. NajwyraŸniej oferta dodatkowej pomocy nie dzia³a³a, je¿eli szansa na sukces
by³a bardzo niewielka.
W szóstej sytuacji ponowiono testowanie sk³onnoœci do zaci¹gniêcia kredytu
obrotowego i porównano do sk³onnoœci do utworzenia linii kredytowej z op³at¹
za gotowoœæ. W relacji do I rundy badañ zastosowano framing polegaj¹cy na podaniu szczegó³owej kalkulacji op³acalnoœci takiego rozwi¹zania. Framing ten skutecznie zwiêkszy³ zainteresowanie lini¹ kredytow¹ w relacji do typowego kredytu
obrotowego. Siódma sytuacja dotyczy³a wprowadzenia do oferowanego instrumentu typu holenderskiego WSBO dodatkowego wsparcia w postaci doradztwa
motywacyjnego i HR. Wynik by³ lekko negatywny. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e oferuj¹c framing powinniœmy koncentrowaæ siê na problemie, który dany instrument ma rozwi¹zaæ, a nie m poszerzeniu oferty. Ogólne wyniki drugiej rundy
eksperymentów by³y mniej udane ni¿ pierwszej, ale chodzi³o w nich o zwiêkszenie skutecznoœci framingu, co nie zawsze siê udawa³o.
W pracy zosta³y zweryfikowane nastêpuj¹ce szczegó³owe hipotezy wynikaj¹cych z hipotezy g³ównej mówi¹cej, ¿e „Oddzia³ywania behawioralne mog¹
w sposób znacz¹cy modyfikowaæ sk³onnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do
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przyswajania instrumentów rozwoju i wp³ywaæ na zwiêkszenie skutecznoœci polityki”.
H1. Doœwiadczenie w korzystaniu z danego instrumentu wœród MSP jest czynnikiem zmniejszaj¹cym skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych bez wzglêdu na
segment MSP.
H2. Brak doœwiadczenia w korzystaniu z danego instrumentu przez MSP zwiêksza skutecznoœæ oddzia³ywañ behawioralnych, przy czym poziom tej skutecznoœci mo¿e byæ zró¿nicowany pomiêdzy segmentami MSP.
H3. Awersja do ryzyka w adaptacji do nowych instrumentów finansowych wœród
MSP nie jest uzale¿niona od rozmiaru oferowanych korzyœci. Oznacza to, ¿e podnoszenie rozmiaru korzyœci oferowanych w instrumentach polityki nie jest w stanie silnie zachêciæ do ich stosowania, je¿eli wstêpny poziom awersji do ryzyka jest
wysoki.
H4. Odsuwanie decyzji w czasie o zastosowaniu instrumentu przez MSP nie jest
uzale¿nione od niskiej oceny rozmiaru oferowanych korzyœci przez instrument.
H5. Odsuwanie decyzji w czasie o zastosowaniu instrumentu przez MSP nie wynika z poziomu zrozumienia istoty danego instrumentu.
H6. Oddzia³ywania behawioralne zmierzaj¹ce do podniesienia skutecznoœci danego instrumentu s¹ nieskuteczne, je¿eli charakter instrumentu jest prosty, a jego
zastosowanie oczywiste, czyli zastosowanie instrumentu nie wnosi znacz¹cego
poczucia ryzyka.
H7. Poczucie bezpieczeñstwa mo¿e byæ modyfikowane w wyniku oddzia³ywañ
behawioralnych i mo¿e mieæ du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych. Wp³yw ten mo¿e byæ zró¿nicowany w poszczególnych segmentach MSP.
H8. Przejrzystoœæ procedur i uczciwoœæ kryteriów konkursowych s¹ wa¿nymi
czynnikami, które mog¹ zwiêkszyæ zakres korzystania z instrumentu rozwojowego
Poni¿ej w tabeli 3 przedstawiono sumaryczne podsumowanie, w jakim stopniu poszczególne hipotezy zosta³y potwierdzone.
Zasadnicze elementy syntezy w zakresie weryfikacji hipotez badawczych w
badaniu behawioralnym zosta³y zawarte w czêœci opisowej tabeli 3. Badanie potwierdzi³o zdecydowan¹ wiêkszoœæ postawionych na pocz¹tku badania hipotez
w stopniu du¿ym lub œrednim i odrzuci³o dwie.
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Tabela 3. Weryfikacja hipotez badawczych. Synteza
Potwierdzenie bezpoœrednie
lub poœrednie

Zaprzeczenie lub paradoks
zwi¹zany z udowodnieniem
hipotezy

H1. Doœwiadczenie w korzystaniu z danego instrumentu wœród MSP jest czynnikiem zmniejszaj¹cym
skutecznoœæ oddzia³ywañ
behawioralnych bez
wzglêdu na segment MSP.

Rzeczywiœcie w wiêkszoœci analizowanych sytuacji decyzyjnych framing dzia³a s³abiej lub w ogóle nie
dzia³a na respondentów z doœwiadczeniem w zakresie korzystania
z dengo typu instrumentu. Tworz¹c
framing do instrumentów, trzeba
byæ bardzo ostro¿nym w stosunku
do grupy doœwiadczonych przedsiêbiorców.

W kilku przypadkach „przyjazny” framing zmniejsza³
sk³onnoœæ do korzystania
z instrumentu doœwiadczonych respondentów. Wynika³o to z tego, ze framing
zmniejsza³ przejrzystoœæ i klarownoœæ dostarczanej informacji podstawowej i stanowi³
tzw. „szum informacyjny”.

H2. Brak doœwiadczenia
w korzystaniu z danego
instrumentu przez MSP
zwiêksza skutecznoœæ
oddzia³ywañ behawioralnych, przy czym poziom
tej skutecznoœci mo¿e byæ
zró¿nicowany pomiêdzy
segmentami MSP.

W wiêkszoœci analizowanych sytuacji da³o siê zaobserwowaæ prawid³owoœæ, ¿e osoby bez doœwiadczenia
by³y bardziej podatne na framing.
Prawid³owoœæ ta zdecydowanie silniej dotyczy³a kobiet ni¿ mê¿czyzn.

W kilku przypadkach doœwiadczenie nie wp³ywa³o na sk³onnoœæ do korzystania z instrumentu. Osoby z du¿ym czy
¿adnym doœwiadczeniem posiada³a tak¹ sam¹ sk³onnoœæ
do poddawania siê wp³ywowi framingu. Z drugiej strony
nieregularnoœci w tym wzglêdzie czêœciej dotyczy³y mê¿czyzn ni¿ kobiet.

H3. Awersja do ryzyka
w adaptacji do nowych
instrumentów finansowych
wœród MSP nie jest uzale¿niona od rozmiaru oferowanych korzyœci. Oznacza to,
¿e podnoszenie rozmiaru
korzyœci oferowanych w instrumentach polityki nie jest
w stanie silnie zachêciæ do
ich stosowania, je¿eli wstêpny poziom awersji do ryzyka jest wysoki.

Hipoteza ta by³a testowana tylko
w kilku sytuacjach decyzyjnych
i mo¿na zaobserwowaæ, i¿ wstêpn¹
kwalifikacjê sytuacji do ryzykownej,
niepewnej czy niedecyzyjnej trudno
jest zmieniæ poprzez framing. Testowanie wymiany (trade off) polegaj¹cej na tym, ¿e instrumenty daj¹ce
nawet 100% umorzenia kapita³u kredytu, ale z ryzykiem niepowodzenia
by³y zdecydowane rzadziej wybierane, ni¿ instrumenty daj¹ce mniejszy
stopieñ umorzenia ale pewne.

Wielkoœæ korzyœci mo¿e wp³ywaæ na decyzje wtedy gdy za
pomoc¹ framingu mo¿na pokonaæ awersjê do ryzyka.
W tych badaniach jednak
tego nie potwierdzono.

H4. Odsuwanie decyzji
w czasie o zastosowaniu
instrumentu przez MSP nie
jest uzale¿nione od niskiej
oceny rozmiaru oferowanych korzyœci przez
instrument.

Hipotezê t¹ mo¿na zdecydowanie
odrzuciæ w sytuacji kiedy instrumenty by³y proste i przejrzyste.
Wówczas respondenci zbyt czêsto
nie odsuwali decyzji w czasie, poniewa¿ mog¹ szybko podj¹æ decyzjê. W przypadku instrumentów
skomplikowanych framing mo¿e
wp³ywaæ na decyzje o odsuniêciu
decyzji w czasie i to niezale¿nie od
rozmiaru oferowanych korzyœci.

Paradoksalnie nie zawsze
mo¿na by³o oceniæ ex ante,
który instrument bêdzie
odbierany jako prosty lub
z³o¿ony.

Hipoteza
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Hipoteza

Potwierdzenie bezpoœrednie
lub poœrednie

Zaprzeczenie lub paradoks
zwi¹zany z udowodnieniem
hipotezy

H5. Odsuwanie decyzji
w czasie o zastosowaniu
instrumentu przez MSP
nie wynika z poziomu
zrozumienia istoty danego
instrumentu.

Hipotezê t¹ mo¿na w sposób zdecydowany odrzuciæ. W im wiêkszym
stopniu dany jest zrozumia³y w tym
wiêkszym stopniu podejmuje siê
decyzje na tak lub nie i nie zwleka.

H6. Oddzia³ywania behawioralne zmierzaj¹ce do podniesienia skutecznoœci danego instrumentu s¹ nieskuteczne, je¿eli charakter instrumentu jest prosty a jego
zastosowanie oczywiste,
czyli zastosowanie instrumentu nie wnosi znacz¹cego poczucia ryzyka.

Rzeczywiœcie framing prawie nie
dzia³a lub dzia³a przeciwnie do zamierzenia, kiedy instrument jest
prosty a jego zastosowanie oczywiste. Je¿eli przedsiêbiorca jest stanie
zbudowaæ sobie analogiê do poprzedniego doœwiadczenia wówczas
rozbudowany framing nie jest
potrzebny.

Paradoksalnie nie zawsze
mo¿na by³o ex ante oceniæ,
który instrument bêdzie
odbierany jako prosty lub
z³o¿ony.

H7. Poczucie bezpieczeñstwa
mo¿e byæ modyfikowane
w wyniku oddzia³ywañ
behawioralnych i mo¿e mieæ
du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji finansowych.
Wp³yw ten mo¿e byæ zró¿nicowany w poszczególnych segmentach MSP.

Ta hipoteza wielokrotnie ulega³a potwierdzeniu. Mo¿na zaobserwowaæ,
i¿ w relacji do kobiet by³a ona potwierdzana czêœciej ni¿ w relacji
do mê¿czyzn.

Czêœciej brak bezpieczeñstwa
odczuwaj¹ osoby bez doœwiadczenia i kobiety. Dlatego to
w³aœnie w stosunku do nich
mo¿na czêœciej korzystaæ
z framingu.

H8. Przejrzystoœæ procedur
i uczciwoœæ kryteriów konkursowych s¹ wa¿nymi czynnikami, które mog¹ zwiêkszyæ zakres korzystania
z instrumentu rozwojowego.

W badaniu nie potwierdzono tej
hipotezy w ca³oœci. Niemniej jednak
instrumenty bardziej przejrzyste
by³y wybierane czêœciej ni¿ instrumenty, co do których nie mo¿na
by³o sformu³owaæ jednoznacznej
oceny. Hipoteza ta zosta³a jednak
w pe³ni potwierdzona podczas
badañ z lat 2009-2010.

Reputacja sektora publicznego buduje paradoksalnie
jego przewagê w dystrybucji
pomocy dla MSP nad sektorem prywatnym. Oznacza to,
¿e MSP bardziej ufaj¹ publicznym instytucjom finansowym ni¿ prywatnym, chocia¿
same s¹ prywatne.
To paradoks.

ród³o: Opracowanie w³asne.

9.3. Rekomendacje problemowe dla poszczególnych grup
podmiotów polityki wspierania MSP
Mieczys³aw B¹k, Anna Szczeœniak
Przedstawione poni¿ej rekomendacje zosta³y sformu³owane na podstawie obserwacji zachowañ przedsiêbiorców przy rozwi¹zywaniu konkretnych problemów.
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Rekomendacje problemowe zmierzaj¹ do wskazania dzia³añ wynikaj¹cych bezpoœrednio i poœrednio z badania, ale tak¿e z doœwiadczenia we wspierania rozwoju gospodarki w ró¿nych krajach œwiata. Zosta³y one podzielone na rekomendacje dla banków i komercyjnych instytucji finansowych oraz rekomendacje dla
instytucji publicznych i w³adz publicznych wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ.

9.3.1. Rekomendacje dla banków i instytucji finansowych
Problem: niski poziom zaufania MSP do instytucji finansowych
Problem ten wynikn¹³ w ostatnich latach w czasie kryzysu finansowego;
w Polsce przejawia³ siê g³ownie stosowaniem ryzykownych instrumentów walutowych oraz kredytów frankowych.
Mo¿liwe kroki do rozwa¿enia przez banki i instytucje finansowe:
1. Wprowadzenie zapisów kontraktowych zwiêkszaj¹cych poziom bezpieczeñstwa
transakcyjnego MSP. Dotyczy zw³aszcza: zasad postêpowania w warunkach
nieregularnoœci sp³at, bezpieczeñstwa wyjœcia z instrumentu, zapewnienia
równego traktowania i spe³niania zasad fair play.
2. Uruchomienie dzia³ów (komórek) rozwoju biznesu (przedsiêbiorczoœci)
i zmiana nazewnictwa z dystrybucyjno-bankowego na biznesowo-rozwojowe. Zastosowanie s³ownictwa zbli¿onego do biznesu.
3. Powo³anie rzeczników praw przedsiêbiorców w bankach.
4. Inwestowanie w poziom wiedzy przedsiêbiorców i pracowników MSP na
wczesnych etapach rozwoju przedsiêbiorstw.
5. Zdefiniowanie d³ugoterminowej relacji z klientem – przedsiêbiorc¹ jako
relacji na ca³y cykl rozwoju ma³ego przedsiêbiorstwa od jego powstania, poprzez ró¿ne fazy rozwoju a¿ po przekazanie nastêpcy.
6. Przeszkolenie pracowników pod k¹tem budowy kapita³u relacyjnego i wiêzi
miêdzyludzkich.
7. Ekonomia wspó³dzielenia. Przetestowanie w wybranych warunkach elementów bankowoœci islamskiej w formie inwestycji wspólnych, polegaj¹cych
na wspó³dzieleniu ryzyka i zysków.
Problem: niski poziom reputacji banków komercyjnych w relacji do finansowych
instytucji publicznych
Przyczyny tego stanu rzeczy s¹ z³o¿one i nie do koñca jasne. Byæ mo¿e wynikaj¹ z doœwiadczeñ z ostatniego kryzysu finansowego, ale mo¿e te¿ z wiêkszego zakresu pomocy dostarczanego przez instytucje publiczne dla MSP.
Mo¿liwe kroki do rozwa¿enia przez banki i instytucje finansowe:
1. Stosowanie nazewnictwa finansowego charakterystycznego dla instytucji publicznych: rozwój, wzrost, faza dzia³alnoœci, us³uga doradcza, przeszkolenie,
spotkanie informacyjne, program, wymagania programu, cele programu itp.
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2. Stosowanie programów CSR ukierunkowanych nie na dzia³alnoœæ charytatywno-promocyjn¹, ale na inwestowanie w rozwój rynku: ró¿nego rodzaju programy inwestuj¹ce w wiedzê klientów i budowê kompetencji przedsiêbiorców w tym przysz³ych i potencjalnych – poprzez szkolenia i doradztwo.
3. Przyjêcie i opublikowanie kodeksów etyki w zakresie relacji z klientami, kodeksów rzetelnej sprzeda¿y, kodeksów rzetelnych zasad kredytowych itp. –
okreœlaj¹cych zobowi¹zania instytucji finansowej wobec przedsiêbiorców
i przedsiêbiorców wobec instytucji finansowej. Wprowadzenie jawnych zasad antykorupcyjnych: brak takich zasad doprowadzi³ do upadku banku
w Wo³ominie i szeregu SKOK-ów.
4. Przystêpowanie do konkursów i certyfikacji potwierdzaj¹cych spe³nianie wysokich wymagañ etycznych i zawodowych.
5. Pos³ugiwanie siê przyk³adami sukcesu – case studies (za zgod¹ klientów), tak
aby zademonstrowaæ, ¿e bank jest w stanie sprawy doprowadzaæ do udanego
koñca.
Problem: podejmowanie nieracjonalnych decyzji przez MSP opartych na stereotypach
i uproszczeniach
Klienci banków i instytucji finansowych czêsto ¿yj¹ stereotypami i nadmiernymi
uproszczeniami. Dotyczy to zw³aszcza obaw, czy awersji do ryzyka. Awersja ta
czêsto dotyczy instrumentów ma³o ryzykownych czy te¿ podejmowania dzia³añ,
które w praktyce bankowej w 99% koñcz¹ siê sukcesem. Wynika najczêœciej z braku wiedzy i umiejêtnoœci dokonywania prostych kalkulacji op³acalnoœci.
Mo¿liwe kroki do rozwa¿enia przez banki i instytucje finansowe:
1. Cierpliwe i dog³êbne wyjaœnianie klientom zasad kalkulacji op³acalnoœci
instrumentów finansowych, w tym logicznego kszta³towania relacji kapita³
w³asny – d³ug, dŸwigni finansowej czy lewara podatkowego. Dodatkowe
przeszkolenie pracowników w tym zakresie.
2. Opracowanie samouczka dla klientów po produktach finansowych (ma³ej
ksi¹¿eczki) – w tym przyk³adów: jak dobrze podejmowaæ decyzje i jak unikaæ
podejmowania decyzji nieracjonalnych.
3. Opracowanie prostych programów dostêpnych dla klientów, pozwalaj¹cych
dokonywaæ kalkulacji op³acalnoœci zastosowana instrumentów on-line.
4. Zestaw FAQ rozprawiaj¹cych siê ze stereotypami i niekorzystnymi
uproszeniami.
5. Zestaw bardzo krótkich case studies (max. 2 akapity) pokazuj¹cych zastosowanie racjonalnych decyzji.
6. Uruchomienie systemów podpowiadaj¹cych przy wype³nianiu wniosków
o produkty finansowe lub zestawu gotowych wype³nionych przyk³adów takich wniosków.
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Problem: nadmierna sk³onnoœæ do prowadzenia ortodoksyjnego rozwoju organicznego
Problem ten wynika przyzwyczajenia do samodzielnego i powolnego finansowania rozwoju ze stopniowo gromadzonych zysków nierozdzielonych albo ze
z³ych doœwiadczeñ w³asnych lub innych przedsiêbiorców w kontaktach z instytucjami finansowymi. Jest to typowy problem z niezdolnoœci¹ do dokonania zmiany. Jak wyjaœnia Kurt Lewin, znany specjalista nauk zarz¹dzania – przyzwyczajenia s¹ najsilniejszym blokerem zmian w organizacji.
Mo¿liwe kroki do rozwa¿enia przez banki i instytucje finansowe:
1. Uruchomienie zajêæ, spotkañ, kursów, e-learningu dla klientów, skrojonych
pod produkty banku, pokazuj¹cych jak bank mo¿e wesprzeæ rozwój organiczny przedsiêbiorstwa i pokazuj¹ce korzyœci z liberalnego a nie ortodoksyjnego
rozwoju organicznego.
2. Opracowanie studiów przypadku ze wspierania rozwoju organicznego
przedsiêbiorstwa przez instytucje finansowe. Pokazuj¹ce jak finansowanie
zewnêtrzne skraca okres dochodzenia do celu.
3. Uruchomienie d³ugookresowych instrumentów dofinansowania we wspó³pracy
z instytucjami publicznymi
Problem: obawa przedsiêbiorców przed utrat¹ kontroli nad biznesem – zw³aszcza
poprzez nieprzyjazne wyjœcie z inwestycji lub kredytu
Problem ten wynika najczêœciej ze z³ych doœwiadczeñ zwi¹zanych z nadmiernie chciwym wychodzeniem z inwestycji lub z nieuzasadnionego strachu przed
utrat¹ kredytu przez bank. W efekcie nastêpuje nag³e wycofanie siê z finansowania pomimo rozpoczêtych dzia³añ rozwojowych przez przedsiêbiorstwo.
Mo¿liwe kroki do rozwa¿enia przez banki i instytucje finansowe:
1. Dobrze sformu³owane kontrakty chroni¹ce interesy obu stron (MSP i instytucji finansowej), byæ mo¿e ze wsparciem publicznym.
2. Ustalenie regu³ wspó³pracy chroni¹cy model d³ugookresowej wspó³pracy
z klientami i publiczne ich og³oszenie.
3. Wprowadzenie zasady stopniowalnoœci w przypadku rozwi¹zywania problemów przedsiêbiorcy ze sp³at¹ zad³u¿eñ.
Problem: dopasowanie oferty instytucji finansowych do faktycznych zró¿nicowañ
demograficznych przedsiêbiorców
Ponownie potwierdzono, ¿e doœwiadczenie i p³eæ silnie wp³ywaj¹ na podejmowanie decyzji w zakresie instrumentów finansowych. Czynniki te jednak
nie znajduj¹ odzwierciedlenia w segmentacji klientów oraz w zakresie produktów finansowych.
Mo¿liwe kroki do rozwa¿enia przez banki i instytucje finansowe:
1. Opracowywanie prostych i przejrzystych instrumentów opartych na korzyœciach
dla doœwiadczonych klientów
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2. Opracowywanie prostych i przejrzystych instrumentów opartych na
korzyœciach i wzbogaconych o framing dla mniej doœwiadczonych klientów.
3. Uruchomienie programów czy instrumentów finansowych dla kobiet
wzbogaconych o specyficzny dla tej grupy framing.

REKOMENDACJA OGÓLNA
Problem: s³aby poziom kooperacji miêdzybankowej dla realizacji finansowania rozwoju
O ile œrodowiska przedsiêbiorców potrafi¹ artyku³owaæ swoje cele i potrzeby
wobec œrodowisk bankowych, to te ostatnie nie potrafi¹ skutecznie wspó³dzia³aæ
na styku z w³adzami pañstwowymi dla sprawniejszego finansowania rozwoju
poprzez finansowanie przedsiêbiorstw.
Polskie banki zainteresowane szerszym uczestnictwem w procesach finansowania rozwoju polskiej gospodarki mog¹ albo w obrêbie istniej¹cej organizacji
(np. ZBP) lub oddzielnie powo³aæ np. Bankowe Forum Rozwoju, którego celem
by³oby silniejsze artyku³owanie oczekiwañ banków wobec w³adz publicznych,
które sprzyja³yby zwiêkszeniu finansowania przedsiêbiorstw.

9.3.2. Rekomendacje dla instytucji publicznych i w³adz publicznych
wspieraj¹cych MSP
Problem: deficyt zaufania do prywatnych instytucji finansowych oraz obdarzenie
wiêkszym zaufaniem instytucji publicznych przez MSP
Problem ten z jednej strony wynikn¹³ w ostatnich latach w czasie kryzysu
finansowego w rezultacie podjêcia przez banki komercyjne i czêœæ przedsiêbiorców wysoce ryzykownych zachowañ, a z drugiej strony zosta³ wywo³any
poprzez oferowanie prze instytucje publiczne bardziej korzystnych warunków
pomocy finansowej dla MSP ni¿ by³ to w stanie zapewniæ sektor komercyjny.
W efekcie zosta³y bardzo rozbudzone oczekiwania MSP w zakresie pomocy rozwojowej. W obliczu zmiany paradygmatu UE w zakresie wsparcia MSP z dotacyjnego na zwrotne, sektor publiczny bêdzie mia³ do wykonania trudne zadanie, aby
otrzymane zaufanie utrzymaæ. Z drugiej strony nie nale¿y oczekiwaæ, aby instytucje komercyjne bardzo szybko i chêtnie by³y w stanie poszerzyæ d³ugoterminowe
finansowanie inwestycji kapita³owych w MSP, poniewa¿ nie maj¹ w tym zakresie
du¿ego doœwiadczenia. Z kolei tego typu projekty finansowane przez Europejski
Bank Inwestycyjny lub podobne instytucje dotycz¹ najczêœciej inwestycji infrastrukturalnych lub du¿ych projektów. Istnieje wiêc oczywista luka w finansowaniu œrednio- i d³ugoterminowych inwestycji kapita³owych ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw. Mo¿na szacowaæ, ¿e przedsiêbiorstw zdolnych do tego typu inwestycji jest w kraju ok. 8-12 tysiêcy i sieæ udostêpniania œrodków musi byæ zdecentralizowana.
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ROZWI¥ZANIE: ZBUDOWANIE EFEKTYWNEJ SIECI DYSTRUBUCJI
KAPITA£U ROZWOJOWEGO DO MSP
Mo¿liwe kroki do rozwa¿enia przez instytucje publiczne wspieraj¹ce MSP
i w³adze publiczne
Z punktu widzenia koniecznoœci zapewniania systematycznej dostawy œrodków wykorzystywanych na powiêkszenie inwestycji w kapita³ trwa³y w sektorze
MSP celowym jest rozwa¿enie trzech równoleg³ych œcie¿ek rozwoju: œcie¿ka apeksowa przez komercyjne instytucje finansowe, œcie¿ka poprzez publiczne banki
rozwojowe oraz œcie¿ka poprzez dokapitalizowanie banków spó³dzielczych
i przemianê ich formy w banki spó³dzielczo– akcyjne.

1. Œcie¿ka apexowa przez komercyjne instytucje finansowe
Tego typu rozwi¹zanie oznacza³oby kontynuowanie dotychczasowych rozwi¹zañ poprzez zwiêkszenie ich efektywnoœci. Typowa œcie¿ka apeksowa polega
na tym, ¿e Bank Gospodarstwa Krajowego rozwija program, którego œrodki s¹
dystrybuowane przez banki lub inne instytucje rozwojowe np. agencje rozwoju
regionalnego, fundusz po¿yczkowe, itp. BGK musi w konstrukcji instrumentu zapewniæ nie tylko korzyœci dla beneficjenta ostatecznego, ale tak¿e dla dystrybutora œrodków w danym instrumencie finansowym. Podra¿a to nieco koszt wsparcia,
ale nie jest to najwiêkszym problemem. Typowe komercyjne instytucje finansowe
realizuj¹ swoje w³asne cele wynikaj¹ce z tego, ¿e s¹ one notowane na gie³dzie.
Akcjonariusze s¹ zainteresowani szybkim wzrostem wartoœci akcji, czemu sprzyja
koncentracja na dochodzie bie¿¹cym i nie inwestowanie ani czasu ani nadmiernych kwot w przysz³oœæ. Pochodz¹ce z BGK lub innych Ÿróde³ instrumenty
d³u¿ne przegrywaj¹ z instrumentami komercyjnymi nawet jeœli by³yby tañsze.
W ogólnym rozrachunku instytucja finansowa najpierw musi zrealizowaæ swoje
cele dochodowe a dopiero nastêpnie realizowaæ zadania zlecone przez instytucje
publiczne. Wykorzystanie œcie¿ki apeksowej (przez poœredników) jest utrudnione i wydajnoœæ tego rozwi¹zania w polskich warunkach jest niezadowalaj¹ca. Du¿ym walorem sieci apeksowej jest jej du¿a decentralizacja. Pomimo uwag, poni¿ej
przedstawiono mo¿liwe dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie efektywnoœci istniej¹cej sieci apeksowej wspieraj¹cej finansowanie MSP.
Mo¿liwe dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie efektywnoœci sieci apeksowej
1. Zapewnienie personelowi instytucji poœrednicz¹cych dobrego przeszkolenia
zagranic¹ w przoduj¹cych instytucjach pomocowych.
2. Wprowadzenie w umowach partnerskich planów dystrybucyjnych i zobowi¹zañ instytucji poœrednicz¹cych do realizacji planów sprzeda¿owych.
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3. Wprowadzenie norm wydajnoœci dla instytucji poœrednicz¹cych w wielkoœci
osi¹ganej w krajach rozwiniêtych i planów stopniowego ich osi¹gniêcia np.
w okresie 3-4 lat.
4. Obowi¹zkowe poszerzenie us³ugi finansowej o doradztwo w zakresie finansowania rozwoju przy d³ugoterminowych inwestycjach w kapita³ trwa³y.
Us³uga ta powinna byæ dodatkowo op³acona dla poœredników ze œrodków
publicznych.
5. Pomiar wydajnoœci i promowanie dobrych praktyk w zakresie dystrybucji pomocy wœród wszystkich poœredników. Motywowanie i stymulowanie poœredników.
6. Monitorowanie problemów poœredników w zakresie dystrybucji i reagowanie na proœby i postulaty.
7. Posiadanie œrodków na doskonalenie kompetencyjne pracowników sieci
dystrybucji oraz systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji.
Przedstawione powy¿ej dzia³ania oznaczaj¹ du¿¹ zmianê podejœcia do instytucji poœrednicz¹cych przez w³adze publiczne i zwi¹zany z nimi BGK. Nale¿y
przestaæ traktowaæ sieæ dystrybucyjn¹ jako autonomiczn¹ sieæ niezale¿nych
agentów, ale zacz¹æ traktowaæ j¹ jako w³asn¹ sieæ, nawet je¿eli korzyœci odnosz¹
akcjonariusze bêd¹cy w³aœcicielami instytucji poœrednicz¹cych. W systemie tym
istnieje centralne sterowanie, centralnie tworzy siê instrumenty finansowe i centralnie odpowiada siê za rezultaty programu.
Kolejn¹ proponowan¹ œcie¿k¹ jest budowa sieci podporz¹dkowanych regionalnych banków rozwojowych (instytucji finansowych).
2. Œcie¿ka poprzez stopniowo budowan¹ sieæ regionalnych instytucji
finansowych (banków) (niemiecka forma Landesbank)
Niezale¿nie od istniej¹cej sieci apeksowej mo¿na rozwa¿yæ wykorzystanie
wzorców niemieckich w zakresie stopniowego tworzenia bankowoœci regionalnej. W RFN w niemal ka¿dym kraju zwi¹zkowym funkcjonuje jeden bank
regionalny pe³ni¹cy rolê stymulatora i organizatora regionalnych procesów
finansowania. Te tzw. banki krajowe (landesbank) pe³ni¹ bardzo wa¿n¹ rolê
w emisji obligacji, finansowaniu rozwoju technologii, rozwijaniu inwestycji. Ich
dzia³anie uczy równie¿ sektor banków komercyjnych jak prowadziæ skuteczn¹
(op³acaln¹) bankowoœæ rozwojow¹ i z czasem odchodz¹ one od pe³nionych pierwotnie funkcji. Banki krajowe wy³oni³y siê w ró¿nych sposób: w jednych landach
by³y to najpierw krajowe banki oszczêdnoœciowe, w innych ¿yro centrale, lub
inne banki powo³ane do pe³nienia funkcji rozwojowych. Wiêkszoœæ z nich
powsta³a przez pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ z wyj¹tkiem banków krajowych
w landach by³ej NRD. Po wojnie w Niemczech utworzono 3 banki rozwojowe:
KfW (Zak³ad Kredytowania Odbudowy), DAB (Niemiecki Bank Wyrównawczy)
i BIB (Berliñski Bank Przemys³owy). Pe³ni³y one rolê polskiego BGK, ale ka¿dy
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z nich mia³ nieco inne zadania. Obecnie kluczow¹ rolê w tym systemie pe³ni Grupa Bankowa KfW.
W Polsce w ramach reformy bankowej polegaj¹cej na oddzieleniu bankowoœci komercyjnej od centralnej, z NBP wyodrêbniono 9 du¿ych banków regionalnych. Banki te doœæ dobrze rozwija³y siê w pierwszej po³owie lat 90. XX w.,
w³¹czaj¹c siê w ró¿ne inicjatywy regionalne i rozwojowe. W wyniku procesów
prywatyzacji i fuzji sieæ ta zosta³a w praktyce zlikwidowana. W regionach Polski
brakuje silnych instytucji nastawionych na rozwój regionalny. Na pocz¹tku lat 90.
XX w. w Polsce podjêto próbê stworzenia Polskiego Banku Rozwoju o zadaniach
zbli¿onych do KfW lub póŸniejszego BGK. Niestety ten bank zosta³ sprywatyzowany i wch³oniêty przez inny bank i idea ta ca³kowicie zaniknê³a. Reaktywowanie BGK by³o dobr¹ inicjatyw¹, jednak bank ten pe³ni rolê banku prowadz¹cego
programy ogólnokrajowe i nie ma wysokiej znajomoœci specyfik regionalnych.
W takim uk³adzie zasadnym wydaje siê podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu
zbudowanie sieci finansowych instytucji regionalnych mog¹cych zdynamizowaæ
wzrost sektora MSP poprzez dostarczenie mu kapita³u rozwojowego w wiêkszym
rozmiarze ni¿ osi¹gany przez istniej¹cy rynek finansowy (w Polsce w 2011 roku
sektor prywatny by³ zad³u¿ony w instytucjach finansowych w proporcji 56%
PKB, podczas gdy w krajach rozwiniêtych proporcja ta oscylowa³a wokó³
180–200% PKB, by³a wiêc 3-krotnie wiêksza). Pomimo ewidentnego niedorozwoju finansowania sektora prywatnego, dyskusja na temat powo³ania regionalnych
instytucji finansowych napotyka³y przed 2016 rokiem na opór zwi¹zany z tym,
aby nie zaszkodziæ funkcjonuj¹cemu sektorowi banków komercyjnych i b³êdnymi przekonaniami, ¿e nie ma problemu z dostêpem do kapita³u dla MSP. Bariery
te od 2016 roku przesta³y istnieæ i mo¿na rozwa¿aæ ró¿ne rozwi¹zania, w tym i takie, który buduj¹ silny zestaw trwa³ych instytucji, które s¹ w stanie zaoferowaæ
rozwi¹zania wykraczaj¹ce poza okres finansowania z Unii Europejskiej.
Zasadniczym celem powo³ania banków regionalnych powinno byæ zwiêkszenie liczby centrów dyfuzji innowacji finansowych oraz rozwoju gospodarczego
w obliczu strukturalnego niedorozwoju sieci finansowania przedsiêbiorstw.
Jednostki te mog³yby pe³niæ rolê regionalnych centrów organizowania finansowania rozwoju dla sektora prywatnego i sektora samorz¹dowego i blisko
wspó³pracowaæ z komercyjnym sektorem finansowym.
Mo¿liwe dzia³ania maj¹ce na celu powo³anie regionalnych instytucji finansowych (banków) mog³yby obejmowaæ nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia.
1. Wydzielenie w bud¿ecie pañstwa (lub funduszu parabud¿etowym) œrodków na
powo³anie 12 regionalnych banków w ci¹gu 4 lat (np. 4 razy po 900 mln PLN).
2. W ka¿dym roku powo³ywano by 3 banki regionalne w oparciu o porozumienie pomiêdzy rz¹dem a samorz¹dem województwa i samorz¹dami lokalnymi. Banki nie by³yby powo³ywane w tych województwach, w których nie
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dosz³oby do porozumienia pomiêdzy samorz¹dem województwa a rz¹dem.
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e do porozumienia nie dosz³oby w 4 województwach.
3. Banki tego rodzaju mog³yby mieæ pocz¹tkowe kapita³y w wysokoœci po 300
mln PLN finansowane z bud¿etu. Kapita³y te by³yby zwiêkszane poprzez
kolejne œrodki pochodz¹ce od w³adz regionalnych oraz samorz¹dów lokalnych, nie wiêcej jednak ni¿ wk³ad rz¹du, przynajmniej w pierwszym kilkuletnim okresie. Z czasem mo¿na by³oby znieœæ ograniczenia kapita³owe dla
akcjonariuszy prywatnych, co jeszcze bardziej poszerza³oby bazê kapita³ow¹.
W miarê wzrostu potrzeb banki mog³yby zwiêkszaæ swoje kapita³y utrzymuj¹c jednak kontrolê w³adz publicznych.
4. Rz¹d przenosi³by finansowanie programów pañstwowych do nowo
powo³anych banków regionalnych a samorz¹dy swoje rachunki i rachunki
swoich jednostek do banków regionalnych. Banki te szybko ros³yby w si³ê.
5. Zasadnicze cele banków regionalnych, oprócz realizacji programów pañstwowych
i regionalnych, mog³yby obejmowaæ finansowanie biznesu i samorz¹dów regionalnego i lokalnych, dokonywanie emisji obligacji i plasowanie tych emisji
na rynku finansowym a uzupe³niaj¹co prowadzenie innych us³ug finansowych. Zakres innych zadañ banków regionalnych nie powinien byæ limitowany i powinien wynikaæ z decyzji samego banku.
6. W ci¹gu 4 lat stworzonych zosta³oby 10-12 banków regionalnych. W niektórych sytuacjach dopuszczalne by³oby po³¹czenie dwóch banków regionalnych w jeden, tak jak to siê sta³o w Niemczech.
Przedstawiony powy¿ej zarys mo¿liwych dzia³añ okreœla jeden z wielu wariantów dochodzenia do regionalnych instytucji finansuj¹cych, w formie banków
regionalnych, które bêd¹ musia³y pe³niæ coraz wiêksz¹ rolê wraz ze zmniejszaniem siê finansowania ze œrodków Unii Europejskiej.
3. Œcie¿ka poprzez dokapitalizowanie banków spó³dzielczych i powo³anie
nowej formy banku spó³dzielczo-akcyjnego (chiñska forma: gufen hezuozhi,
angielska forma: joint stock cooperative enterprises)
Niew¹tpliwie jedn¹ z sieci instytucji finansowych, które z sukcesem staraj¹ siê
udostêpniæ œrodki rozwojowe ma³emu i œredniemu biznesowi s¹ banki spó³dzielcze. Poniewa¿ w wiêkszoœci nie uczestniczy³y one w ryzykownych transakcjach
kryzysu finansowego nie dotyczy ich równie¿ kryzys reputacji. W miejscowoœciach i regionach, w których s¹ one aktywne – pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w dostawie kapita³u krótko i œrednioterminowego do sektora MSP. Niestety ich rola w zakresie
dostarczania kapita³u d³ugoterminowego jest niewielka. Zdolnoœci banków
spó³dzielczych w zakresie gromadzenia kapita³u w³asnego s¹ niedu¿e i ogranicza
je ma³a zasobnoœæ cz³onków spó³dzielni. Z drugiej strony wiele banków tego rodzaju, dla zachowania dobrej sterowalnoœci biznesem, nie jest sk³onna do radykalnego poszerzania bazy cz³onkowskiej. W efekcie banki tego rodzaju musz¹ siê
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zrzeszaæ w tak zwanych bankach zrzeszaj¹cych, aby pokonaæ problem bariery kapita³owej i technologicznej. Zasadniczym problemem jest jednak bariera kapita³owa.
Problem ten zosta³ rozwi¹zany w Chiñskiej Republice Ludowej w pierwszej
po³owie lat 90. XX w., kiedy wiele ma³ych (w skali chiñskiej) spó³dzielni
rolniczych, przemys³owych czy dostarczaj¹cych us³ugi publiczne (np. transport
miejski), opartych na zasadach cz³onkowskich, nie by³o w stanie sprawnie siê rozwijaæ ze wzglêdu na brak kapita³u. W efekcie zastosowania, na pocz¹tku aktów
prawa miejscowego, zaczêto powo³ywaæ przedsiêbiorstwa spó³dzielczo akcyjne
(joint stock cooperative enterprises). Pod koniec lat 90. XX w. ukszta³towa³o siê
ogólnopañstwowe ustawodawstwo tej formy przedsiêbiorstwa w ChRL. Przedsiêbiorstwa spó³dzielczo-akcyjne by³y pomyœlane jako spó³dzielnie, do których
w³adze lokalne lub regionalne (nie funkcjonuj¹ tam samorz¹dy w naszym rozumieniu) czy te¿ w³adze pañstwowe wchodzi³y z akcjami znacz¹co dokapitalizowuj¹c te przedsiêbiorstwa. Przedsiêbiorstwa te dalej funkcjonowa³y jak sprywatyzowane spó³dzielnie, w ich radach nadzorczych zasiadali przedstawiciele
w³adz lokalnych, które najczêœciej nie wp³ywa³y na prace zarz¹dów dopóki nie
dzia³o siê nic z³ego. Zysk z dzia³alnoœci by³ dzielony proporcjonalnie do posiadanego kapita³u w³asnego przez cz³onków spó³dzielni jak i w³adze publiczne.
W efekcie przedsiêbiorstwa te zosta³y ju¿ na pocz¹tku skutecznie dokapitalizowane i uzyska³y ogromny impet dzia³ania. Z regu³y akcje nie by³y przedmiotem obrotu rynkowego, niemniej zdarza³o siê, ¿e cz³onkowie czy zarz¹dy odkupywali
akcje od w³adz lokalnych czy regionalnych po pewnym czasie. Ten model przedsiêbiorstwa okaza³ siê du¿ym sukcesem i funkcjonuje do dziœ – w wiêkszym rozmiarze – tylko na terenach wiejskich. Z czasem zaczêto traktowaæ spó³dzielnie
o mieszanej strukturze kapita³owej po prostu jak spó³dzielnie, znosz¹c pocz¹tkowe ograniczenia w obrocie akcjami. Chiñskie prawo jest w tej materii znacznie
bardziej elastyczne i dopasowane do miejscowych potrzeb ni¿ polskie.
Wydaje siê, ¿e ten typ dostarczenia kapita³u do lokalnych firm po³o¿onych na
terenach wiejskich bardzo dobrze siê sprawdzi³ i, razem z innymi dzia³aniami, pozytywnie wp³yn¹³ na rozwój prowincji chiñskiej. W Polsce zasadnicza dzia³alnoœæ
banków spó³dzielczych równie¿ obejmuje obszary peryferyjne i zwiêkszenie si³y
tego sektora mog³oby pozytywnie wp³yn¹æ na rozwój lokalnej przedsiêbiorczoœci.
W tym zakresie mo¿liwe by³yby nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Przeprowadzenie zmian w prawie spó³dzielczym umo¿liwiaj¹cych powstanie mieszanych form zasilania kapita³owego przy utrzymaniu dotychczasowego zarz¹dzania opartego na zasadach cz³onkowskich lub,
1a. Sformu³owanie wzorcowych zmian w statucie spó³dzielni – banku pozwalaj¹cych na powo³ywanie do spó³dzielni publicznych osób prawnych i posiadanie przez nie wiêkszej liczby udzia³ów z podaniem konkretnie ilu.
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2. Zarezerwowanie w bud¿ecie (funduszu pozabud¿etowym) kwoty dokapitalizowania banków spó³dzielczych kapita³em publicznym np. w wysokoœci
500 mln PLN corocznie przez okres 4 lat.
3. Ustalenie zasad dokapitalizowania banków spó³dzielczych oraz projektowanego okresu jego trwania (nie krócej ni¿ np. 10 lat).
4. Zapewnienie bankom spó³dzielczym o mieszanych strukturach kapita³owych
mo¿liwoœci nabywania doœwiadczenia i kompetencji w zakresie d³ugoterminowej bankowoœci rozwojowej, wobec przedsiêbiorców i w³adz lokalnych.
5. Monitorowanie procesu dokapitalizowania banków spó³dzielczych poprzez
porównywanie tempa rozwoju banków objêtych dokapitalizowaniem i banków nieobjêtych.
W efekcie zosta³by zapocz¹tkowany proces zmian instytucjonalnych prowadz¹cych do wzmocnienia regionalnych i lokalnych struktur finansowania rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Oczywiœcie, ¿adna z tych œcie¿ek dojœcia
do wzmocnienia sektora finansowego nie jest doskona³a. Mo¿na te¿ wykorzystywaæ inne œcie¿ki dojœcia do celu. Generalnie jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e
niezale¿nie od wyboru struktur instytucjonalnych wsparcia – powinny byæ one
mocno zdecentralizowane – tak aby docieraj¹c do lokalnych przedsiêbiorców.
ROZWI¥ZANIE II. PODJÊCIE DZIA£AÑ MAJ¥CYCH NA CELU ZWIÊKSZENIE
REPUTACJI SEKTORA BANKOWEGO POPRZEZ JEGO WSPARCIE PRZEZ
W£ADZE PUBLICZNE
Mo¿liwe dzia³ania w³adz publicznych mog³yby obejmowaæ nastêpuj¹ce
dzia³ania:
1. Sformu³owanie przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z bankami lub ich izb¹
(ZBP) wzorcowego kontraktu kredytowego zapewniaj¹cego równoprawne
traktowanie obu stron i silne jego upowszechnienie wœród banków komercyjnych. Podobne dzia³anie mog³oby dotyczyæ innych instrumentów finansowych.
2. Sformu³owanie przez Ministerstwo Rozwoju zasad dobrej praktyki kredytowej w relacjach instytucji po¿yczkowych z ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami. Zasady te powinny w szczególnoœci zapewniaæ: kanony postêpowania w warunkach nieregularnoœci sp³at, opis zasad bezpieczeñstwa wyjœcia
z instrumentu, zapewnienia równego traktowania i spe³niania zasad fair play.
3. Promocja przez Ministerstwo Rozwoju zasad etyki bankowej i kredytowej
jako szczególnej formy spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu w sektorze
bankowym i przedsiêbiorstw.
4. Wsparcie programów wspó³pracy pomiêdzy instytucjami finansowymi i przedsiêbiorcami, zw³aszcza programów edukacyjnych, podnosz¹cych jakoœæ
i standardy obs³ugi przedsiêbiorców i zmniejszaj¹cych niepewnoœæ dzia³ania
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w relacjach dwustronnych – jako specyficznej formy inwestowania w rozwój
rynku.
5. Wyró¿nienie banków i bankowców maj¹cych szczególne osi¹gniêcia w finansowaniu przedsiêbiorczoœci.
Problem: nadmierna sk³onnoœæ przedsiêbiorców do prowadzenia ortodoksyjnego
rozwoju organicznego
Problem ten zosta³ wyjaœniony w rekomendacjach dla banków komercyjnych
i instytucji finansowych. Prowadzi do rezygnacji lub ograniczania korzystania
przez MSP z finansowania d³u¿nego, co opóŸnia wzrost.
Mo¿liwe kroki do rozwa¿enia przez w³adze publiczne i publiczne instytucje
finansowe:
1. Wsparcie realizacji programów edukacyjnych majach na celu edukacjê przedsiêbiorców w zakresie finansowania rozwoju.
2. Organizowanie sta¿y i wyjazdów zagranicznych dla przedsiêbiorców, których
przedsiêbiorstwa znajduj¹ siê w fazie wzrostu maj¹cych na celu zapoznanie
siê z pozytywnymi studiami przypadku na miejscu.
3. Zaprojektowanie d³ugookresowych instrumentów dofinansowania rozwoju
we wspó³pracy z sektorem banków komercyjnych
4. Opracowanie zasad dobrej praktyki w zakresie finansowania MSP typu equity,
we wspó³pracy ze stowarzyszeniem inwestorów kapita³owych i upowszechnienie ich stosowania wœród firm VC i podobnych.
5. Dofinansowanie us³ug doradczych dla MSP zakwalifikowanych do finansowania poprzez instrumenty dystrybuowane przez instytucje poœrednicz¹ce.
Problem: brak lub niedostatek instrumentów finansowych rozwi¹zuj¹cych
konkretne problemy rozwojowe przedsiêbiorców
Jednym z zasadniczych problemów zwi¹zanych z niedorozwojem finansowania MSP w Polsce jest nie adresowanie specyficznych potrzeb rozwojowych
polskich MPS przez instytucje finansowe. Zwi¹zany z tym jest równie¿ problem
kopiowania obcych wzorców i nie opracowywanie w³asnych instrumentów
dostosowanych do specyfiki. Jednym z przyk³adów prze³amywania tej logiki by³o
wdro¿enie ustaw¹ o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej
kredytu technologicznego w 2005 roku i wprowadzenie go do wykorzystania
w 2006. Kredyt ten funkcjonuje do dziœ. Rozwi¹zanie to zosta³o najpierw opisane
w pracy Finansowanie biznesu technologicznego w 2003 roku opublikowanej przez
Instytut Krajowej Izby Gospodarczej (B¹k i inni, 2003). W efekcie opracowano rozwi¹zanie korzystne dla bud¿etu i przedsiêbiorców i bardzo stymuluj¹ce inwestycje technologiczne. Rozwi¹zanie to uzyska³o pozytywn¹ akceptacjê pos³ów Sejmu
RP, przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê.
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Mo¿liwe dzia³ania w tym zakresie obejmuj¹:
Uruchomienie wsparcia dla inicjatyw banków i organizacji przedsiêbiorców
w zakresie opracowywania innowacyjnych instrumentów finansowania MSP.
Dokonywanie przegl¹dów miêdzynarodowych co np. 2 lata w zakresie stosowanych instrumentów finansowania MSP na œwiecie i publikowanie w tym
zakresie raportów.
Prowadzenie monitoringu akcji kredytowej do sektora MSP z podzia³em na
klasy wielkoœciowe przedsiêbiorstw, regiony, bran¿e, formy prawne itp. w celu œledzenia jak rozwija siê akcja kredytowa w poszczególnych segmentach
MSP. W Polsce wydaje siê miliardy z³otych na pomoc MSP i jednoczeœnie nie
prowadzi siê monitoringu dynamiki finansowania poszczególnych grup
MSP. System taki da³oby siê niskim kosztem zorganizowaæ przy pomocy GUS-u
i sprawozdañ SP.
Prowadzenie badañ na temat efektywnoœci wykorzystania poszczególnych
instrumentów finansowych w praktyce krajowej i zagranicznej, w tym szersze wykorzystywanie metod eksperymentalnych i quasi eksperymentalnych
oraz projektów pilota¿owych.
Zwrócenie w projektowaniu instrumentów finansowych szczególnej uwagi
na takie problemy MSP jak:
– niechêæ czêœci MSP do finansowania rozwoju kapita³em obcym,
– niedu¿e aktywa przedsiêbiorców, które mog³yby stanowiæ zabezpieczenie
kredytu lub po¿yczki,
– funkcjonowanie czêœci MSP w oparciu o stereotypy i uproszenia,
– stosowanie naœladowczych modeli biznesowych i niechêæ do innowacji,
– brak lub niedu¿y zakres nak³adów na B+R, projektowanie nowych produktów i technologii,
– kierowanie siê czêœci MSP instynktem stadnym i awersj¹ do ryzyka,
– du¿a sk³onnoœæ do kumulacji œrodków i gromadzenia kapita³u przezornoœciowego,
– niedostatek elementarnej wiedzy przedsiêbiorców w zakresie finansowania przedsiêbiorstwa i matematyki.

Problem: wspieranie dopasowania oferty instytucji finansowych do faktycznych
zró¿nicowañ demograficznych przedsiêbiorców i ich mo¿liwoœci poznawczych
W rekomendacjach dla banków i instytucji komercyjnych wskazano na koniecznoœæ akcentowania w produktach finansowych kwestii p³ci i dotychczasowego
doœwiadczenia przedsiêbiorców. Dzia³ania te powinny byæ równie¿ wspierane
przez instytucje i w³adze publiczne.
Mo¿liwe kroki do rozwa¿enia przez w³adze publiczne i publiczne instytucje
finansowe:
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1. Promocja prostych i przejrzystych instrumentów opartych na korzyœciach dla
doœwiadczonych klientów
2. Promocja stosowania prostych i przejrzystych instrumentów opartych na
korzyœciach i wzbogaconych o framing dla mniej doœwiadczonych klientów.
3. Promocja programów czy instrumentów finansowych dla kobiet wzbogaconych o specyficzny dla tej grupy framing.
4. Promocja stosowania przez banki komercyjne i instytucje finansowe ró¿nych
form framingu i in¿ynierii behawioralnej
5. Promocja badañ symulacyjnych lub eksperymentów przeprowadzanych
przez banki i instytucje finansowe przed wdro¿eniem instrumentów.

9.4. Model oddzia³ywañ behawioralnych
Przemys³aw Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki, Wojciech Bizon,
Marek Szczepaniec, Jacek Zaucha, Krzysztof Dobrowolski, Adam
Szczêch, Paulina Szulc-Fischer, Lilia Neumann, Dominik Aziewicz
Przedstawiony powy¿ej zestaw rekomendacji problemowych warto uzupe³niæ
o ca³oœciowy model oddzia³ywañ na MSP uwzglêdniaj¹cy determinanty behawioralne, który by³by oparty na przeprowadzonych badaniach, zarówno w latach
2013–2016 jak i wczeœniejszych z lat 2009–2010. G³ównym kryterium konstrukcji
modelu oddzia³ywañ behawioralnych jest uzyskanie wysokiego poziomu skutecznoœci polityki wobec MSP.
Przedstawiony w tym badaniu model oddzia³ywañ behawioralnych przedstawia zasadnicze wspó³zale¿noœci pomiêdzy dzia³aniami instytucji oferuj¹cych
instrumenty finansowe i rozwojowe dla MSP a reakcjami MSP na te instrumenty
z punktu widzenia skutecznoœci polityki rozwoju MSP oraz propozycjê dodatkowych dzia³añ wp³ywaj¹cych na podniesienie skutecznoœci stosowanych instrumentów wsparcia. Sformu³owanie skutecznoœæ polityki rozwoju MSP w skonstruowanym modelu oznacza:
1) wysoki poziom pozytywnej reakcji na bodŸce ekonomiczne (chêtne przyjmowanie bodŸców);
2) przetwarzanie bodŸców na dzia³ania rozwojowe firm odbywa siê w sposób,
który odzwierciedla cele danego instrumentu (wierne przetworzenie bodŸców)
3) osi¹gany jest wysoki stopieñ efektu koñcowego znajduj¹cy swoje odzwierciedlenie w du¿ych relacjach pomiêdzy nak³adami kosztowymi a efektami
rozwojowymi (efektywne wykorzystanie œrodków) w wiêkszoœci MSP korzystaj¹cych z danego instrumentu finansowego.
Definicja ta nawi¹zuje do definicji z lat 2019–2010 ale odnosi efektywnoœæ do
ca³ych grup czy segmentów MSP a nie tylko do poszczególnych MSP.
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Przedstawione powy¿ej zasadnicze cechy skutecznoœci modelu wspierania
MSP zawieraj¹ elementy behawioralne: reagowanie na bodŸce jest kluczem do
osi¹gniêcia efektu koñcowego. W poprzednich badaniach s¹dziliœmy, ¿e niski poziom reakcji oznacza, ¿e bardzo ma³a liczba przedsiêbiorstw pozytywnie reaguje
na propozycjê dzia³ania rozwojowego, które jest wsparte pomoc¹ w³adz publicznych. Oznacza to, ¿e wed³ug oceny przedsiêbiorstw dany bodziec oferuje zbyt
ma³o korzyœci, albo te¿ ocena relacji pomiêdzy nak³adem wysi³ku a efektem rozwojowym bodŸca jest zbyt du¿a, albo te¿ sposób wdra¿ania bodŸca lub jego treœæ
s¹ niezrozumia³e dla przedsiêbiorstw lub zwi¹zane z nadmiernymi trudnoœciami.
Tymczasem obecnie w coraz wiêkszym stopniu zdajemy sobie sprawê ze zró¿nicowanego dostosowania bodŸców do poszczególnych segmentów. Nie istnieje
coœ takiego jak uniwersalnie dobry bodziec.
Innym zagadnieniem jest przyswojenie bodŸca przez MSP i przekszta³cenie
go w dzia³ania rozwojowe MSP. Zale¿y to z du¿ym stopniu od stabilizacji i poziomu uporz¹dkowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, ale tak¿e od zdolnoœci radzenia sobie z pojawiaj¹cymi siê problemami. Zarówno stabilizacja jak i uporz¹dkowanie sprzyjaj¹ przyswojeniu bodŸca. Równie¿ doœwiadczenie mo¿e byæ
czynnikiem sprzyjaj¹cym.
Ostatni z analizowanych elementów skutecznoœci: wysoka efektywnoœæ przekszta³cania nak³adu (bodŸców) na efekty zale¿y w powa¿nym stopniu od zdolnoœci organizacyjnej, technologicznej i marketingowej a tak¿e zaanga¿owania i motywacji kadry MSP.
Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, i¿ elementy behawioralne wp³ywaj¹ na
osi¹gniêcie odpowiednich poziomów efektywnoœci polityki rozwoju MSP. Warto
wiêc uwzglêdniaæ rozwi¹zania behawioralne w konstrukcji instrumentów finansowych skierowanych do MSP.
Politykê wspierania MSP za pomoc¹ bodŸców ekonomicznych mo¿na umiejscowiæ w polityce silnej stymulacji (omówionej w badaniach UG z lat 2009–2010),
która zak³ada, ¿e otoczenie podatkowe jest stabilne, natomiast czêsto i z du¿ym
nasileniem stosuje siê celowe bodŸce podatkowe, których zadaniem jest pobudzanie podatników do stosowania dzia³añ zgodnych z interesem polityki gospodarczej. Polityka tego typu oferuje korzyœci dla wyodrêbnionych grup celowych, które najlepiej s¹ w stanie wype³niæ zadania, które stawia przed nimi polityka
gospodarcza. Przedsiêbiorcy posiadaj¹ zapewnion¹ stabilnoœæ warunków gospodarowania, natomiast mog¹ liczyæ na dodatkowe korzyœci zwi¹zane z czêsto oferowanymi bodŸcami. W tym aspekcie polityka rozwoju MSP za pomoc¹ bodŸców
ekonomicznych zwiêksza poziom korzyœci osi¹ganych przez przedsiêbiorstwa.
Poni¿ej przedstawiono dwa schematy pokazuj¹ce mo¿liwe oddzia³ywania
behawioralne w typowych sytuacjach problemowych zaobserwowanych podczas
badañ przeprowadzonych przez zespó³ autorski.
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Pierwszy schemat pokazuje ogólne kierunki oddzia³ywañ oraz zakresy obejmuj¹ce: przyczyny diagnozuj¹ce problem, problem, skutki dla przedsiêbiorstwa
i stosowanego instrumentu oraz skutki dla spo³eczeñstwa. Model oddzia³ywañ
behawioralnych jest podzielony na czêœæ zawieraj¹c¹ interwencjê behawioraln¹
(dolna czêœæ) i czeœæ niezawieraj¹ca interwencji behawioralnej. W czêœci niezawieraj¹cej interwencji behawioralnej przyczyny wywo³uj¹ problemy, które generuj¹
negatywne skutki dla przedsiêbiorstw i spo³eczeñstwa. W czêœci modelu zawieraj¹cej interwencjê behawioraln¹, za pomoc¹ narzêdzi behawioralnych oddzia³ujemy na przyczyny, przyczyny przekszta³caj¹ siê w pozytywne stymulanty
a stymulanty buduj¹ szansê rozwojow¹, której wykorzystanie generuje pozytywne skutki dla przedsiêbiorstw i spo³eczeñstwa. Model ten pokazuje tylko g³ówne
zale¿noœci, które mo¿na wykorzystaæ. Schemat ten przedstawia wybrane, i jak
wydaje siê, najistotniejsze przyczyny i oddzia³ywania.
W schemacie tym do g³ównych przyczyn problemów z wykorzystaniem
bodŸców ekonomicznych zaliczono: kwalifikacjê bodŸca jako czynnika ryzyka,
awersjê MSP do ryzyka, niski poziom korzyœci realnej, niski poziom korzyœci –
postrzegany, wadliwy przekaz treœci bodŸca, niskie poczucie bezpieczeñstwa
regulacyjnego oraz niski priorytet rozwoju firmy.
G³ówne oddzia³ywania na przyczyny obejmowa³y: strukturê podmiotow¹
tworz¹c¹ bodŸce z partycypacj¹ MSP, dystrybucjê bodŸców w sposób buduj¹cy
zaufanie MSP i przez struktury podmiotowe z wysok¹ reputacj¹, edukacjê przedsiêbiorców w zakresie rozwoju biznesu i zarz¹dzania finansowego, poprawê niektórych elementów konstrukcji bodŸca, ekspozycjê korzyœci i nak³adów zwi¹zanych z bodŸcem w sposób dostosowany do specyfiki segmentów MSP, przekaz
zrównowa¿ony, zawieraj¹cy kluczowe elementy treœci i odpowiadaj¹cy na specyfikê poznawcz¹ segmentów MSP, wzbogacenie bodŸca o elementy bezpieczeñstwa MSP oraz budowê kultury biznesowej otwartej na aktywne poszukiwanie
mo¿liwoœci rozwoju.
Pozytywne stymulanty wygenerowane przez oddzia³ywania na przyczyny
obejmowa³y: kwalifikacjê bodŸca jako czynnika tworz¹cego korzyœci biznesowe,
budowê sk³onnoœci MSP do wykorzystywania mo¿liwoœci i zwi¹zanych z nimi
bodŸców, podwy¿szony poziom realnych korzyœci, postrzegalne korzyœci wymierne i kalkulowane, przekaz treœci dostosowany do zdolnoœci percepcyjnych segmentów MSP, wysokie poczucie bezpieczeñstwa regulacyjnego, wysoki priorytet
dla zastosowana bodŸca w rozwoju firmy, oczekiwanie przez MSP na inne inicjatywy tworz¹ce mo¿liwoœci biznesowe.
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Rysunek 1. Podstawowe oddzia³ywanie na przyczyny niedostatecznej akceptacji bodŸców
rozwojowych przez MSP
ród³o: Opracowanie w³asne.

Rysunek 2 przedstawia pe³ny model oddzia³ywañ behawioralnych na stymulanty
(czynniki) negatywnych decyzji w zakresie przyjmowania bodŸców rozwojowych
przez MSP. Opiera siê on na obserwacjach dokonanych w ramach przeprowadzonego

II. STYMULANTYNEGATYWNEJ
DECYZJI LUB ODWLEKANIA
à DECYZJI O ZASTOSOWANIU
BODCA
1. MSP odczuwaj¹, ¿e nie maj¹
à wp³ywu na formy i rodzaje pomocy rozwojowej
2. Czêœæ MSP ma problemy
ze zrozumieniem istotnych
à elementów instrumentu
finansowego
3. Du¿a czeœæ MSP odbiera instrumenty finansowe jako nieà dostosowane do ich specyfiki

4.Brak znajomoœci lub niska znajomoœæ elementów kosztowych
à i korzyœci, które oferuje instrument finansowy

1. W³¹czenie MSP do procesu
projektowania instrumentów
finansowych

2. Wypracowanie treœci instrumentów finansowych w sposób ca³kowicie zrozumia³y dla MSP

3. Opracowanie wersji instrumentów finansowych dopasowanych
do specyfiki oddzia³ywania behawioralnego (np. ze wzglêdu na
p³eæ, doœwiadczenie itp.)

4.Opracowanie kalkulacji ekonomicznych wykorzystania instrumentu przez MSP, które zostaj¹
udostêpnione potencjalnym beneficjentom

ò

ò

I. ODDZIA£YWANIA BEHAWIORALNE NA MSP WP£YWAJACE NA ZMIANÊ CZYNNIKÓW
DECZYJI NEGATYWNYCH NA
DECYCJE POZYTYWNE

ROZPOZNANIE
STYMULANT
NEGATYWNYCH DECYCJI

ZAPLANOWANIE
ODDZIA£YWAÑ
BEHAWIORALNYCH

à

à

à

à

à

4.Wiêksza znajomoœæ kosztów
i korzyœci instrumentu

3. Poczucie MSP o tym, ¿e instrument jest dostosowany
do potrzeb w³asnej firmy

3. Wszyscy potencjalni u¿ytkownicy instrumentu finansowego rozumiej¹, na czym polega
jego funkcjonowanie i konstrukcja

1. MSP maj¹ œwiadomoœæ wspó³tworzenia instrumentów polityki rozwoju

III. STYMULANTY PODEJMOWANIA POZYTYWNYCH
DECYZJI O PRZYJÊCIU
PRAWID£OWEGO BODCA

ò

ZBUDOWANIE
POZYTYWNYCH PODSTAW
DECYZYJNYCH

4.Zbudowanie odczucia, ¿e instrument jest korzystny dla firmy
à i warto go zastosowaæ

3. Zwiêkszona sk³onnoœæ MSP
do korzystania z dostosowanych
à instrumentów finansowych

3. Wiêkszy stopieñ zrozumienia
wp³ywa na zwiêkszony stopieñ
à korzystania z instrumentu

1. MSP chêtniej korzystaj¹ z inà strumentów finansowych, w których tworzeniu uczestniczy³y

à

IV. SKUTKI ODDZIA£YWAÑ
BEHAWIORALNYCH

ò

OSI¥GNIÊCIE
SKUTKÓW POZYTYWNYCH
DECYZJI

à

7. Opracowane planu dzia³añ edukacyjnych, doradczych i informacyjnych towarzysz¹cych danemu
instrumentowi zwi¹zane z zarz¹dzaniem finansowym, rozwojem
firmy i wykorzystaniem konkretnych instrumentów finansowych

8. Promocja ogólna i teoretyczna
8. Promocja oparta na rzeczowych
argumentach skierowana do tych
bez wskazania praktycznych realizacji i konkretnych efektów
jednostek, które z wysokim prawdopodobieñstwem mog¹ potrzeà
bowaæ instrumentu. Zostan¹
opracowane i zaprezentowane
praktycznie zrealizowane projekty,
przyk³ady, g³osy innych przedsiêbiorców
à

à

6. Œwiadomoœæ ogromnych
6. Opracowanie planu awaryjnego:
problemów w przypadku
sposobu wspó³dzia³ania z MSP
problemów ze sp³at¹
w sytuacjach trudnych oraz zakoà
munikowanie go potencjalnym
beneficjentom w sposób ograniczaj¹cy ich obawy
7. Brak wiedzy, w jakiej formie
zastosowaæ dany instrument
i jak mo¿e on wp³yn¹æ na rozà wój firmy

à

ò

ò

5. Brak lub niskie zaufanie do
5. Oferent instrumentu finansoweoferenta instrumentu finansogo reprezentuje postawê wzbudzaà wego
j¹c¹ zaufanie poprzez stosowanie
ró¿norodnych dzia³añ buduj¹cych
poczucie bezpieczeñstwa wspó³pracy

ROZPOZNANIE
STYMULANT
NEGATYWNYCH DECYCJI

ZAPLANOWANIE
ODDZIA£YWAÑ
BEHAWIORALNYCH

ò

6. Wzrost poczucia bezpieczeñstwa i wzrost przekonania, ¿e
problemy mo¿na wspólnie poà
konaæ i zale¿y na tym instytucji
finansowej

8. Promocja o charakterze adresowanym i merytorycznym

à

8. Firma otrzymuje informacjê,
której rzeczywiœcie potrzebuje
(odpowiada na jej potrzeby)

7. Przeszkolenie lub doradztwo
7. MSP wiedz¹, do czego (do japrzy wyborze formy instrumenkich celów rozwojowych) mog¹
tu, w strategii rozwoju w zarz¹wykorzystaæ instrument i chêtniej
à z nich korzystaj¹
dzaniu finansowym

6. Zapewnienie wspó³dzia³ania
przy problemach ze sp³at¹ lub
innych problemach

5. Wiêksze wstêpne zainteresowanie ofert¹ i zmniejszenie decyzji
à negatywnych podejmowanych
od razu

ò
5. Zaufanie do oferenta instrumentu finansowego

OSI¥GNIÊCIE
SKUTKÓW POZYTYWNYCH
DECYZJI

ZBUDOWANIE
POZYTYWNYCH PODSTAW
DECYZYJNYCH

10. Informacja o instrumentach
finansowych jest ma³o dostêpna
i nie ma siê po ni¹ do kogo
à
zwróciæ

10. £atwy i sprawny kontakt osobisty, mailowy, telefoniczny doradcy
finansowego z przedsiêbiorcami
z MSP o oferowanych instrumentach finansowych, ich zastosowaniu i funkcjonowaniu

12. MSP maj¹ poczucie, ¿e dzia³aj¹
same, wsparcie jest trudne do
uzyskania, rozwój nale¿y ograà niczaæ tylko do mo¿liwoœci stwarzanych przez ortodoksyjny
rozwój organiczny
à

à

à

à

12. MSP maj¹ poczucie, ¿e dzia³aj¹ w sprzyjaj¹cym otoczeniu
finansowym i rozwojowym
i mog¹ liczyæ na wsparcie
dla racjonalnych projektów

11. Instytucja finansowa wykazuje troskê o prawid³owoœæ
relacji i sk³onnoœæ do pomocy
w przypadku odstêpstw przedsiêbiorcy

10. Czêœciej podejmowane s¹
pozytywne decyzje

10. MSP znaj¹ osobê odpowiedzialn¹ za instrument finansowy i mog¹ siê z ni¹ skontaktowaæ i uzyskaæ niezbêdne
informacje

12. Klimat zaufania, aktywnoœci
i poszukiwania mo¿liwoœci biznesowych skutkuje wiêksz¹ liczb¹
à dobrych projektów do sfinansowania

11. Du¿a œwiadomoœæ odpowiedzialnego podejœcia partnerów
finansowych i rozwojowych,
à
rosn¹ce poczucie bezpieczeñstwa,
lepsza realizacja kontraktu finansowego

à

9. Zachêta do wspó³pracy prowadz¹ca do podpisania umowy
à
o finansowaniu

ò

OSI¥GNIÊCIE
SKUTKÓW POZYTYWNYCH
DECYZJI

9. Widoczne zaufanie instytucji
finansowej do przedsiêbiorcy –
wymaganie umiarkowanej
iloœci dokumentacji

ò

ZBUDOWANIE
POZYTYWNYCH PODSTAW
DECYZYJNYCH

ród³o: Opracowanie w³asne.

Rysunek 2. Pe³ny model oddzia³ywañ behawioralnych na stymulanty negatywnych decyzji MSP w zakresie przyswojenia bodŸców rozwojowych

12. Wzbudzanie zainteresowania
i stymulowanie aktywnoœci MSP
do wspó³pracy z instytucjami finansowymi i rozwojowymi – stymulowanie aktywnych postaw MSP
w zakresie poszukiwania sojuszników rozwoju ich firm

11. Obawa, ze instytucja finan11. Proste procedury postêpowania
i pomocy w unikaniu b³êdów przez
sowa mo¿e wykorzystaæ wszystkie potkniêcia beneficjenta do
MSP. Zostan¹ one zakomunikowaà
na³o¿enia na niego kary lube
ne ca³emu œrodowisku. Ponadto
zerwania kontraktu
pomoc w korekcie

9. Widoczny brak zaufania instytucji finansowej do przedsiêbiorà
ców poprzez wymaganie nadmiernej dokumentacji

ò

ROZPOZNANIE
STYMULANT
NEGATYWNYCH DECYCJI

9. Dystrybutor instrumentu finansowego opracuje dokumentacjê
minimalizuj¹c¹ pracoch³onnoœæ
przedsiêbiorcy

ò

ZAPLANOWANIE
ODDZIA£YWAÑ
BEHAWIORALNYCH
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badania. W porównaniu do pe³nego modelu z lat 2009–2010 model ten zosta³
znacz¹co uproszczony poprzez agregacjê stymulant i dzia³añ rozwojowych.
W ramach pe³nego modelu oddzia³ywañ behawioralnych przewidziano 4 fazy
aktywnoœci. Obejmuj¹ one: zaplanowanie oddzia³ywañ behawioralnych, rozpoznanie stymulant negatywnych decyzji, zbudowanie pozytywnych podstaw decyzyjnych oraz osi¹gniêcie skutków pozytywnych decyzji. W ramach poszczególnych faz osi¹gane s¹ nastêpuj¹ce rezultaty: w fazie 1 opisane zostaj¹ mo¿liwe
oddzia³ywania behawioralne na MSP wp³ywaj¹ce na zmianê czynników decyzji
negatywnych na decyzje pozytywne, w fazie 2 wskazuje siê na stymulanty negatywnej decyzji lub odwlekania decyzji o zastosowaniu bodŸca, w fazie 3 opisywane s¹ stymulanty podejmowania pozytywnych decyzji o przyjêciu prawid³owego
bodŸca, natomiast w fazie 4 opisywane s¹ skutki oddzia³ywañ behawioralnych
dla ka¿dego z oddzia³ywañ behawioralnych.
Drugi schemat modelu pe³nych oddzia³ywañ behawioralnych zosta³ dopasowany do specyfiki instytucji finansowych, w tym banków komercyjnych. Oba
modele pokazuj¹ mo¿liwoœci oddzia³ywania instytucji finansowych i rozwojowych, finansowych, które mog¹ byæ zainteresowane zwiêkszeniem skutecznoœci
swojej polityki oraz strategii biznesowej. Oba modele mog¹ stanowiæ wartoœciowe
wskazania jak wspomniane powy¿ej instytucje mog¹ wp³ywaæ na zwiêkszenie
skutecznoœci swojego dzia³ania w relacjach z ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami przy upowszechnianiu instrumentów finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Dopasowanie modelu oddzia³ywañ do specyfiki wybranych segmentów
Jednym z zadañ projektu by³o wskazanie w jaki sposób mo¿na dopasowaæ
rekomendacje w zakresie oddzia³ywañ behawioralnych do specyfiki segmentów MSP.
Zespól autorski doszed³ do wniosku, ¿e dopasowanie powinno byæ zaproponowane w podziale na p³cie (kobiety, mê¿czyŸni) oraz wed³ug doœwiadczenia (osoby deklaruj¹ce doœwiadczenie w stosowaniu podobnego instrumentu i osoby bez
doœwiadczenia). Poni¿sze obserwacje maj¹ charakter ramowy i zosta³y dokonane
na podstawie przeprowadzonych badañ w okreœlonych sytuacjach decyzyjnych
(kontekstach).
Przekrój 1: Kobiety – Mê¿czyŸni
Kobiety
1. Ogólne obserwacje badawcze pokazuj¹, ¿e kobiety reaguj¹ z wiêksz¹ regularnoœci¹, s¹ zdecydowanie bardziej przewidywalne ni¿ mê¿czyŸni oraz, ¿e
generalnie znaczne bardziej pozytywnie reaguj¹ na farming.
Te obserwacje wskazuj¹ na to, ¿e:
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– instrumenty dla kobiet mo¿na opracowaæ wed³ug jednego dobrze zweryfikowanego wzorca, czyli przetestowaæ konkretny instrument i na tej
podstawie mo¿na budowaæ kolejne, przewiduj¹c du¿¹ regularnoœæ reakcji;
– w instrumenty finansowe mo¿na wbudowywaæ typowy framing i oferowaæ
go ca³ym segmentom (kobiety z doœwiadczeniem i kobiety bez doœwiadczenia).
2. Generalnym celem framingu wobec kobiet przedsiêbiorców powinno byæ
zwiêkszenie poziomu bezpieczeñstwa i obni¿enie poczucia niepewnoœci lub
odczuwanego ryzyka. Framing tego typu mo¿e byæ zapewniony poprzez
nastêpuj¹ce dzia³ania:
– w wiêkszoœci sytuacji doprecyzowanie warunków dotycz¹cych proponowanych produktów sprzyja podjêciu decyzji pozytywnej lub negatywnej (czyli obni¿a odsetek osób wahaj¹cych siê);
– du¿e znaczenie dla kobiet odgrywa deklarowane wsparcie doradców oraz
mentoring – ma to zwi¹zek z potwierdzon¹ w ramach wiêkszoœci badañ
silniejsz¹ ni¿ w przypadku mê¿czyzn awersj¹ do ryzyka;
– funkcjonowanie w ramach wspó³pracuj¹cej ze sob¹ grupy równie¿ zmniejsza
poziom awersji do ryzyka oraz zwiêksza poczucie bezpieczeñstwa. Kobiety
chêtniej wybieraj¹ programy pomocowe dedykowane specjalnie dla nich.
Tego typu podejœcie jest charakterystyczne nawet dla osób, które posiadaj¹
doœwiadczenie w tego typu programach.
3. Kobiety czêsto uwa¿aj¹, ¿e maj¹ ni¿szy poziom wiedzy finansowej ni¿ mê¿czyŸni. Towarzyszy temu znacznie czêœciej ni¿ u mê¿czyzn sk³onnoœæ do
skompensowania braków i nabywania nowej wiedzy i umiejêtnoœci. Okolicznoœci te mog¹ sk³aniaæ instytucje finansowe tworz¹ce programy dla kobiet, aby:
– uwzglêdniaæ w nich silny komponent edukacyjny, z zaleceniem koniecznoœci uczestnictwa przez osoby bez du¿ego doœwiadczenia;
– elastycznie dopasowywaæ porady fachowe dla kobiet w zale¿noœci od ich
oczekiwañ i deklarowanego doœwiadczenia.
Generalnie wp³yw in¿ynierii ekonomicznej na kobiety jest silniejszy, choæ
zale¿y on w du¿ej mierze od konkretnej sytuacji. Wywieraj¹c wp³yw framingowy
na kobiety nale¿y dzia³aæ z du¿ym poczuciem ostro¿noœci, poniewa¿ pewna ich
czêœæ, choæ niezbyt du¿a, mo¿e reagowaæ podobnie jak mê¿czyŸni. Dotyczy to
zw³aszcza kobiet-przedsiêbiorców o du¿ym doœwiadczeniu, znacz¹cych sukcesach zawodowych, wysokiej pozycji i autorytecie. Osoby takie wcale nie musz¹
dzia³aæ w otoczeniu mê¿czyzn.
Mê¿czyŸni
1. Ogólne obserwacje badawcze pokazuj¹, ¿e mê¿czyŸni reaguj¹ z mniejsz¹
regularnoœci¹ ni¿ kobiety, s¹ zdecydowanie mniej przewidywalni, a ich reakcje na oddzia³ywania behawioralne w du¿ym stopniu zale¿¹ kontekstu sytua-
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cji decyzyjnej. Mê¿czyŸni-przedsiêbiorcy generalnie mniej pozytywnie reaguj¹ na framing.
– instrumenty dla mê¿czyzn trzeba opracowywaæ wed³ug wzorców opartych
na ka¿dorazowym testowaniu (dotyczy to równie¿ instrumentów bez
wskazani p³ci), poniewa¿ na podstawie weryfikacji jednego instrumentu
nie mo¿na s¹dziæ o tym, ¿e reakcja na podobny instrument bêdzie zbli¿ona.
Nawet ma³e ró¿nice mog¹ spowodowaæ du¿e ró¿nice w podejmowaniu decyzji;
– w instrumenty finansowe mo¿na wbudowywaæ typowy framing, ale trzeba
go testowaæ i oferowaæ ca³ym segmentom (kobiety z doœwiadczeniem i kobiety bez doœwiadczenia).
2. Mê¿czyŸni-przedsiêbiorcy charakteryzuj¹ siê znacznie wiêkszym poczuciem
pewnoœci siebie ni¿ kobiety-przedsiêbiorcy. Subiektywnie rzecz bior¹c bardziej oczekuj¹ dowodów i potwierdzeñ ni¿ wsparcia. Niestety czêsto dotyczy
to równie¿ osób bez doœwiadczenia. Tak wiêc generalnym celem framingu
wobec mê¿czyzn powinno byæ dostarczenie im dowodów lub potwierdzeñ
na korzystnoœæ rozwi¹zañ proponowanych przez instytucjê finansow¹ oraz,
dla tych mê¿czyzn-przedsiêbiorców, którzy sobie ¿ycz¹ wsparcia fachowego
w rozwi¹zywaniu konkretnych problemów. Framing tego typu mo¿e byæ zapewniony przez nastêpuj¹ce dzia³ania:
– dostarczenie dowodów kalkulacyjnych, przyk³adów udanych realizacji,
kontaktów do innych klientów, którzy skorzystali z instrumentu (za ich
zgod¹) powoduje, ¿e mê¿czyŸni-przedsiêbiorcy chêtniej traktuj¹ ofertê jako
szanse do wykorzystania, a nie problem. W wiêkszoœci sytuacji dostarczenie
takich przekonywuj¹cych dowodów zmienia diametralnie decyzje (z nie na
tak) lub obni¿a odsetek osób wahaj¹cych siê (na rzecz decyzji na tak);
– wsparcie doradcze i mentoringowe powinno byæ oferowane mê¿czyznom
z du¿¹ ostro¿noœci¹. Nale¿y raczej oczekiwaæ samooceny potrzeb przedsiêbiorcy w tym zakresie i wtedy, gdy zostan¹ one wyartyku³owane – zaproponowanie wsparci;
– mê¿czyŸni mog¹ dzia³aæ w ramach zorganizowanej grupy przedsiêbiorców,
jeœli zdecydowanie odczuwaj¹ korzyœci ze wspó³dzia³ania. S¹ mniej sk³onni
ni¿ kobiety do inwestowania w przysz³oœæ. Dlatego te¿ formuj¹c inicjatywy
grupowe lepiej jest od razu podaæ jakie s¹ oczekiwane cele i efekty ni¿
pozostawiæ te elementy do decyzji przysz³ej.
3. Mê¿czyŸni-przedsiêbiorcy szybciej podejmuj¹ decyzje oraz s¹ bardziej zdecydowani. Oszczêdzaj¹ tym samym czas potrzebny do realizacji innych zadañ.
Czêœciej jednak pope³niaj¹ b³êdy. Du¿ym problemem mê¿czyzn jest zawy¿ona
samoocena. Mê¿czyŸni znacznie gorzej odbieraj¹ inicjatywy edukacyjne ni¿
kobiety, ale odczuwaj¹ brak wiedzy bran¿owej. Okolicznoœci te mog¹ sk³aniaæ
instytucje finansowe tworz¹ce programy dla mê¿czyzn (lub ogólne), aby:
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– uwzglêdniaæ w nich komponent edukacyjny oparty na fachowej wiedzy
bran¿owej – z regu³y znajdzie to akceptacjê wiêkszoœci respondentów;
– oferowaæ programy edukacyjne ogólniejsze (np. zwi¹zane z zarz¹dzeniem
finansowym) tylko dla zainteresowanych i w sposób wskazuj¹cy na mo¿liwoœæ,
a nie koniecznoœæ uczestnictwa w nich;
– nale¿y unikaæ oferowania obowi¹zkowych porad i doradztwa wysoce
doœwiadczonym klientom, poniewa¿ mog¹ to odebraæ jako nieufnoœæ do
ich kompetencji;
– elastycznie dopasowywaæ porady fachowe dla mê¿czyzn w zale¿noœci od
ich oczekiwañ i deklarowanego doœwiadczenia.
Mê¿czyŸni-przedsiêbiorcy s¹ bardziej sk³onni do podejmowania ryzyka i chêtniej korzystaj¹ z instrumentów, które oferuj¹ wiêksz¹ elastycznoœæ – mimo potencjalnego ryzyka straty. Mê¿czyŸni chêtniej siêgaj¹ po instrumenty kredytowe – co
ma zwi¹zek ze wspomnian¹ wy¿ej wiêksz¹ sk³onnoœci¹ do ryzyka. Podobnie jak
w przypadku kobiet doprecyzowanie opisu instrumentu, w wiêkszoœci sytuacji
zwiêksza liczbê respondentów, którzy s¹ w stanie podj¹æ decyzje i nie zwlekaæ z wyborem. Jednak si³a oddzia³ywania tego efektu jest silniejsze w przypadku kobiet.

Przekrój 2: Osoby bez doœwiadczenia / osoby z doœwiadczeniem
Podzia³ na te segmenty jest niezwykle wa¿ny z punktu widzenia instytucji
finansowej. Framing dzia³aj¹cy pozytywnie wobec jednego segmentu mo¿e
dzia³aæ ca³kowicie kontrproduktywnie (zniechêcaj¹co) wobec drugiego segmentu.
Dla zdania sobie sprawy z rozmiaru obu segmentów: przedsiêbiorców z doœwiadczeniem i bez doœwiadczenia, mo¿na przytoczyæ obserwacje z przegl¹du dzia³alnoœci kredytowej w oddzia³ach bankowych w Polsce w ramach konkursu Bank
Przyjazny dla Przedsiêbiorców: przeprowadzony w oddzia³ach przegl¹d wykaza³, ¿e jedynie od 3 do 20% klientów z sektora MSP mia³o otwarte rachunki kredytowe w danym banku w okresie przeprowadzenia przegl¹du (2011). Przy czym te
najni¿sze dane dotyczy³y jednego z najwiêkszych banków w Polsce, a najwy¿sze
banku wyspecjalizowanego w okreœlonej dziedzinie. Segment przedsiêbiorców
bez du¿ego doœwiadczenia w stosowaniu aktywnych instrumentów finansowych
jest wiec wielokrotnie wiêkszy ni¿ segment klientów z doœwiadczeniem.
Osoby bez doœwiadczenia
Osoby bez doœwiadczenia w stosowaniu danego instrumentu nie musz¹ byæ
nowymi lub m³odymi przedsiêbiorcami. Mog¹ mieæ d³ugie doœwiadczenie biznesowe, ale nie s¹ w stanie przywo³aæ analogii do sytuacji decyzyjnej, przed któr¹
stoj¹. W zwi¹zku z tym s¹ zmuszone do podejmowania decyzji w warunkach du¿ej niepewnoœci i ryzyka.
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1. Generaln¹ strategi¹ instytucji finansowej oferuj¹cej instrument finansowy
powinno byæ zmniejszenie poziomu niepewnoœci i ryzyka oraz wzbudzenie
zaufania do rzetelnoœci oferty. Instytucje finansowe mog¹ w tym zakresie
rozwa¿yæ podejmowanie nastêpuj¹cych dzia³añ, które potencjalnie mog¹
zwiêkszyæ skutecznoœæ oferty:
– jasne i mo¿liwie proste wyt³umaczenie, na czym polega sens danego
instrumentu i na czym polegaj¹ zasadnicze koszty i korzyœci z jego stosowania (prostota i transparentnoœæ);
– skonstruowanie elementów framingu, które buduj¹ konkretne zabezpieczenia interesów przedsiêbiorcy w nieoczekiwanych sytuacjach (np. jasne regu³y wyjœcia z inwestycji);
– zaoferowanie mo¿liwoœci doradztwa fachowego w rozwi¹zywaniu konkretnych problemów zwi¹zanych ze stosowaniem konkretnego instrumentu;
– nie tworzenie barier w zakresie odst¹pienia od stosowania instrumentu, jeœli
okaza³by siê w powa¿nym stopniu nietrafiony.
Pierwsza strategia ma za zadanie wzbudzenie zaufania i pokonanie wstêpnych barier w stosowaniu instrumentów finansowych.
2. Druga strategia instytucji finansowej w odniesieniu do mniej doœwiadczonych
przedsiêbiorców powinna polegaæ na udostêpnieniu im wiedzy, przyk³adów
i mo¿liwoœci weryfikacji czy instrument jest potrzebny i korzystny dla nich.
Wykorzystane do tego celu mog¹ byæ nastêpuj¹ce dzia³ania:
– zaoferowanie uczestnictwa w fachowych programach edukacyjnych zwi¹zanych z rozwojem biznesu przy wykorzystaniu danego instrumentu;
– zaoferowanie doradztwa i mentoringu dla zainteresowanych podczas
korzystania z danego typu instrumentu;
– organizowanie programów zorientowanych na edukacjê bran¿ow¹ w konkretnych bran¿ach na poziomie zaawansowanym.
Druga strategia jest ukierunkowana na prze³o¿enie zbudowanego zaufania
na decyzje z zakresu stosowania instrumentu. S³u¿yæ temu mo¿e oferowanie
programów buduj¹cych przekonanie, ¿e inwestujemy w przysz³oœæ klienta. Nie
wszyscy klienci z niedu¿ym doœwiadczeniem musieliby korzystaæ z instrumentów wsparcia. Tego typu postêpowanie buduje przekonanie przedsiêbiorcy,
¿e relacja jest d³ugookresowa i instytucji finansowej zale¿y na rozwoju firmy
klienta.
Klienci z doœwiadczeniem
Mo¿na ogólnie przyj¹æ, ¿e typowy, prosty framing relatywnie s³abiej dzia³a na
klientów maj¹cych doœwiadczenie w stosowaniu okreœlonego typu instrumentów
ni¿ na osoby mniej doœwiadczone. Osoby te znaj¹ zarówno plusy jak i minusy danego typu instrumentów i s¹ w stanie podj¹æ decyzje w zakresie ich zastosowania
w oparciu o parametry oferty. W takim uk³adzie szczegó³y oferty s¹ zdecydowa-
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nie wa¿niejsze ni¿ framing. Niemniej jednak mo¿na skutecznie oddzia³ywaæ równie¿ i na t¹ grupê klientów jednak trzeba nieco inaczej sformu³owaæ oddzia³ywanie behawioralne.
1. G³ówn¹ strategi¹ wobec tej grupy klientów powinno byæ wykorzystane
czynnika czasu i przejrzystoœci komunikacji.
– g³ównym oddzia³ywaniem behawioralnym wobec doœwiadczonych klientów jest dostarczenie im przejrzystej oferty, zawieraj¹cej wszystkie kluczowe elementy tej oferty od razu. Tego typu strategia oszczêdza czas osób
podejmuj¹cych decyzje i pozwala im na sformu³owanie oczekiwañ w zakresie zmiany parametrów oferty (kontroferty) doœæ szybko;
– w warunkach konkurencyjnego rynku szybka reakcja na sformu³owanie
przez doœwiadczonego klienta kontroferty z regu³y mo¿e koñczyæ siê
szybk¹ pozytywn¹ jego decyzj¹. Dlatego te¿ kszta³tuj¹c oddzia³ywania behawioralne znacznie lepiej jest skoncentrowaæ oddzia³ywania behawioralne na osobistej pracy doradcy finansowego.
2. Inn¹ strategi¹, któr¹ mo¿na stosowaæ wobec doœwiadczonych klientów, jest
oferowanie elementów wsparcia, ale na zasadach dobrowolnoœci i wyboru
przedsiêbiorcy.
– przedsiêbiorcom z doœwiadczeniem mo¿na oferowaæ ró¿ne programy wsparcia
opartego na doradztwie czy mentoringu, ale oparte na dobrowolnoœci. Informacja na ten temat powinna byæ zamieszona na pocz¹tku ka¿dej ofert
wsparcia;
– wsparcie w zakresie programów edukacyjnych mo¿na oferowaæ równie¿
dla pracowników przedsiêbiorstw, co mo¿e byæ dla nich elementem motywacyjnym. Daje to dodatkowy instrument HR dla przedsiêbiorcy;
– podobnie do zastosowania instrumentów motywuj¹cych pracowników
w przedsiêbiorstwach mo¿na rozwa¿yæ zastosowanie kafeterii instrumentów wsparcia spoœród których klient móg³by dokonaæ wyboru wed³ug swojego uznania.
Generalnie rzecz bior¹c framing wobec przedsiêbiorców doœwiadczonych
mo¿na stosowaæ, ale wed³ug zasady najwy¿szej elastycznoœci, unikaj¹c nadmiaru
informacji, który powoduje niepotrzebny chaos informacyjny. Przeprowadzone
badana wykaza³y, ¿e zw³aszcza mê¿czyŸni-przedsiêbiorcy charakteryzuj¹cy siê
du¿ym doœwiadczeniem podejmowali decyzje w sposób najbardziej nieregularny
spoœród wszystkich analizowanych podzia³ów. Jeden framing dzia³a³ na nich
pozytywnie a inny negatywnie. Sugeruje to, aby ka¿dy nowo wprowadzany
instrument dla doœwiadczonych klientów poddawaæ testowaniu na ma³ej grupie
reprezentantów segmentu zanim zostanie on wprowadzony na rynek. Pozwoli to
unikn¹æ niepowodzeñ w upowszechnianiu instrumentów finansowych w przysz³oœci.

CZÊŒÆ III
ZASTOSOWANIA EKONOMII BEHAWIORALNEJ
W RÓ¯NYCH SFERACH ROZWOJU GOSPODARCZEGO

.

1. Behawioralne regu³y nadawania wartoœci
Bo¿ena K³usek-Wojciszke*
1.1. Wprowadzenie
Œwiat spo³eczny jest nieuchronnie wieloznaczny – dok³adnie te same zdarzenia s¹
czêsto interpretowane na ró¿ne, wzajemnie wykluczaj¹ce siê, sposoby. Gdzie jedna osoba widzi katastrofê samolotu wynikaj¹c¹ z zaniechania procedur, tam inna
widzi zamach wynikaj¹cy z politycznego spisku. Ten sam komentarz mo¿e byæ
widziany jako wyraz ¿yczliwoœci albo z³oœliwoœci. Ludzie nie reaguj¹ na zdarzenia, lecz na ich w³asne interpretacje. Podobnie sprawy siê maj¹ z wartoœciowaniem zdarzeñ i obiektów – to samo 100 z³otych mo¿e mieæ wielk¹ wartoœæ dla studenta przed wyp³at¹ stypendium, a mo¿e nie mieæ niemal¿e ¿adnej wartoœci dla
tej samej osoby, gdy ju¿ zostanie dobrze p³atnym pracownikiem. Nawet je¿eli ludzie maksymalizuj¹ zyski (jak zak³ada ekonomia klasyczna), zwykle nie reaguj¹
na ich „obiektywn¹” wartoœæ zdarzeñ (ta czêsto w ogóle nie istnieje), lecz na ich
wartoœæ subiektywn¹, która zmienia siê w zale¿noœci od kontekstu i ró¿nych okolicznoœci. Jednym z kluczowych zadañ ekonomii behawioralnej jest wiêc poznanie prawid³owoœci rz¹dz¹cych nadawaniem subiektywnej wartoœci.
Celem niniejszego rozdzia³u jest przeœledzenie g³ównych prawid³owoœci nadawania subiektywnej wartoœci w œwietle klasycznej i wspó³czesnej psychologii
wartoœciowania. Tabela 1 przedstawia siedem regu³ wartoœciowania obiektów
i zdarzeñ, które zyska³y sobie dot¹d poparcie w wyniku badañ psychologów i ekonomistów behawioralnych. W dalszej czêœci tekstu przedstawiê ogólny sens tych
regu³ i przyk³ady wspieraj¹cych je danych, zaœ na zakoñczenie spróbujê pokazaæ
zastosowanie tych regu³ do wyjaœnienia klasycznego problemu zarówno ekonomii,
jak i psychologii, którym jest zwi¹zek miêdzy zamo¿noœci¹ cz³owieka czy spo³eczeñstwa, a poziomem jego subiektywnego dobrostanu, czyli poczucia szczêœcia.

1.2. Regu³a dostêpnoœci umys³owej
Gdyby cz³owiek mia³ rzetelnie odpowiedzieæ na pytanie „Ogólnie rzecz bior¹c,
jak oceniasz swoje ¿ycie na skali od 0 (najgorsze ¿ycie, jaki mo¿esz sobie wyobra* Dr, Uniwersytet Gdañski, Wydzia³ Ekonomiczny, b0505@op.pl
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ziæ) do 10 (najlepsze ¿ycie, jakie mo¿esz sobie wyobraziæ)”, to musia³by dokonaæ
przegl¹du bardzo du¿ej iloœci danych – rozwa¿yæ, jak wygl¹da stan jego zdrowia,
a jak ma³¿eñstwa, jak przedstawiaj¹ siê warunki zamieszkania, a jak zarobki, czy
zadowalaj¹ce s¹ stosunki z przyjació³mi, rodzin¹ i tak dalej. Z powodu ograniczonej pojemnoœci pamiêci operacyjnej uwzglêdnienie wszystkich tych danych jest
niemo¿liwe i ludzie upraszczaj¹ sobie zadanie bior¹c za podstawê s¹du tylko niektóre informacje.
Tabela 1. Behawioralne regu³y nadawania wartoœci omawiane w tym rozdziale
Nazwa regu³y

Treœæ regu³y

Regu³a dostêpnoœci umys³owej

Ocena wartoœci obiektów z³o¿onych najsilniej zale¿y od tych
ich atrybutów, które s¹ najbardziej dostêpne umys³owo
w momencie wydawania oceny.

Regu³a standardu oceny

Ocena wartoœci obiektu zale¿y od kryterium, z którym obiekt
jest porównywany: obiekt ma tym wiêksz¹ wartoœæ im bardziej
przewy¿sza kryterium.

Regu³a adaptacji

Znajomoœæ i sta³a obecnoœæ obiektu obni¿a jego wartoœæ: obiekty
nowe maj¹ wiêksz¹ wartoœæ od obiektów, do których ludzie
zd¹¿yli siê przyzwyczaiæ.

Regu³a asymetrii negatywno-pozytywnej

Obiekty negatywne maj¹ wiêksz¹ wartoœæ od analogicznych
obiektów pozytywnych: ludzie silniej reaguj¹ na straty ni¿
zyski (nominalnie tej samej wartoœci), zaœ z³o jest silniejsze
od dobra.

Regu³a dystansu

Odleg³oœæ obiektu w czasie lub przestrzeni obni¿a jego wartoœæ: obiekty bliskie s¹ bardziej wartoœciowe od takich samych
obiektów odleg³ych w czasie (przesz³ym lub przysz³ym)
i przestrzeni.

Regu³a asymetrii czasowej

Spadek wartoœci zdarzeñ wskutek wzrostu ich dystansu
czaso-wego jest silniejszy dla czasu przesz³ego ni¿ przysz³ego:
zdarzenia przysz³e maj¹ wiêksz¹ wartoœæ od przesz³ych.

Regu³a niedostêpnoœci

Niedostêpnoœæ dobra podnosi jego wartoœæ: te same obiekty
lub zdarzenia maj¹ wiêksz¹ wartoœæ kiedy s¹ trudne ni¿ ³atwe
do uzyskania.

ród³o: Opracowanie w³asne.

Jakie informacje ludzie bior¹ pod uwagê oceniaj¹c wartoœæ tak z³o¿onych
obiektów? Wiele badañ wskazuje, ¿e licz¹ siê g³ównie informacje umys³owo dostêpne, a wiêc takie, o których siê na bie¿¹co myœli z powodu ich czêstego pojawiania siê, np. w rozmowach czy wiadomoœciach telewizyjnych (Schwarz i Strack
1999). Czêsto sama treœæ pytania zadawanego osobom badanym podnosi dostêpnoœæ jakiejœ informacji w³¹czaj¹c j¹ w podstawê s¹du. Cytowani autorzy pokazali
na przyk³ad, ¿e zwi¹zek pomiêdzy satysfakcj¹ z ¿ycia a satysfakcj¹ ma³¿eñsk¹ by³
nieznaczny przy takiej kolejnoœci pytañ (r = 0,18), natomiast stawa³ siê silny
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(r = 0,67), kiedy pytanie o satysfakcjê z ma³¿eñstwa pada³o najpierw, a pytanie
o ¿ycie w ogóle tu¿ po nim. NajwyraŸniej dopiero przy takiej kolejnoœci pytañ zadowolenie z ma³¿eñstwa przychodzi³o badanym na myœl i stawa³o siê podstaw¹
s¹du o ¿yciu w ogóle.

1.3. Regu³a standardu oceny
Ocena wartoœci obiektu zale¿y od kryterium, z którym obiekt jest porównywany:
obiekt ma tym wiêksz¹ wartoœæ, im bardziej przewy¿sza kryterium. Poniewa¿
ocena wartoœci obiektu jest zwykle konsekwencj¹ porównania jego w³asnoœci z jakimœ standardem oceny, ta ostatnia mo¿e ulegaæ silnym zmianom, je¿eli zmieni
siê standard. Klasycznym przypadkiem jest tu zjawisko relatywnej deprywacji,
które wykryto w badaniach satysfakcji z tempa awansowania w ró¿nych rodzajach s³u¿b w armii amerykañskiej (Stouffer i in. 1949). Okaza³o siê w nich, ¿e najbardziej zadowoleni z tempa awansu byli ¿andarmi, zaœ najmniej lotnicy, co by³o
o tyle paradoksalne, ¿e obiektywne ró¿nice w tempie awansowania przedstawia³o siê dok³adnie odwrotnie. Jednak ¿andarmi nie porównywali siê z lotnikami,
tylko z innymi ¿andarmami, którzy awansowali wolno, wiêc na ich tle w³asne
tempo awansu przedstawia³o siê zadowalaj¹co. Oczywiœcie analogicznie rzecz siê
mia³a z lotnikami. Zjawisko relatywnej deprywacji wyjaœnia dlaczego, oceny wartoœci mog¹ paradoksalnie spadaæ nawet wtedy, gdy rzeczywista wartoœæ obiektu
roœnie. Na podobnej zasadzie Niemcy wschodni jeszcze wiele lat po zjednoczeniu
Niemiec czuli siê dyskryminowani – ich sytuacja po zjednoczeniu znacznie siê poprawi³a, jednak by³a gorsza ni¿ Niemców zachodnich, z którymi siê porównywali
(Schmidt, Maes 2002).
Ostatni wynik pokazuje, ¿e poprawa faktycznego stanu rzeczy nie zawsze
wystarcza do wzrostu ocen wartoœci, poniewa¿ ludzie rzadko u¿ywaj¹ przesz³oœci
jako standardu oceny. Natomiast g³ównym kryterium oceny s¹ inne porównywalne obiekty, zwykle bliskie obiektowi ocenianemu. Na przyk³ad oceny satysfakcji
z w³asnej sytuacji s¹ z regu³y silnie uzale¿nione od sytuacji innych porównywalnych ludzi. Dobrze to ilustruje badanie, w którym cz³onkowie 10-osobowych
grup oceniali zadowolenie z tego, jak wypadli w pewnym zadaniu. Badani, których poinformowano, ¿e zajêli 6 miejsce, byli mniej ze swojego wyniku zadowoleni ni¿ badani poinformowani, i¿ zajêli 5 miejsce. Ten uk³ad wyników paradoksalnie ulega³ odwróceniu, gdy jednych badanych poinformowano, ¿e byli ostatni
w pierwszej pi¹tce (a wiêc zajêli 5 miejsce), zaœ innych – ¿e byli pierwsi w drugiej
pi¹tce (a wiêc zajêli 6 miejsce) (Alicke, Zell, Bloom 2010). Badanie to jest jednym
z licznych dowodów na to, ¿e oceny satysfakcji i wartoœci silnie zale¿¹ od porównañ lokalnych.
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Pewn¹ odmian¹ regu³y standardu jest prawid³owoœæ polegaj¹ca na tym, ¿e
obiekty zyskuj¹ na wartoœci nie tylko wtedy, kiedy s¹ lepsze od standardu, lecz
tak¿e wtedy, kiedy cechuj¹ siê rosn¹c¹, a nie malej¹c¹ dynamik¹ zmian wartoœci.
Wschodz¹ce gwiazdy s¹ wartoœciowsze od ton¹cych okrêtów, nawet gdy maj¹
aktualnie tê sam¹ cenê. Na przyk³ad jedenasty w rankingu krajowym uniwersytet
jest oceniany jako lepszy, kiedy poprawi³ swoj¹ pozycjê o 4 miejsca w porównaniu z rokiem poprzednim, ni¿ ten sam jedenasty uniwersytet, którego pozycja
spad³a o tyle samo miejsc rankingowych. Stosownie do tego, obserwatorzy rekomenduj¹ podwy¿kê czesnego dla pierwszego z tych uniwersytetów, zaœ obni¿kê
dla drugiego (Pettit, Sivanthan, Gladstone, Marr 2013). Ludzie s¹ równie¿ sk³onni
wiêcej zap³aciæ za produkt, którego pozycja ostatnio stale ros³a, ni¿ za ten sam
produkt, którego pozycja ostatnio spada³a (tam¿e). Poœrednikiem i wyjaœnieniem
tej ró¿nicy jest przekonanie, ¿e dotychczasowy trend zmiany wartoœci bêdzie
kontynuowany.

1.4. Regu³a adaptacji
Regu³a adaptacji mówi, ¿e znajomoœæ i sta³a obecnoœæ obiektu obni¿a jego wartoœæ: obiekty nowe maj¹ wiêksz¹ wartoœæ od obiektów, do których ludzie zd¹¿yli
siê przyzwyczaiæ. Prawid³owoœæ tê odkryto pocz¹tkowo w badaniach nad zwierzêtami, obserwuj¹c, ¿e wartoœæ ka¿dej nagrody spada w miarê wzrostu czasu jej
systematycznego otrzymywania. Adaptacja odgrywa wielk¹ rolê tak¿e u ludzi,
czego œwiadectwem s¹ klasyczne badania nad poziomem satysfakcji z ¿ycia
u osób dotkniêtych paraplegi¹ (ofiar wypadków o sparali¿owanych koñczynach
dolnych) oraz osób, które wygra³y du¿¹ sumê na loterii (Brickman, Coates, Janoff-Bulman 1978). S¹dz¹c po wielkiej liczbie Europejczyków oddaj¹cych siê tej
³agodnej odmianie hazardu, wygrana na loterii powinna byæ równie wielkim
Ÿród³em szczêœcia. A jednak po roku „wygrani” wcale nie byli szczêœliwsi od osób
kontrolnych, którym nic szczególnego siê nie przydarzy³o. Podobnie, osoby sparali¿owane powinny byæ bardzo nieszczêœliwe, bowiem trudno sobie wyobraziæ
¿ycie gorsze od spêdzanego na inwalidzkim wózku. W rzeczywistoœci ich subiektywny stan lokowa³ siê nieco powy¿ej neutralnego – œrednio rzecz bior¹c uwa¿a³y
siê za ludzi raczej szczêœliwych. Zarówno wygrani, jak i paraplegicy zaadaptowali
siê do swojej zmienionej sytuacji, choæ ci pierwsi zaadaptowali siê ca³kowicie, zaœ
ci drudzy tylko czêœciowo.
Badania pod³u¿ne dowodz¹, ¿e wp³yw wiêkszoœci zdarzeñ pozytywnych lub
negatywnych na poziom szczêœcia zanika po trzech miesi¹cach (Suh, Diener, Fujita 1996), jednak adaptacja do zdarzeñ dobrych jest znacznie szybsza i kompletniejsza ni¿ adaptacja do zdarzeñ z³ych. Najbardziej przekonuj¹cym na to dowodem
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s¹ wyniki spo³eczno-ekonomicznego panelu niemieckiego (wielokrotnie badana
ta sama wielka próba reprezentatywna obejmuj¹ca ponad 30 tysiêcy osób). Przy
tak du¿ej próbie mo¿na wybraæ liczne osoby, którym przydarzy³y siê ró¿ne rzeczy, jak zawarcie ma³¿eñstwa czy wdowieñstwo, i przeœledziæ jak zmienia³ siê ich
dobrostan przed i po tym wydarzeniu. Okaza³o siê, ¿e zawarcie ma³¿eñstwa przynosi³o niewielki dobrostan, który ca³kowicie zanika³ po up³ywie jednego roku
(Diener, Lucas, Scollon 2006). Natomiast spadek satysfakcji po utracie partnera
przez wdowieñstwo by³ ponad 20 razy wiêkszy, a satysfakcja wiêkszoœci badanych nigdy nie wraca³a do poziomu wyjœciowego.
Za adaptacjê odpowiedzialne s¹ co najmniej trzy mechanizmy. Pierwszy to
habituacja, czyli prosty zanik reakcji na bodziec stale obecny, dziêki czemu organizm utrzymuje zdolnoœæ do reagowania na bodŸce nowe, co oczywiœcie ma du¿¹
wartoœæ przystosowawcz¹. Drugi to zmiana oczekiwañ – przy stale powtarzaj¹cych siê zdarzeniach pozytywnych (np. wzroœcie zarobków) oczekiwania
rosn¹ (i wy¿sze zarobki staj¹ siê oczekiwane, a przez to oczywiste). Trzeci mechanizm adaptacji do zmiany to jej zrozumienie. Ludzie myœl¹, ¿e kiedy coœ zrozumiej¹, to bêd¹ siê tym bardziej cieszyæ, jednak faktyczne konsekwencje rozumienia s¹ dok³adnie odwrotne – gdy coœ dobrze zrozumiemy, cieszy nas to mniej,
poniewa¿ przestaje nas zaskakiwaæ. Dowodz¹ tego liczne badania Wilsona
i Gilberta (2008). Na przyk³ad studenci dostawali za darmo po dolarze wraz
z ulotk¹, która albo jasno, albo niejasno wyjaœnia³a akt darowizny (Towarzystwo
Uœmiechu przeprowadza akcjê nasilania dobrostanu ludzi przez losowe przydzielanie im podarków). Piêæ minut póŸniej inna osoba nagabywa³a ich o bie¿¹cy
nastrój – osoby, które nie rozumia³y dlaczego dosta³y dolara, by³y w lepszym nastroju od osób, które dobrze to rozumia³y (choæ jedne i drugie spotka³o dok³adnie
to samo). Podobnie dzia³a niepewnoœæ oznaczaj¹ca niedostatek rozumienia. Wydaje siê, ¿e przyjemniej jest dostaæ dwa ma³e prezenty (batonik i kubek) ni¿ jeden
(tylko batonik). A jednak ludzie, którzy wiedzieli, ¿e dostan¹ tylko jeden prezent
(choæ nie wiedzieli który), byli w lepszym nastroju od tych, którzy wiedzieli na
pewno, ¿e dostan¹ oba prezenty. Urok niespodzianek wynika z tego, ¿e przyjemnoœci niepewne i nieoczekiwane s¹ wiêksze od ca³kowicie przewidywalnych.

1.5. Regu³a asymetrii negatywno-pozytywnej
Regu³a asymetrii negatywno-pozytywnej powiada, ¿e obiekty negatywne maj¹
wiêksz¹ wartoœæ od analogicznych obiektów pozytywnych. Ludzie silniej reaguj¹
na straty ni¿ zyski (nominalnie tej samej wartoœci), zaœ z³o jest silniejsze od dobra.
Dramatyczn¹ ilustracj¹ tej regu³y jest wspomniana ju¿ ogromna dysproporcja reakcji na pozyskanie ma³¿onka i jego utratê przez wdowieñstwo (co stwierdzono
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tak¿e w polskich próbach panelowych – Czapiñski, Panek 2009). Innym dowodem jest fakt, ¿e spadki dobrostanu rodzin, których dochody spad³y w skali rocznej, s¹ dwukrotnie wiêksze od przyrostów dobrostanu rodzin, których dochody
wzros³y o te sam¹ wielkoœæ (Boyce i in. 2013).
Za³o¿enie, ¿e ludzie silniej reaguj¹ na straty ni¿ zyski, czyli ¿e ujawniaj¹ awersjê do ryzyka, to podstawowa teza klasycznej teorii perspektywy (Kahneman,
Tversky 1979), która zak³ada te¿ odmienn¹ dynamikê reakcji na zyski i straty.
Tysi¹c z³otych podwy¿ki ucieszy pracownika, zaœ kolejne podwy¿ki o tê sam¹
kwotê bêd¹ powodowa³y malej¹ce przyrosty satysfakcji. Tysi¹c z³otych obni¿ki
spowoduje znacznie silniejsz¹ reakcjê negatywn¹, natomiast kolejne obni¿ki o tê
sam¹ sumê bêd¹ powodowa³y rosn¹ce spadki satysfakcji. S¹ to przyk³ady
dzia³ania regu³y „z³o jest silniejsze od dobra”, mówi¹cej, ¿e ludzie silniej reaguj¹
na zdarzenia negatywne ni¿ na pozytywne o obiektywnie podobnej wielkoœci
i charakterze (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, Vohs 2001). Autorzy ci podsumowali znaczn¹ liczbê ró¿norodnych dowodów na tê regu³ê. Gdy ktoœ cz³owieka
pochwali ten poczuje do oceniaj¹cego przyp³yw sympatii, ale gdy go zgani, przyrost antypatii bêdzie jeszcze wiêkszy. Smutna twarz w t³umie twarzy rozweselonych jest rozpoznawana znacznie szybciej ni¿ twarz uœmiechniêta w t³umie
zasmuconych. Wady cz³owieka zwykle o wiele bardziej decyduj¹ o naszym doñ
stosunku ni¿ zalety – ³atwiej sobie opiniê zepsuæ ni¿ poprawiæ. Te asymetryczne
reakcje na zdarzenia negatywne i pozytywne s¹ zapewne spadkiem po naszej
ewolucyjnej przesz³oœci. Z punktu widzenia przetrwania szybkie wykrywanie
niebezpieczeñstw jest nieporównanie wa¿niejsze od wykrywania okolicznoœci
sprzyjaj¹cych. Brak bowiem szybkiej reakcji na zagro¿enie mo¿e skoñczyæ siê nieodwracaln¹ szkod¹, w przeciwieñstwie do braku szybkiej reakcji na okolicznoœci
sprzyjaj¹ce.

1.6. Regu³a dystansu
Regu³a dystansu mówi, ¿e odleg³oœæ obiektu w czasie lub przestrzeni obni¿a jego
wartoœæ. W odniesieniu do zdarzeñ przysz³ych takie dyskontowanie ich wartoœci
przebiega wed³ug funkcji hiperbolicznej, jak ilustruje rysunek 1, czyli spadek wartoœci obiektu oddalonego w czasie nastêpuje najpierw szybko, potem zaœ wolniej
(proporcjonalnie do oczekiwanego czasu odroczenia) (Ainslie 2005). W rezultacie
obiekty bliskie s¹ bardziej wartoœciowe od takich samych obiektów odleg³ych
w czasie (przesz³ym lub przysz³ym) i przestrzeni. Najlepiej widaæ to u ma³ych
dzieci – w klasycznych badaniach nad odraczaniem gratyfikacji proponowano
przedszkolakom albo jedn¹ smakowit¹ piankê natychmiast, albo dwie po odczekaniu na powrót do pokoju kobiety prowadz¹cej badanie. M³odsze nie by³y w sta-
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nie odraczaæ gratyfikacji – wola³y jedn¹ piankê natychmiast ni¿ dwie po odczekaniu kilkunastu minut. Co wiêcej, podstawowy miernik zdolnoœci do samokontroli
w postaci liczby odczekanych minut by³ dobrym predyktorem sukcesów w doros³ym ju¿ ¿yciu. Dzieci o wiêkszej zdolnoœci do samokontroli koñczy³y póŸniej
lepsze szko³y oraz mia³y mniej k³opotów z nadwag¹, narkotykami oraz przestrzeganiem prawa (Mischel 2015).
Równie¿ osoby doros³e czêsto wol¹ nagrody natychmiastowe, choæ mniejsze
od wiêkszych odroczonych, nawet gdy maj¹ ca³kowit¹ pewnoœæ ich pozyskania
w przysz³oœci. Na przyk³ad wielu pracowników chêtniej akceptuje w pracy awans
niewielki, ale natychmiastowy, ni¿ awans znacznie wiêkszy, ale wymagaj¹cy czasu, wysi³ku i wzrostu kwalifikacji (Saunders, Fogarty 2001). Krañcowym, choæ nierzadkim, przypadkiem niezdolnoœci do odraczania gratyfikacji s¹ uzale¿nienia –
dla alkoholika natychmiastowa ulga wynikaj¹ca ze spo¿ycia alkoholu wiêcej
znaczy ni¿ znacznie wiêksze szczêœcie w³asne i bliskich, jakie wynik³oby z zaprzestania picia.

Czas

Rysunek 1. Spadek subiektywnej wartoœci zdarzenia w zale¿noœci od jego odleg³oœci
w czasie
ród³o: (Wojciszke 2011, s. 256).

Spada wartoœæ zdarzeñ zarówno przesz³ych, jak i przysz³ych, jednak dla
przesz³oœci spadek jest szybszy, wskutek czego identyczne zdarzenie jest wiêcej
warte w przysz³oœci ni¿ przesz³oœci.
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1.7. Regu³a asymetrii czasowej
Spadek wartoœci zdarzeñ wskutek wzrostu ich dystansu czasowego jest silniejszy
dla czasu przesz³ego ni¿ przysz³ego. W konsekwencji, zdarzenia przysz³e maj¹
wiêksz¹ wartoœæ subiektywn¹ od zdarzeñ przesz³ych, nawet o nominalnie identycznej wartoœci. Prawid³owoœæ tê wykazali Caruso, Gilbert i Wilson (2008) w serii
badañ. W jednym z nich pytano studentów, jakiej zap³aty za¿¹daliby za piêciogodzinne wprowadzanie danych do komputera. Gdy zapytani wyobra¿ali sobie, ¿e
praca mia³a miejsce przed miesi¹cem, ¿¹dali œrednio 62 dolarów, kiedy jednak
wyobra¿ali sobie, ¿e praca bêdzie mia³a miejsce za miesi¹c, ¿¹dali za ni¹ zap³aty
dwukrotnie wiêkszej. Podobnie uwa¿ali za wartoœciowsze wakacje, na które mieli
za dwa tygodnie pojechaæ, ni¿ wakacje, z których wrócili przed dwoma tygodniami.
Nie do koñca jest jasne, dlaczego przysz³oœæ jest cenniejsza od przesz³oœci.
Jednak prawdopodobnie wynika to faktu, ¿e wartoœæ subiektywna jest w du¿ym
stopniu pochodn¹ emocji, te zaœ s¹ z regu³y silniejsze w odniesieniu do zdarzeñ
przysz³ych ni¿ przesz³ych. S¹ zaœ silniejsze dlatego, ¿e g³ówn¹ funkcj¹ emocji jest
przygotowanie organizmu do dzia³ania, które jest mo¿liwe jedynie w odniesieniu
do przysz³oœci (mo¿na zmieniæ jej postaæ), ale nie przesz³oœci (ju¿ minê³a i nic siê
da z tym zrobiæ).

1.8. Regu³a niedostêpnoœci
Regu³a niedostêpnoœci zak³ada, ¿e niedostêpnoœæ jakiegoœ dobra podnosi jego
wartoœæ: te same obiekty lub zdarzenia maj¹ wiêksz¹ wartoœæ, kiedy s¹ trudne ni¿
³atwe do uzyskania. Prawid³owoœæ tê wykazano w odniesieniu do przeró¿nych
obiektów, takich jak: kobiece ubrania, obrazy, ksi¹¿ki kucharskie, proszki do prania, s³odycze czy zabawki (por. Cialdini 2015). Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e niedostêpnoœæ jest niemal¿e jedynym Ÿród³em wartoœci niektórych obiektów, jak na
przyk³ad malarstwo nie¿yj¹cych ju¿ artystów – typowa lokata du¿ych kapita³ów
(owi artyœci nie namaluj¹ ju¿ ¿adnego obrazu). Niedostêpnoœæ jest czêsto wykorzystywana w zabiegach marketingowych maj¹cych na celu podniesienie sprzeda¿y poprzez przekonanie klientów o wyj¹tkowej wartoœci produktów – od limitowanych ich serii do czasowego ograniczenia sprzeda¿y.
Wzrost wartoœci obiektu wskutek jego niedostêpnoœci ma kilka Ÿróde³. Po pierwsze, dobra niedostêpne s¹ czêsto drogie, zaœ wysoka cena jest automatycznie wykorzystywan¹ wskazówk¹ wysokiej jakoœci (czasami trafn¹ a czasami nie). Po drugie, niedostêpnoœæ oznacza ograniczenie swobody wyboru, zaœ ludzie s¹ wra¿liwi
na ograniczenia wolnoœci i próbuj¹ j¹ odzyskaæ, gdy jest zagro¿ona (urok owocu
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zakazanego). Po trzecie, niedostêpnoœæ czêsto wynika z tego, ¿e dane dobro jest
po¿¹dane przez innych, a kiedy potencjalni nabywcy jakiegoœ dobra wchodz¹ ze
sob¹ w bezpoœredni¹ rywalizacjê pragnienie jej wygrania staje siê dodatkowym
Ÿród³em wartoœci niedostêpnego obiektu. Jest to g³ównym powodem organizowania aukcji. Do sprzedania na przyk³ad obrazu czy innego dzie³a sztuki wcale
nie jest potrzebna aukcja – wystarczy³oby wystawiæ je w sklepie wraz z odpowiedni¹ informacj¹ o cenie. Rzecz jednak w tym, ¿e cena uzyskana w ten sposób
przez sprzedawcê by³aby znacznie ni¿sza ni¿ podczas aukcji, kiedy to konkuruj¹cy ze sob¹ klienci podbijaj¹ cenê do poziomu, jakiego nigdy by nie zaakceptowali, gdyby nie mechanizm niedostêpnoœci wykorzystywany przez organizatorów aukcji. Uczestnicy i obserwatorzy aukcji twierdz¹ zgodnie, ¿e czêstym
zjawiskiem jest emocjonalne „rozkrêcanie siê” uczestników – wpadaj¹ w podniecenie i koncentruj¹ siê tylko na jednym – ¿eby to raczej oni a nie konkurenci zdobyli wystawian¹ rzecz (Cialdini 2015). Dodatkowym mechanizmem, jaki wchodzi
tu w grê, jest motyw obrony i podwy¿szenia samooceny, który jest jednym z najsilniejszych motywów we wspó³czesnych kulturach indywidualistycznych.

1.9. Zastosowanie regu³ do wyjaœnienia zwi¹zku miêdzy
bogactwem kraju a dobrostanem jego obywateli
Problemem budz¹cym od dawna zainteresowanie zarówno ekonomistów, jak
i psychologów jest odwieczne pytanie „czy pieni¹dze daj¹ szczêœcie”, czy ludzie
zamo¿ni s¹ szczêœliwsi od niezamo¿nych? Analizuj¹c doœæ liczne zbiory danych,
ekonomista Richard Easterlin (1974) stwierdzi³, ¿e choæ wewn¹trz dowolnego kraju obserwuje siê pozytywny zwi¹zek dochodów z poczuciem szczêœcia jego obywateli, porównania miêdzy krajami takiego zwi¹zku nie ujawniaj¹. Druga czêœæ
tej konkluzji znana jest pod nazw¹ paradoksu Easterlina i do dziœ budzi kontrowersje. Na zakoñczenie tego rozdzia³u przyjrzyjmy siê najœwie¿szym danym dotycz¹cym tej kwestii, danym pochodz¹cym z 88 krajów obejmuj¹cych 90% populacji œwiata. WskaŸnikiem bogactwa kraju by³ produkt krajowy brutto na g³owê
mieszkañca (z uwzglêdnieniem si³y nabywczej pieni¹dza), zaœ wskaŸnikiem dobrostanu wystandaryzowane odpowiedzi na pytanie o poczucie szczêœcia i zadowolenia z ¿ycia zebrane piêæ lat póŸniej na wielotysiêcznych, reprezentatywnych
próbach obywateli danego kraju.
Dane z rysunku 2 przekonuj¹, ¿e zwi¹zek pomiêdzy zamo¿noœci¹ kraju
a szczêœciem jego obywateli w kolosalnym stopniu zale¿y od absolutnego
poziomu zamo¿noœci kraju. Krótko mówi¹c, wœród krajów biednych (do ok.
15 000 USD per capita) zwi¹zek ten jest dodatni i bardzo silny, natomiast wœród
krajów bogatych zwi¹zek ten w ogóle nie istnieje. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e regu³a

564

Bo¿ena K³usek-Wojciszke

adaptacji i regu³a asymetrii negatywno-pozytywnej w du¿ym stopniu objaœniaj¹
ten wzorzec wyników. Ludzie ³atwo adaptuj¹ siê do wysokich dochodów i st¹d
brak zwi¹zku miedzy zamo¿noœci¹ i szczêœciem. Natomiast ludzie znacznie
s³abiej adaptuj¹ siê do dochodów niskich i st¹d silny zwi¹zek. Jak mówi
przys³owie: „z pieniêdzmi nigdy nie jest tak dobrze jak bez pieniêdzy jest Ÿle”.

Rysunek 2. Zwi¹zek pomiêdzy bogactwem kraju a poziomem subiektywnego dobrostanu
jego obywateli
ród³o: (Inglehart, Foa, Welzel 2008, s. 269).
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2. Ksiêgowanie umys³owe w kszta³towaniu poziomu
oszczêdnoœci gospodarstw domowych
Anna Matel*

2.1. Wprowadzenie
Pytanie o rolê oszczêdnoœci w gospodarce na gruncie wspó³czesnych dokonañ
myœli ekonomicznej wydaje siê byæ stale otwarte. Nierozstrzygniêta pozostaje bowiem kwestia wp³ywu poziomu oszczêdnoœci na poziom wzrostu i rozwoju gospodarczego. G³ówn¹ przyczyn¹ sporu tocz¹cego siê na tym gruncie jest przyjmowanie ró¿nej perspektywy czasowej. Zdaniem autorki mo¿na zgodziæ siê
z pogl¹dem, i¿ maksymalizacja poziomu oszczêdnoœci posiada pozytywny wp³yw
na rozwój gospodarczy w d³ugim okresie, zaœ w krótkim okresie mo¿liwe jest celowe wp³ywanie na obni¿anie poziomu oszczêdnoœci w celu maksymalizacji konsumpcji indywidualnej usprawiedliwione d¹¿eniem do uruchomienia impulsu
wzrostu gospodarczego w dolnych fazach cyklu koniunkturalnego.
Niniejszy rozdzia³ rozwa¿a mo¿liwoœci kszta³towania poziomu oszczêdnoœci
w gospodarce zgodnie z za³o¿eniami polityki gospodarczej w danym zakresie.
Wskazuje na mo¿liwoœæ wykorzystania zasad ksiêgowania umys³owego w maksymalizacji udzia³u oszczêdnoœci prywatnych w dochodach do dyspozycji gospodarstw domowych.

2.2. Rola oszczêdnoœci w gospodarce
Oszczêdnoœci w gospodarce pozostaj¹ konkurencyjne wobec konsumpcji.
Konsumpcja w ujêciu w¹skim oznacza tê czêœæ dochodu gospodarstwa domowego, która przeznaczana jest na bie¿¹ce wydatki. Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, i¿
strumieñ oszczêdnoœci w gospodarce oznacza zmianê konsumpcji bie¿¹cej
w konsumpcjê przysz³¹. Oszczêdnoœci bowiem przeradzaj¹ siê w konsumpcjê
(rozumian¹ w ujêciu szerokim) w przysz³oœci, najczêœciej w formie inwestycji.
Decyzja dotycz¹ca przeznaczenia œrodków na konsumpcjê bie¿¹c¹ lub przysz³¹,
spo¿ycie lub oszczêdnoœci indywidualne jest ujmowana, jako pierwszy etap za* Mgr, doktorant Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Zak³ad Zrównowa¿onego Rozwoju
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chowañ konsumentów na rynku (Garbarski 1998, s. 86). Suma, jak¹ jednostka
oszczêdza jest wiêc ró¿nic¹ miêdzy sum¹ jej dochodów a wydatkami na konsumpcjê bie¿¹c¹.
Zgodnie z prawem Engla wraz ze wzrostem dochodów maleje udzia³ konsumpcji
¿ywnoœci w wydatkach gospodarstwa domowego (Liberda 2000, s. 11). Nie oznacza to jednak, i¿ wraz ze wzrostem dochodu gospodarstwa domowego roœnie
procentowy udzia³ oszczêdnoœci w dochodzie. Dzieje siê tak ze wzglêdu na
rosn¹cy udzia³ konsumpcji bie¿¹cej przeznaczanej na inne cele. W przeciwnym
razie mo¿na by³oby spodziewaæ siê, ¿e poziom oszczêdnoœci bêdzie najwy¿szy
w krajach o najwy¿szych dochodach. Zmiany gospodarcze nie wskazuj¹ jednak,
i¿ tak siê dzieje. Doœwiadczenia krajów wysoko rozwiniêtych dowodz¹, ¿e poziom dochodów do dyspozycji nie zawsze idzie w parze ze wzrostem oszczêdnoœci prywatnych. Oznacza to, ¿e uwarunkowania oszczêdzania s¹ szerokim, wieloaspektowym problemem
Dan Ariely zauwa¿a ten problem odwo³uj¹c siê do spo³eczeñstwa amerykañskiego. Wyjaœnia, i¿ „Do amerykañskiego stylu ¿ycia, który polega miêdzy innymi
na posiadaniu du¿ych domów, wielkich samochodów i ogromnych telewizorów
plazmowych, do³¹cza kolejne zjawisko: najwiêkszy spadek oszczêdnoœci od czasów Wielkiego Kryzysu. Dwadzieœcia piêæ lat temu dwucyfrowa stopa oszczêdnoœci by³a norm¹. Jeszcze w roku 1994 wynosi³a prawie 5%, ale w roku 2006 spad³a
poni¿ej zera, do -1%. Amerykanie nie tylko nie oszczêdzali, ale wydawali wiêcej
ni¿ zarabiali. Europejczycy radz¹ sobie du¿o lepiej – oszczêdzaj¹ oko³o 20%. Japoñska stopa oszczêdnoœci wynosi do 25%, a chiñska 50%. Co siê dzieje z Ameryk¹?”
(Ariely 2009, s. 141).
Obecnie podobne pytanie mo¿na zadaæ w stosunku do polskich gospodarstw
domowych. Uzyskane przez nie dochody do dyspozycji brutto zgodnie z metodologi¹ G³ównego Urzêdu Statystycznego przeznaczane s¹ na spo¿ycie lub oszczêdnoœci brutto. Rysunek 1 przedstawia poziom oszczêdnoœci brutto w sektorze
gospodarstw domowych w Polsce oraz poziom oszczêdnoœci finansowych, przy
czym oszczêdnoœci brutto oznaczaj¹ tê czêœæ dochodu do dyspozycji, któr¹ gospodarstwa domowe oszczêdzaj¹, ³¹cznie z korekt¹ z tytu³u zmiany w uprawnieniach emerytalno-rentowych. Obejmuj¹ oszczêdnoœci w postaci inwestycji rzeczowych. Na stopê oszczêdnoœci sk³adaj¹ siê wiêc zarówno oszczêdnoœci
dobrowolne, jak i oszczêdnoœci emerytalne w systemie kapita³owym przypisane
sektorowi gospodarstw domowych. Oszczêdnoœci finansowe stanowi¹ saldo
aktywów i zobowi¹zañ finansowych sektora.
Zgodnie z danymi GUS suma oszczêdnoœci brutto w analizowanym okresie
znacz¹co spad³a. W 2000 roku wynosi³a 12,4% dochodów do dyspozycji. Do roku
2008 odnotowywano jej stopniowy spadek. Ostatecznie w 2008 roku poziom
oszczêdnoœci brutto spad³ do poziomu 2,1% dochodów do dyspozycji sektora. W kolejnych latach wzrós³, ostatecznie ukszta³towa³ siê w 2013 roku na poziomie 3,9%.
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Rysunek 1. Stopa oszczêdnoœci brutto oraz wierzytelnoœci netto (tj. oszczêdnoœci finansowych) polskich gospodarstw domowych jako procent dochodów do dyspozycji
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie (Rachunki narodowe 2004, s. 4; Rachunki narodowe 2009, s. 37;
Rachunki narodowe 2013, s. 56; Rachunki narodowe 2015, s. 46).

Znacz¹cy spadek odnotowano równie¿ w zakresie oszczêdnoœci finansowych. Od 2008 roku przyjmuj¹ one wartoœci ujemne, co oznacza ¿e sektor nie
finansuje samodzielnie konsumpcji i inwestycji, co w du¿ej mierze wynika ze
struktury finansowania rynku nieruchomoœci (zaci¹gania zobowi¹zañ na ich zakup). W 2013 roku stopa oszczêdnoœci finansowych polskich gospodarstw domowych wynios³a -3,1%, co oznacza w praktyce inwestycje lub w szerokim ujêciu
konsumpcjê na kredyt.
Wskazaæ nale¿y jednoczeœnie, i¿ Ÿród³em powy¿szych zmian nie jest spadek
dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych.
Wartoœæ dochodów do dyspozycji w analizowanym okresie nie spad³a. Przeciwnie jej wartoœæ roœnie bior¹c pod uwagê równie¿ zmiany cen (przeliczenie cen
nominalnych na ceny realne). Dynamika dochodów do dyspozycji sektora (gdzie
rok poprzedni = 100) w ca³ym okresie znajduje siê powy¿ej 100, co oznacza ¿e dochody realne do dyspozycji rosn¹. W 2013 roku wskaŸnik wyniós³ 102,3 i wzrós³
w porównaniu do roku poprzedniego.
Kolejny rysunek przedstawia poziom stopy oszczêdnoœci gospodarstw domowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej oraz krajów strefy euro.
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Rysunek 2. Dynamika realnych dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych
w Polsce w latach 2002–2013
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie (Ma³y Rocznik Statystyczny 2016, s. 143; Ma³y Rocznik Statystyczny 2010, s. 164).
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Rysunek 3. Stopa oszczêdnoœci brutto gospodarstw domowych w Polsce na tle krajów
Unii Europejskiej
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie (Anio³a, Go³aœ 2012, s. 27, dane Eurostatu, http://appsso.
eurostat.ec.europa.eu, dostêp z dnia 1.03.2016).
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Dane na rysunku pokazuj¹, i¿ w ostatnich latach poziom oszczêdnoœci prywatnych gospodarstw domowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej wskazuje
na istotne trendy spadkowe. Podczas gdy stopa oszczêdnoœci w krajach nale¿¹cych do UE utrzymuje siê na wzglêdnie stabilnym poziomie polskie gospodarstw domowe dotkniête siê problemem spadku oszczêdnoœci.
Kolejnym problemem jest, i¿ znaczna czêœæ gospodarstw domowych w Polsce
nie dysponuje oszczêdnoœciami. Ich udzia³ w ogóle gospodarstw domowych wynosi oko³o 70% (Anio³a, Go³aœ 2012, s. 27).
Wobec powy¿szego nale¿y zastanowiæ siê czy poszukiwanie rozwi¹zania na
maksymalizacjê oszczêdnoœci w gospodarce jest celowe. Innymi s³owy warto zadaæ pytanie kiedy pañstwo chce maksymalizowaæ, a kiedy minimalizowaæ oszczêdnoœci w gospodarce? Jak ju¿ zasygnalizowano na pytanie to teoria ekonomii nie
dostarcza jednoznacznej odpowiedzi. Szczególnie rysuj¹ siê dwa kierunki rozwa¿añ. Przedstawiciele ekonomii klasycznej i neoklasycznej postuluj¹ maksymalizacjê oszczêdnoœci w gospodarce, które przyjmuj¹ postaæ akumulacji kapita³u i inwestycji. Z kolei szko³a keynesowska zak³ada, koncentruj¹c siê na krótkim okresie
czasu, i¿ okresowe zad³u¿enie mo¿e byæ impulsem do zdynamizowania wzrostu
gospodarczego. Dorota E. Korenik omawiaj¹c znaczenie oszczêdnoœci prywatnych w gospodarce wskazuje, i¿:
– oszczêdnoœci stanowi¹ Ÿród³o akumulacji kapita³u zwiêkszaj¹c mo¿liwoœci
rozwojowe gospodarki,
– wzrost oszczêdnoœci prywatnych zwiêksza poziom niezale¿noœci gospodarczej kraju,
– oszczêdnoœci maj¹ pozytywny wp³yw na zmiany pokoleniowe, jako ¿e s¹
transferowane na przysz³e pokolenia (Korenik 2003, s. 26).
Oszczêdzanie jest wiêc w du¿ej mierze potrzebne gospodarce, jako ca³oœci.
Zapewnia bezpieczeñstwo poszczególnych jednostek, a tak¿e ca³ej gospodarki
narodowej. Je¿eli oszczêdnoœci lokowane s¹ w systemie bankowym mo¿liwe jest
dziêki nim finansowanie inwestycji innych podmiotów czy sektorów. Z drugiej
autorka zwraca uwagê, i¿ maksymalizacja oszczêdnoœci powoduje, ¿e jednostki
przeznaczaj¹ mniejsz¹ czêœæ dochodu na konsumpcjê. Spada si³a nabywcza w gospodarce, co mo¿e powodowaæ zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego.
Rozstrzygniêcie powy¿szej kwestii nie znajduje siê w zakresie prezentowanego opracowania. Przyjêtym tu za³o¿eniem jest, i¿ pañstwo w pewnym okresie
czasu z pewnych przyczyn - przyjêtych s³usznie b¹dŸ te¿ nie – d¹¿y do maksymalizacji oszczêdnoœci w gospodarce. W takiej sytuacji powstaje pytanie, za pomoc¹ jakich narzêdzi mo¿na sk³oniæ gospodarstwa domowe do zwiêkszania stopy oszczêdnoœci.
Zak³adaj¹c nawet, i¿ oszczêdnoœci rosn¹ szybciej ni¿ dochody mieszkañców
(wraz ze wzrostem dochodów do dyspozycji roœnie stopa oszczêdnoœci brutto)
najlepszym rozwi¹zaniem maksymalizacji oszczêdnoœci by³by wzrost dochodów
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obywateli. Ta wizja najczêœciej nie jest jednak realna z ekonomicznego punktu widzenia. Z tego wzglêdu zasadne mo¿e okazaæ siê poszukiwanie innych sposobów
wp³ywania do decyzje gospodarstw domowych. Rozwi¹zañ problemu mo¿na
doszukiwaæ siê na gruncie ekonomii behawioralnej, a zw³aszcza jednego z jej nurtów – finansów behawioralnych. Teza rozdzia³u mówi, i¿ w kszta³towaniu relacji
oszczêdnoœci gospodarstw domowych do poziomu dochodu do dyspozycji mo¿liwe jest wykorzystanie zasad ksiêgowania umys³owego, w tym mentalnego systemu kont ksiêgowych, efektu status quo oraz awersji do straty.

2.3. Motywy oszczêdzania w dzia³alnoœci konsumentów
Przed przyst¹pieniem do rozwa¿ania mo¿liwoœci kszta³towania poziom
oszczêdnoœci w gospodarce nale¿y poznaæ motywy oszczêdzania gospodarstw
domowych. Wyró¿niæ mo¿na wiele czynników je determinuj¹cych1, które mog¹
posiadaæ charakter ekonomiczny, psychologiczno-osobowoœciowy oraz spo³eczno-kulturowy.
Przede wszystkim ka¿da jednostka posiada okreœlony poziom sk³onnoœci do
oszczêdzania. Stanowi ona indywidualn¹ cechê osobowoœci danego konsumenta.
Jak pisze A. Jachnis „Osobowoœæ zawiera unikalne, jednostkowe cechy cz³owieka
oraz wp³ywa w trwa³y i spójny sposób na dzia³anie cz³owieka w œrodowisku”
(Jachnis 2007, s. 166). Sk³onnoœæ do oszczêdzania jest naturaln¹ predyspozycj¹
osoby do dysponowania okreœlonej czêœci dochodu na konsumpcjê lub oszczêdnoœci. Uzale¿niona jest ona od wielu czynników, jak preferencje danej osoby,
przywi¹zanie do dóbr materialnych, przezornoœæ, a tak¿e od jej wiek (Petru 2007,
s. 51–53).
O sk³onnoœci do oszczêdzania w du¿ej mierze decyduj¹ motywy przezornoœciowe. Rozumieæ nale¿y je, jako zabezpieczenie siê przed niepewnoœci¹
przysz³ych dochodów, jak równie¿ poziomu przysz³ych wydatków. Uruchomieniu motywów przezornoœciowych mog¹ sprzyjaæ zmiany w polityce gospodarczej kraju, sytuacji ekonomicznej, zakresie finansowania dóbr publicznych,
a tak¿e propaganda dotycz¹ca przysz³ego spadku czy wzrostu dochodów.
Wp³yw na poziom oszczêdnoœci gospodarstwa domowego na równie¿ sk³onnoœæ do ryzyka, gdzie ryzyko oznacza niepewnoœæ wyst¹pienia pewnych negatywnych b¹dŸ pozytywnych skutków pewnego dzia³ania b¹dŸ stanu rzeczy (Kacz-

1

W prezentowanym rozdziale zasadne staje wyró¿nienie tych czynników, które decyduj¹ o tym jak¹
czêœæ dochodu do dyspozycji konsumenci przeznaczaj¹ na oszczêdnoœci. Kwesti¹ nieporuszan¹
pozostaje wiêc poziom dochodów do dyspozycji, choæ nale¿y mieæ na uwadze, i¿ determinuje on
mo¿liwoœci oszczêdnoœciowe gospodarstw domowych.
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marek 2008, s. 51). Osoby o niskiej sk³onnoœci do ryzyka cechuje zazwyczaj silniejszy efekt przezornoœciowy. S¹ one wiêc sk³onne do gromadzenia oszczêdnoœci.
Kwestiê gromadzenia oszczêdnoœci wyjaœnia teoria cyklu ¿ycia Franco Modiglianiego oraz sformu³owana przez Miltona Friedmana hipoteza dochodu permanentnego. Zgodnie z teori¹ cyklu ¿ycia jednostki d¹¿¹ do utrzymania sta³ego poziomu konsumpcji w ca³ym okresie ¿ycia. Z tego wzglêdu poziom oszczêdnoœci
roœnie z wiekiem osi¹gaj¹c maksimum w momencie przejœcia na emeryturê.
Bie¿¹ca konsumpcja zale¿y od poziomu dochodu i zgromadzonego maj¹tku.
Osoby m³ode w celu osi¹gniêcia danego poziomu konsumpcji s¹ sk³onne do
zad³u¿ania siê, ich oszczêdnoœci s¹ na niskim poziomie. Z czasem suma dochodów do dyspozycji roœnie, a zobowi¹zania spadaj¹. Osoby s¹ wiêc sk³onne do gromadzenia oszczêdnoœci. W starszym wieku ludzie konsumuj¹ nagromadzone
dobra b¹dŸ przeznaczaj¹ je na cele spadkowe (Liberda 2000, s. 14).
Z powy¿szego wynika, ¿e istotn¹ rolê w kszta³towaniu poziomu oszczêdnoœci
posiada struktura wiekowa spo³eczeñstwa. Spadek udzia³u osób w wieku przedprodukcyjnym w populacji podwy¿sza stopê oszczêdnoœci gospodarstw domowych, zaœ wzrost udzia³u osób w wieku poprodukcyjnym obni¿a j¹ (Fr¹czek 2012,
s. 90).
Teoriê cyklu ¿ycia uzupe³nia hipoteza dochodu permanentnego Friedmana.
Zak³ada ona, ¿e sk³onnoœæ do oszczêdzania spada w przypadku przewidywania
wzrostu dochodów w przysz³oœci. Wynika to z za³o¿enia, ¿e gospodarstwa domowe szacuj¹ swoje dochody w ca³ym cyklu ¿ycia i dostosowuj¹ do nich poziom
konsumpcji. Je¿eli wiêc przewiduj¹ wzrost dochodów, zwiêkszaj¹ konsumpcjê,
podnosz¹c tym samym standard ¿ycia oraz zmniejszaj¹c sk³onnoœæ do oszczêdzania (Liberda 2000, s. 15).
Na poziom oszczêdnoœci gospodarstw domowych wp³ywaj¹ równie¿ rozwi¹zania polityczne oraz czynniki ekonomiczne. Jednym z nich jest system ubezpieczeñ spo³ecznych. Z jednej strony powoduje on wzrost poziomu oszczêdnoœci
brutto w gospodarce, zmniejszaj¹c faktyczny poziom dochodów do dyspozycji.
Kwota zgromadzonych sk³adek z tytu³u ubezpieczeñ emerytalnych (w ramach
I filaru systemu emerytalnego) w Polsce jest niezale¿na od preferencji konsumenta, wp³ata sk³adek jest obowi¹zkowa i regulowana prawnie. Z drugiej strony œwiadomoœæ ta mo¿e os³abiaæ motywy przezornoœciowe. Konsumenci opieraj¹cy siê
na za³o¿eniu utrzymania bie¿¹cej konsumpcji w przysz³oœci z tego typu œwiadczeñ mog¹ obni¿aæ poziom oszczêdnoœci (Szopa, Kawa, Kultys 2007, s. 68).
Na motywy oszczêdnoœciowe mo¿e wp³yn¹æ równie¿ oczekiwanie spadku.
Je¿eli osoby przewiduj¹ jego otrzymanie w przysz³oœci os³abia to ich sk³onnoœæ do
oszczêdzania. Je¿eli natomiast d¹¿¹ do nagromadzenia œrodków w celach spadkowych si³a motywów oszczêdnoœciowych roœnie (Szopa, Kawa, Kultys 2007,
s. 48).
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Determinantem poziomu oszczêdnoœci mo¿e byæ równie¿ polityka podatkowa pañstwa, choæ jej wp³yw nie jest jednoznaczny. Z jednej strony wysoka stopa
opodatkowania wp³ywa na zmniejszenie dochodów do dyspozycji gospodarstw
domowych, co obni¿a mo¿liwoœci oszczêdzania. Z drugiej strony perspektywa
podwy¿szenia stopy podatkowej – przyk³adowo w zwi¹zku z narastaniem d³ugu
publicznego – mo¿e uruchomiæ motywy przezornoœciowe i sk³oniæ do zwiêkszenia stopy oszczêdzania w krótkim okresie czasu (Fr¹czek 2012, s. 90).
Pañstwo dysponuje pewnymi narzêdziami kszta³towania poziomu oszczêdnoœci w gospodarce. Podstawowym z nich jest stopa procentowa. Jej wysoka wartoœæ czyni oszczêdnoœci bardziej op³acalnymi. To zaœ sk³ania jednostki do odraczania konsumpcji w celu maksymalizacji zysku z oszczêdnoœci. Niska wartoœæ
stopy procentowej powoduje wzrost inwestycji. Gospodarstwa domowe uwa¿aj¹
za nieop³acalne inwestowanie w instrumenty finansowe, przekszta³caj¹ wiêc je
w inwestycje rzeczowe lub konsumpcjê bie¿¹c¹, przyk³adowo kupuj¹ nieruchomoœci (Liberda 2000, s. 16).
Kolejnym ekonomicznym czynnikiem kszta³tuj¹cym poziom oszczêdnoœci
jest inflacja, która zmniejsza realn¹ wartoœæ posiadanego przez gospodarstwa domowe maj¹tku. W zwi¹zku z tym zachêca do inwestowania w dobra, których
ceny wykazuj¹ tendencjê wzrostow¹ (Szopa, Kawa, Kultys 2007, s. 47). Wœród takich dóbr mo¿na wymieniæ nieruchomoœci, które czêsto uznawane s¹ za rodzaj inwestycji chroni¹cych przez wp³ywem inflacji na wartoœæ inwestycji.
Kolejnym czynnikiem kszta³towania oszczêdnoœci jest polityka pañstwa w zakresie dostêpu do dóbr wspólnych. Poziom, w jakim pañstwo finansuje okreœlone
us³ugi, w tym szkolnictwo, ochronê zdrowia, wp³ywa na si³ê motywu przezornoœciowego. Przyk³adowo niskie wydatki pañstwa na szkolnictwo zmuszaj¹ do oszczêdzania w celu edukacji dzieci. Redukcja transferów, takich jak renty czy zasi³ki
chorobowe, mo¿e uruchomiæ efekt przezornoœciowy, z drugiej jednak strony
zwiêkszaj¹c faktyczne wydatki gospodarstw domowych, co wp³ynie na obni¿enie mo¿liwoœci oszczêdzania.
O sk³onnoœci do oszczêdzania decyduj¹ równie¿ uwarunkowania spo³ecznokulturowe, w tym przyjmowany poziom i styl ¿ycia, naœladownictwo wobec otoczenia, wp³yw grupy odniesienia, chêæ do uzyskania presti¿u spo³ecznego, a tak¿e
ogólne wzorce kulturowe danych spo³ecznoœci. Wp³yw ten jest wiêc poœredni.
Spo³eczeñstwo i grupa odniesienia kszta³tuj¹ w pewnej mierze poziom konsumpcji
bie¿¹cej gospodarstw domowych, wp³ywaj¹c jednoczeœnie na poziom oszczêdnoœci.
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2.4. Ksiêgowanie umys³owe w kszta³towaniu poziomu
oszczêdnoœci w gospodarce
W niniejszym rozdziale sformu³owano tezê, i¿ w kszta³towaniu oszczêdnoœci gospodarczych mo¿liwe jest wykorzystanie zasad ksiêgowania umys³owego. „Polega [ono] na tym, ¿e ludzie segreguj¹ ró¿ne rodzaje inwestycji i ka¿d¹ z nich oddzielenie rozwa¿aj¹ w funkcji potencjalnych zysków i strat” (Zielonka 2004,
s. 351). Oznacza wiêc odmienne traktowanie ró¿nych strumieni dochodów. Jak
wyjaœnia Dominika Maison ksiêgowanie umys³owe polega na tym, ¿e konsumenci posiadaj¹ mniej lub bardziej uœwiadomiony systemem zarz¹dzania finansami,
dziêki czemu mog¹ organizowaæ, oceniaæ i kontrolowaæ wydatki, osobno bilansowaæ bud¿ety, przyk³adowo na rozrywkê, rozwój osobisty, czy oszczêdnoœci (Maison 2013, s. 47).
Zgodnie z teori¹ Richarda Thalera wyró¿niæ mo¿na trzy mentalne rachunki
ksiêgowe. S¹ nimi rachunek bie¿¹cych dochodów, rachunek maj¹tku oraz rachunek przysz³ych dochodów (co pozostaje w zgodzie z hipotez¹ dochodu permanentnego). Pierwszy z bud¿etów zasilany jest najczêœciej przez dochody bie¿¹ce,
a finansowane s¹ z niego takie wydatki jak rachunki i op³aty, ¿ywnoœæ, odzie¿.
Sk³onnoœæ do finansowania konsumpcji bie¿¹cej z tego rachunku ksiêgowego jest
najwiêksza, co za tym idzie najmniejsze jest prawdopodobieñstwo dokonania
oszczêdnoœci. Z tego zaœ wynika, ¿e konsumenci automatycznie ksiêguj¹ dochody bie¿¹ce – z pracy zarobkowej – na koncie mentalnym stwarzaj¹cym najmniejsze mo¿liwoœci oszczêdzania.
Rachunek maj¹tku tworz¹ dokonane ju¿ oszczêdnoœci, zabezpieczenie finansowe dzieci oraz ubezpieczenia. Sk³onnoœæ konsumentów do przeznaczania go
na bie¿¹c¹ konsumpcjê jest znacznie mniejsza. Badania wskazuj¹ nawet na skrajne przypadki zad³u¿ania gospodarstw domowych pomimo posiadania œrodków
na mentalnych kontach maj¹tku. Oznacza to, ¿e zaksiêgowanie dochodów
bie¿¹cych do mentalnym koncie ksiêgowym maj¹tku istotnie zmniejszy³oby
sk³onnoœæ do konsumpcji bie¿¹cej oraz zwiêkszy³oby prawdopodobieñstwo
oszczêdzania tych œrodków.
Trzecim jest rachunek przysz³ych dochodów. Jego wysokoœæ – czyli wysokoœæ
oczekiwanych dochodów w przysz³oœci – mo¿e istotnie warunkowaæ poziom
sk³onnoœci do konsumpcji ze œrodków na pozosta³ych rachunkach (Zaleœkiewicz
2011, s. 231).
Z powy¿szego wynika, i¿ je¿eli celem polityki gospodarczej jest maksymalizacja poziomu oszczêdnoœci gospodarstw domowych (co jest przyjêtym w rozwa¿aniach za³o¿eniem) nale¿y podj¹æ dzia³ania w celu mentalnego zaksiêgowania
pewnej czêœci dochodów do dyspozycji na koncie maj¹tku. Z zasady bowiem
konto bie¿¹cych dochodów sk³ania konsumentów do zwiêkszania wydatków.
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Je¿eli polityka gospodarcza bêdzie w stanie wypracowaæ narzêdzie oraz racjonalne uzasadnienie tworz¹ce ramy instytucjonalne dla takiego zabiegu prawdopodobieñstwo przeznaczenia œrodków na oszczêdnoœci wzroœnie. Przyk³adem takich dzia³añ mo¿e byæ wyp³acanie czêœci dochodów konsumentom w postaci,
która powoduje automatyczne zaksiêgowanie na koncie maj¹tku, jak obligacje
skarbowe, bony skarbowe, wp³aty na ubezpieczenia posagowe. W analizowanym
przypadku niew¹tpliwie istnieje potrzeba uzasadnienia takich dzia³añ,
przyk³adowo zwolnienie tej czêœci dochodu z obowi¹zku podatkowego lub ustanowienie stawki zrycza³towanej podatku.
Samo mentalne zaksiêgowanie na rachunku maj¹tku najprawdopodobniej
obni¿y sk³onnoœæ do konsumpcji. Badania dowodz¹ bowiem, i¿ ludzie posiadaj¹
istotne opory w przeksiêgowywaniu danych kwot na inne konta mentalne.
Ch. Heatha i J.B. Salla w 1996 roku przeprowadzili seriê eksperymentów polegaj¹cych na zadaniu badanym pytania czy wydaliby okreœlon¹ kwotê na po¿ywienie, rozrywkê, ubranie gdyby w danym miesi¹cu (okresie bud¿etowym
wiêkszoœci konsumentów) mia³y miejsce wskazane wydarzenia. Wyniki badañ
wskaza³y, ¿e badani nie byli chêtni wydawaæ pieni¹dze na rozrywkê, kiedy ju¿
w danym miesi¹cu wydali okreœlon¹ kwotê na ten cel. Sk³onnoœæ ta nie wynika³a
z nasycenia rozrywkami, gdy¿ nie wyst¹pi³a, kiedy osoby otrzyma³y w danym
miesi¹cu bilety na mecz bezp³atnie. Si³ê mentalnego przypisania œrodków do danego konta potwierdza fakt, ¿e badani op³acaj¹c mandat o tej samej wartoœci
w danym miesi¹cu (co powodowa³o taki sam spadek dochodu rozporz¹dzalnego)
nie przejawiali spadku sk³onnoœci do wydatków rozrywkowych (Maison 2013,
s. 48). To zaœ pozwoli³o na udowodnienie tezy, i¿ zale¿noœæ zwi¹zana jest z mentalnym przypisaniem œrodków do konta.
Tworz¹c ramy instytucjonalne mechanizmu maksymalizacji oszczêdnoœci
prywatnych nale¿y pamiêtaæ o eliminacji awersji do straty. Oznacza ona, ¿e
ogó³em ludzie znacznie bardziej cierpi¹ z powodu strat, ni¿ ciesz¹ siê z zysków.
Z tego wzglêdu – aby unikn¹æ takiego poczucia – nale¿a³oby dokonaæ dwóch
dzia³añ. Po pierwsze nale¿y udzieliæ pe³nej swobody w wymianie narzêdzi inwestycji na gotówkê, nadaæ jej uproszczon¹ formê. Przyk³adem mo¿e byæ uruchomienie mechanizmu zamiany inwestycji finansowej na gotówkê za pomoc¹ systemu
elektronicznego. Jest to niezbêdne do wyeliminowania poczucia straty. Konsumenci bowiem odczuj¹, i¿ spadek ich dochodów do dyspozycji spowodowa³ stratê, która jest bardziej znacz¹ca od przysz³ych zysków. Mo¿liwoœæ szybkiej zamiany inwestycji w gotówkê poczucie to wyeliminuje.
Z drugiej strony nale¿y stworzyæ mechanizm zabezpieczaj¹cy przed tak¹ decyzj¹, racjonalizuj¹cy decyzjê o pozostaniu w³aœcicielem inwestycji. Przyk³adem
mo¿e byæ tu obni¿enie poziomu opodatkowania danej czêœci kapita³u podatkiem
dochodowym. Podobny mechanizm zachêty do maksymalizacji oszczêdnoœci
w ramach III filaru systemu emerytalnego w Polsce stworzono projektuj¹c indy-
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widualne konta zabezpieczeñ emerytalnych. Wyp³ata opodatkowana jest zrycza³towanym podatkiem dochodowym w stawce 10% zaœ œrodki wp³acane w danym roku kalendarzowym mo¿na odliczyæ od podstawy opodatkowania, co
oznacza, ¿e w praktyce s¹ one zwolnione z podatku dochodowego (Raport KNF
2014).
Ró¿nic¹ w prezentowanym w rozdziale modelu oszczêdzania jest wykorzystanie efektu zwanego status quo. Mówi on o tym, ¿e jednostki d¹¿¹ do utrzymania stanu istniej¹cego oraz nie s¹ chêtne do podejmowania aktywnoœci w celu
jego zmiany. Tym samym mo¿liwoœæ zakupienia obligacji czy bonów skarbowych
na rynku, podobnie jak mo¿liwoœæ dokonania wp³at na konto IKZE (faktycznie
wi¹¿¹cych siê z korzyœciami podatkowymi) nie sk³oni do oszczêdzania w takim
stopniu, jak odgórny „przydzia³”.
Efekt ten obrazuje opisany przez Tomasza Zaleœkiewicza przyk³ad zachowañ
pracowników pewnej firmy w odniesieniu do alokacji sk³adek emerytalnych.
Przez wiele lat sk³adka ta by³a inwestowana wed³ug wyznaczonego algorytmu
(75% w akcje, 18% w obligacje, 7% w instrumenty rynku pieniê¿nego). W planie
emerytalnym uczestniczy³o zaledwie 37% pracowników. Aby zwiêkszyæ ten odsetek wprowadzono dwie zmiany. Po pierwsze zmieniono alokacjê œrodków
(81% instrumenty rynku pieniê¿nego, 16% akcje, 3% obligacje), po drugie wprowadzono koniecznoœæ z³o¿enia deklaracji na wypadek rezygnacji z uczestniczenia w funduszu. W poprzednim systemie odwrotnie, pracownik sk³ada³ oœwiadczenie, kiedy chcia³ nale¿eæ do funduszu. Efekt status quo w analizowanym
przypadku zadzia³a³ doskonale. Na zasadzie „niech bêdzie jak jest” deklaracjê rezygnacji z funduszu z³o¿y³o jedynie 14% pracowników. Udzia³ w funduszu
wzrós³ z 37 do 86%. Co wiêcej ¿aden z pracowników nie wyst¹pi³ o przywrócenie
poprzedniego rodzaju alokacji sk³adki, pomimo zaznaczenia przez kierownictwo
takiej mo¿liwoœci (Zaleœkiewicz 2011, s. 331). Mo¿na spodziewaæ siê wiêc, ¿e konsumenci zadzia³aj¹ podobnie w przypadku przekazania czêœci dochodów w formie inwestycji.
W dalszej kolejnoœci – wraz z up³ywem czasu posiadania danych inwestycji
przez gospodarstwa domowe – ryzyko ich szybkiego zbycia spadnie. Zadzia³a bowiem efekt posiadania, a nastêpnie efekt przywi¹zania (Zielonka 2004, s. 352).
Efekt posiadania ze sk³onnoœci¹ do wy¿szej oceny wartoœci pewnego przedmiotu
po wejœciu w jego posiadanie. Jak pisze Ariely „zakochujemy siê w czymœ, co ju¿
mamy” (Ariely 2009, s. 169). Na rynku konsumenckim zasada ta wykorzystywana
jest w przekazywaniu przedmiotów na próbê, z mo¿liwoœci¹ zwrotu. Konsumenci siê s¹ œwiadomi, i¿ po okresie u¿ytkowania produktu ich wycena jego wartoœci
wzroœnie, co zniechêci ich do rezygnacji z zakupu. Ariely pisze „Kiedy […] wypróbujemy z³oty pakiet, zaczynamy siê czuæ jego w³aœcicielem. Czy bêdziemy w stanie powróciæ do pakietu podstawowego? W¹tpliwe” ((Ariely 2009, s. 173). Potwierdza to równie¿ zaobserwowana w wielu badaniach sk³onnoœæ inwestorów
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do przetrzymywania niedochodowych papierów wartoœciowych. Co wiêcej badania wskazuj¹, i¿ w przypadku dziedziczenia akcji konsumenci nie s¹ sk³onni do
ich zmiany, czy chocia¿by dywersyfikacji portfela. Oznacza to, ¿e je¿eli osoba odziedziczy obligacje lub akcje okreœlonej spó³ki najprawdopodobniej nadal bêdzie
w tej formie inwestowaæ posiadany kapita³ (Zielonka 2004, s. 352).
Spodziewaæ siê wiêc mo¿na, i¿ – je¿eli efekt status quo oraz dodatkowe korzyœci finansowe – uchroni¹ inwestycje przekazane gospodarstwom domowym
przed odsprzeda¿¹ w pierwszym okresie rozliczeniowym (miesi¹cu) przywi¹zanie do nich obni¿y ryzyko ich odsprzeda¿y w kolejnych okresach. Co wiêcej
w d³ugim czasie ryzyko sprzeda¿y inwestycji przez gospodarstwa domowe powinno spadaæ w zwi¹zku z efektem przywi¹zania. Zgodnie z nim im d³u¿ej bêd¹
oni w ich posiadaniu tym ich przywi¹zanie bêdzie silniejsze, a wycena wartoœci
inwestycji wy¿sza.
Co wa¿ne w przypadku krótkoterminowych papierów wartoœciowych,
przyk³adowo bonów skarbowych, szybki zwrot z inwestycji uruchomi tak zwany
efekt ostatnio dokonywanej inwestycji. Zgodnie z nim obecne zachowania jednostek na rynku finansowym wynikaj¹ z posiadanych doœwiadczeñ, a zw³aszcza
z wyników ostatnio podjêtych inwestycji (Zielonka 2004, s. 353–354). Je¿eli wiêc
konsumenci otrzymaj¹ szybki zwrot z inwestycji bêd¹ sk³onni przed³u¿aæ lokatê
kapita³u, co jednoczeœnie obni¿y ich sk³onnoœæ do szybkiej odsprzeda¿y inwestycji w kolejnych okresach rozliczeniowych. Jest to istotne ze wzglêdu na fakt, i¿
w³aœnie w pocz¹tkowej fazie (w miesi¹cu nap³ywu inwestycji) ryzyko jej odsprzeda¿y jest najwiêksze, a co za tym idzie roœnie ryzyko niezrealizowania zak³adanych celów programu.
Z efektem tym wi¹¿ê siê równie¿ koniecznoœæ doboru instrumentów inwestycji o niskim poziomie ryzyka. Jakakolwiek strata w danym zakresie mog³aby bowiem negatywnie wp³yn¹æ na sk³onnoœæ do oszczêdzania i sk³oniæ do natychmiastowej odsprzeda¿y. W literaturze zjawisko to nazywane jest on efektem
uk¹szenia wê¿a2. W takim przypadku uruchomiony zostanie bowiem mechanizm awersji do straty, który mówi, i¿ „skupiamy siê na tym, co mo¿emy straciæ,
a nie na tym co mo¿emy zyskaæ” (Ariely 2009, s. 170).
Z powy¿szym wi¹¿e siê jednak problem dyskontowania hiperbolicznego,
zwanego równie¿ hiperbolicznym obni¿aniem wartoœci. Zgodnie z nim konsumenci preferuj¹ szybkie zyski ni¿ póŸniejsze. Oznacza to, ¿e mentalnie wy¿ej
wyceniaj¹ obecne ni¿ przysz³e dochody. Subiektywna funkcja dyskonta posiada
najprawdopodobniej (zgodnie z wynikami badañ eksperymentalnych) kszta³t
hiperboli. Oznacza to, ¿e konsumenci wartoœæ przysz³ych wyp³at oceniaj¹ jako
2

Literatura na jego zobrazowanie powo³uje przyk³ad inwestora z du¿ym doœwiadczeniem, który
naby³ akcje pewnej firmy po 30 USD. Kiedy zaczê³y spadaæ sprzeda³ je za 28 USD. Po kilku miesi¹cach ich wartoœæ stale ros³a osi¹gaj¹c poziom 75 USD pomimo to jednak inwestor ba³ siê ponownie dokonaæ ich zakupu.
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odwrotnie proporcjonalne do czasu oczekiwania (Poskrobko 2012). W zwi¹zku
z tym powstaje pytanie czy niski zysk otrzymany z inwestycji, która powsta³a
z czêœci dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych nie zniechêci ich do dalszego oszczêdzania. Innymi s³owy powstaje problem czy konsumenci nie wyceni¹ wy¿ej bie¿¹cej konsumpcji ni¿ przysz³ych dochodów z tytu³u rezygnacji
z niej. Niniejszy problem wymaga osobnych rozwa¿añ i stanie siê przedmiotem
dalszych badañ eksperymentalnych.

2.5. Podsumowanie
Podsumowuj¹c zasady ksiêgowania umys³owego mog¹ byæ wykorzystane w budowaniu polityki gospodarczej. Przyk³adem jest realizacja celu wzrostu relacji
oszczêdnoœci do dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Mechanizm
ten podsumowuje poni¿szy rysunek.

Rysunek 4. Mechanizm wykorzystania ksiêgowania umys³owego w maksymalizacji
poziomu oszczêdnoœci gospodarstw domowych
ród³o: Opracowanie w³asne.

Zgodnie z nim po stworzeniu ram instytucjonalnych wdro¿enia mechanizmu
przekazania czêœci dochodów rozporz¹dzalnych gospodarstwom domowym
w formie inwestycji mo¿liwe bêdzie wp³yniêcie na przyporz¹dkowanie tej czêœci
œrodków do mentalnego rachunku maj¹tku. Na tym etapie niezbêdna jest eliminacja awersji do straty poprzez zapewnienie bezpieczeñstwa œrodków, dodatkow¹ gratyfikacjê, przyk³adowo w formie ni¿szego opodatkowania tej czêœci dochodów, oraz stworzenie mechanizmu szybkiej zamiany inwestycji na gotówkê.
W fazie tej chêæ zachowania status quo zmniejszy faktyczne ryzyko odsprzeda¿y
inwestycji na rynku. Konsument bêd¹c d³u¿ej w posiadaniu okreœlonej inwestycji
zacznie wyceniaæ j¹ wy¿ej ni¿ pieni¹dze uzyskane z jej sprzeda¿y w wyniku
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dzia³ania efektu posiadania, a nastêpnie efektu przywi¹zania. Je¿eli zwrot z inwestycji zostanie dokonany doœæ szybko (przyk³adowo w okresie trzech miesiêcy)
efekt ostatniej inwestycji dodatkowo zniechêci gospodarstwa domowe do odsprzeda¿y inwestycji kolejnych okresów. Mo¿na spodziewaæ siê wiêc, ¿e suma
oszczêdnoœci sektora w gospodarce wzroœnie.
Otwartym pytaniem na tym gruncie pozostaje wp³yw hiperbolicznego obni¿ania wartoœci. Powstaje bowiem pytanie, czy konsumenci wy¿ej wyceni¹ zysk
z inwestycji ni¿ rezygnacj¹ z konsumpcji bie¿¹cej. Aspekt ten stanowi dalszy kierunek badañ z danego zakresu.
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3. Polityka wobec nierównoœci w perspektywie
behawioralno-ewolucyjnej
Jan Polowczyk*
„Spo³eczeñstwo, którego przewa¿aj¹ca czêœæ cz³onków jest biedna
i nieszczêœliwa, z pewnoœci¹ nie mo¿e byæ kwitn¹ce i szczêœliwe”.
(A. Smith 2007: 93)

3.1. Wstêp
Nierównoœci zwi¹zane z dochodami i zgromadzonymi maj¹tkami nale¿¹ do kluczowych wspó³czesnych problemów szeroko dyskutowanych przez rz¹dy i organizacje miêdzynarodowe. Wiele miejsca poœwiêcaj¹ temu zagadnieniu media, co
czêsto przyczynia siê do narastania negatywnych emocji i utrwalania wizji œwiata,
w której nieliczni bogaci przechwytuj¹ efekty pracy coraz ubo¿szej wiêkszoœci.
Ideologiczne ska¿enie w tej dyskusji jest bardzo widoczne.
Podstawowym celem tego rozdzia³u jest podjêcie próby obiektywizacji problemu nierównoœci za pomoc¹ podejœcia behawioralno-ewolucyjnego. Praca
sk³ada siê z czterech podstawowych czêœci. W pierwszej przedstawiono opis zjawiska spo³ecznego, jakim s¹ nierównoœci w dochodach. W drugiej przedstawiono
ró¿ne ujêcia tego zjawiska opieraj¹c siê na pogl¹dach uznanych ekspertów: Richarda Wilkinsona i Kate Pickett (2011) oraz Thomasa Piketty’ego (2015). Z kolei
w czêœci trzeciej przedstawiono wnioski wynikaj¹ce z podejœcia ewolucyjnego
reprezentowanego przez autorów uwzglêdniaj¹cych postêp technologiczny.
Czêœæ czwarta poœwiêcona jest dyskusji nad tym, jaka powinna byæ polityka
rz¹dów wobec nierównoœci spo³ecznych.

3.2. Nierównoœci jako problem spo³eczny
Na pocz¹tku 2016 r., na dwa dni przed œwiatowym Forum Ekonomicznym w Davos, brytyjska pozarz¹dowa organizacja humanitarna Oxfam poda³a, ¿e 1% najbogatszych ludzi na œwiecie posiada wiêcej ni¿ pozosta³e 99% ludnoœci. Wed³ug
* Dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydzia³ Gospodarki Miêdzynarodowej, Katedra
Konkurencyjnoœci Miêdzynarodowej
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Oxfam ró¿nica miêdzy nieliczn¹ grup¹ najbogatszych a reszt¹ populacji istotnie
zwiêkszy³a siê w ci¹gu ostatnich dwunastu miesiêcy. Oxfam wylicza ponadto, ¿e
62 osoby posiadaj¹ tyle, co biedniejsza po³owa œwiatowej populacji, a dla porównania piêæ lat temu by³o to 338 osób. Ekstrapoluj¹c trendy, pod koniec obecnej dekady, w posiadaniu 1% najbogatszych znajdzie siê 55% œwiatowego bogactwa.
Wszystkie te informacje potwierdzaj¹, ¿e postêpuje koncentracja bogactwa w rêkach nielicznej elity (rys. 1).
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Rysunek 1. Podzia³ procentowy œwiatowego bogactwa miêdzy 1% najbogatszych
i 99% pozosta³ych
ród³o: (Economic milestones of the year ahead, 2016).

Mo¿na przyj¹æ, ¿e pocz¹tki naszej cywilizacji siêgaj¹ wstecz oko³o 2,5 mln lat,
kiedy nasi pierwotni przodkowie zaczêli u¿ywaæ pierwszych kamiennych narzêdzi. Przez ca³e tysi¹clecia i okres myœliwsko-zbieraczy, a potem osiad³ego rolnictwa, a¿ po wiek XVIII, wzrost dobrobytu by³ prawie niewidoczny, a umowny
dochód narodowy na g³owê by³ znikomy. Dopiero druga po³owa XVIII w. przynios³a nowe wynalazki, a przede wszystkim maszynê parow¹, która zapocz¹tkowa³a pierwsz¹ rewolucjê przemys³ow¹. Tempo wzrostu przyspieszy³o w ostatnich
trzech dekadach XIX w., a to co sta³o siê w wieku XX, mo¿na nazwaæ prawdziw¹
eksplozj¹ bogactwa liczonego jako dochód narodowy na g³owê mieszkañca naszej planety (rys. 2).
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Rysunek 2. Eksplozja bogactwa na g³owê mieszkañca
ród³o: (Beinhocker 2007, s. 10).

Wzrost ten jest widoczny na przyk³adzie kilku wybranych pañstw: Wielkiej
Brytanii, Holandii i Japonii, a tak¿e pañstw rozwijaj¹cych siê: Chin i Indii (rys. 3).
Przez wiele ostatnich tysi¹cleci miêdzy poszczególnymi grupami spo³ecznymi istnia³y ogromne ró¿nice w dochodach. Nieliczni mo¿now³adcy (od egipskich faraonów po rzymskich i chiñskich cesarzy, a póŸniej europejskich królów) posiadali
ogromne maj¹tki, a klasy najni¿sze ¿y³y niekiedy w skrajnym ubóstwie. Niewolnicy nie mieli nic (Gurtler 2007).
Jak pokazuj¹ badania nad histori¹ postêpu od pocz¹tku XIX w., ka¿da fala wynalazków inicjuj¹cych dwie pierwsze rewolucje przemys³owe (energii parowej
i energii elektrycznej), dopiero po okresie 30–40 lat przynosi³a modele biznesowe,
które da³y realny wzrost dochodu narodowego per capita (rys. 4). Jest wielce praw-
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dopodobne, ¿e ta prawid³owoœæ powtórzy siê tak¿e w przypadku trzeciej rewolucji przemys³owej zwi¹zanej z cyfryzacj¹.
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Rysunek 3. Zmiany PKB per capita w wybranych krajach, w latach 1300–2010
ród³o: (What was the Great Divergence? 2013).

W latach 1991–2012, wed³ug danych OECD, œrednie roczne tempo wzrostu
realnych p³ac w Wielkiej Brytanii wynosi³o 1,5%, a w USA 1%. By³o to poni¿ej ekonomicznego wzrostu w tych krajach i znacznie mniej ni¿ w poprzednich dekadach. W innych wysoko rozwiniêtych pañstwach ró¿nice by³y jeszcze wiêksze.
W Niemczech realny wzrost p³ac w latach 1992–2012 wynosi³ tylko 0,6%. We
W³oszech i Japonii by³ bliski zeru. Realne p³ace dla wiêkszoœci pracowników pozosta³y na niezmienionym poziomie lub nawet spad³y, podczas gdy dla najlepiej
zarabiaj¹cych wzros³y jeszcze bardziej (Productivity. Technology isn’t working 2014).
Wolny wzrost p³ac realnych w porównaniu do niezwyk³ego postêpu technologicznego od pocz¹tku lat 90. XX w. wydaje siê byæ trudny do zrozumienia, ale
to samo dzia³o siê wczeœniej. W Wielkiej Brytanii, po pierwszej rewolucji przemys³owej, poprawa standardów ¿ycia by³a bardzo nieznaczna. P³ace zaczê³y
rosn¹æ dopiero w ostatnim trzydziestoleciu XIX w. Wczeœniej, do lat 1870. p³ace
robotnicze utrzymywa³y siê na niskim poziomie, takim jak w XVIII w. i wiekach
poprzednich. Na pocz¹tku XX w., kiedy pojawi³y siê wynalazki drugiej rewolucji
przemys³owej, takie jak oœwietlenie elektryczne, wzrost PKB per capita by³ tak¿e
powolny (Piketty 2015, s. 18).
Zauwa¿ony brak zwi¹zku miêdzy nowymi technologiami a nieznacznym
wzrostem produktywnoœci zosta³ okreœlony paradoksem Solowa. Nie ma zgody
wœród ekonomistów co do jego przyczyn. Czêœæ badaczy uwa¿a, ¿e ostatnie innowacje s¹ mniej znacz¹ce ni¿ siê powszechnie uwa¿a. Postêp w dziedzinie techno-
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logii informacyjno-komunikacyjnych jest mniej transformacyjny ni¿ technologie
drugiej rewolucji przemys³owej.

Rysunek 4. PKB per capita, œrednia roczna zmiana % w ci¹gu 25 lat
ród³o: (The third great wave 2014).

Inne wyjaœnienie paradoksu Solowa mówi, ¿e postêp technologiczny zwiêksza wydajnoœæ dopiero po d³ugim opóŸnieniu. Ostatnie cztery dekady by³y okresem „ci¹¿y” sektora ICT (information and communication technology), podczas której
moc komputerów eksplodowa³a, a koszty przetwarzania danych spad³y. Jesteœmy
na pocz¹tku prawdziwej transformacji, kiedy dopiero powstaj¹ nowe modele biznesowe umo¿liwiaj¹ce absorbcjê wynalazków ostatnich dwóch dekad (Productivity.
Technology isn’t working 2014).
Sektor us³ug mo¿e byæ bardziej obiecuj¹cy pod wzglêdem wzrostu wydajnoœci. Na przyk³ad w szkolnictwie wy¿szym rozwój kursów online mo¿e przynieœæ
wzrost wydajnoœci, wynikaj¹cy z tego, ¿e jeden profesor mo¿e wykonaæ pracê
wczeœniej realizowan¹ przez wielu wyk³adowców. Gdy kurs online zostanie
opracowany, mo¿e byæ oferowany nieograniczonej liczbie dodatkowych studentów za niewielk¹ op³at¹.
Podobne mo¿liwoœci wzrostu wydajnoœci w sektorze us³ug mo¿na znaleŸæ
w innych dziedzinach. Na przyk³ad nowe techniki i technologie w zakresie opieki
medycznej mog¹ spowolniæ wzrostu kosztów opieki zdrowotnej. Inteligentne
maszyny mog¹ u³atwiæ diagnostykê, dziêki czemu lekarz lub pielêgniarka bêd¹
mogli skuteczniej zdiagnozowaæ wiêcej pacjentów po ni¿szych kosztach. Wykorzystanie technologii mobilnych do monitorowania pacjentów przewlekle chorych w domu mo¿e równie¿ przynieœæ du¿e oszczêdnoœci.
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Postêp powinien zwiêkszyæ produktywnoœæ i p³ace w bran¿ach wykorzystuj¹cych nowe technologie. Jednoczeœnie us³ugi te powinny byæ tañsze dla konsumentów. Ochrona zdrowia i edukacja s¹ kosztowne, poniewa¿ ich rozwój wymaga stawiania nowych budynków i zatrudniania kosztownych pracowników.
Procesem bulwersuj¹cym opiniê publiczn¹ w Stanach Zjednoczonych jest
niezwykle szybki wzrost wynagrodzeñ kadr zarz¹dzaj¹cych w amerykañskich
korporacjach. Od lat 30. XX w. wystêpowa³ lekki trend spadaj¹cy, a¿ do koñca lat
70. Potem jednak rozpoczyna siê dynamiczny wzrost p³ac cz³onków zarz¹dów.
Przeciêtny g³ówny dyrektor zarz¹dzaj¹cy (CEO) zarabia w ci¹gu dnia tyle ile
przeciêtny pracownik w ci¹gu ca³ego roku (rys. 5).
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Rysunek 5. Poziom p³ac dyrektorów zarz¹dzaj¹cych w stosunku do p³acy przeciêtnej
w USA, lata 1936–2003
ród³o: (Reich 2007, s. 109).

W niektórych korporacjach te ró¿nice s¹ jeszcze bardziej drastyczne, np. CEO
w Wal-Mart zarabia ok. 1000 razy wiêcej ni¿ przeciêtny pracownik tej firmy. Zjawisko to ma wiele przyczyn. Po pierwsze, od pocz¹tku lat 80. nastêpuj¹ widoczne
zmiany w otoczeniu korporacji. Zmiany przyspieszy³y, i dyrektorzy-urzêdnicy
wystarczaj¹cy na stabilne lata 50. i 60. musieli zostaæ zast¹pieni przez now¹ generacjê dynamicznych mened¿erów. Wczeœniej p³ace by³y uzgadniane ze zwi¹zkami zawodowymi. Deregulacja wielu bran¿ spowodowa³a, ¿e zosta³y rozbite bran¿owe oligopole, w warunkach których dyrektorzy ustalali podzia³y rynków i ceny.
Konkurencja znacznie siê zaostrzy³a. Zawód dyrektora zarz¹dzaj¹cego sta³ siê zawodem wysokiego ryzyka, a rotacja na tych stanowiskach przyspieszy³a (Polow-
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czyk 2008). Wprowadzone zosta³y opcje jako instrument wi¹¿¹cy wyniki firmy
z wynagrodzeniami zarz¹dzaj¹cych. Ponadto kolejni prezydenci Stanów Zjednoczonych obni¿ali podatki dochodowe najlepiej zarabiaj¹cych, zgodnie z ideami
gospodarki wolnorynkowej. Splot tych ró¿nych okolicznoœci w krótkim czasie
wywindowa³ p³ace cz³onków zarz¹dów na niezwyk³e wczeœniej poziomy.

3.3. Opis nierównoœci spo³ecznych w literaturze
W ostatnich kilku latach najwiêkszy wp³yw na dyskusjê o nierównoœciach
spo³ecznych mia³y dwie prace: Richarda Wilkinsona i Kate Pickett (2011) oraz
Thomasa Piketty’ego (2015). Wilkinson i Pickett s¹ brytyjskimi epidemiologami
i analizowali problem nierównoœci wykorzystuj¹c swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie
z obszaru wiedzy medycznej o cz³owieku i o funkcjonowaniu spo³eczeñstw. Swoje wywody oparli na wieloletnich badaniach porównawczych dla próby kilkudziesiêciu pañstw.
Wed³ug Wilkinsona i Pickett, zbyt du¿e nierównoœci zniechêcaj¹ najubo¿sze
grupy spo³eczne do aktywnoœci, a badania pokazuj¹ du¿y wzrost kortyzolu
wœród tych grup. Kortyzol uwa¿any jest m.in.za hormon wywo³uj¹cy stres. Jest
silna korelacja miêdzy nadmiarem kortyzolu a chorobami i patologiami spo³ecznymi. Jednoczeœnie im wiêksze rozwarstwienie dochodowe tym wiêksza pogoñ
za symbolami statusu.
Jakoœæ relacji spo³ecznych ma podstawy materialne. Skala nierównoœci dochodów wywiera silny wp³yw na to jak odnosimy siê do siebie nawzajem. Dobrostan
psychiczny mieszkañców danego kraju zale¿y g³ównie od skali nierównoœci. Drugorzêdne znaczenie maj¹: religia, dom rodzinny, szkolnictwo czy instytucje.
Nierównoœci spo³eczne intensyfikuj¹ patologie spo³eczne: obni¿enie zaufania
spo³ecznego, nasilenie chorób psychicznych, spo¿ycie narkotyków i alkoholu,
umieralnoœæ niemowl¹t, oty³oœæ, ci¹¿e nastolatek, przemoc i zabójstwa, wreszcie
obni¿aj¹ mobilnoœæ spo³eczn¹. Œwiadomoœæ w³asnej ni¿szoœci i akty wykluczenia
sprawiaj¹ ból psychiczny.
Skutki nierównoœci dotykaj¹ nie tylko najubo¿szych. Uderzaj¹ w ca³e
spo³eczeñstwa, w tym w najbogatszych. Nierównoœci w dochodach czy w statusie
spo³ecznym wywo³uj¹ cierpienie psychiczne. Gatunek ludzki rozkwita najlepiej
w atmosferze przyjaŸni, wspó³pracy i zaufania. Wed³ug Wilkinsona i Pickett nadmierne nierównoœci maj¹ swój wymierny efekt: powoduj¹ spadek tempa wzrostu
gospodarczego.
Druga z wy¿ej wymienionych prac, napisana przez francuskiego ekonomistê
Thomasa Piketty’ego (2015) jest monumentalnym dzie³em (ponad 700 stron) mocno osadzonym w historii rozwoju gospodarczego œwiata i œwietnie udokumen-

590

Jan Polowczyk

towanym. Piketty nie nawi¹zuje jednak do wczeœniej napisanej ksi¹¿ki Wilkinsona i Pickett, i nie uwzglêdnia ich wniosków natury behawioralnej.
Piketty (2015, s. 29) uwa¿a, ¿e kwestia podzia³u bogactwa œwiatowego by³a
niedoceniana przez ekonomistów, a problem nierównoœci powinien znaleŸæ siê
w centrum analizy ekonomicznej i najwy¿sza pora, aby ponownie postawiæ pytania zadane w XIX w. Wed³ug Picketty’ego nie ma ¿adnego dobrego powodu, aby
wierzyæ w samoreguluj¹cy siê charakter wzrostu, i ¿e „wzrost jest fal¹ unosz¹c¹
wszystkie ³odzie” (growth is a rising tide that lifts all boats) (Piketty 2015, s. 23). Jego
najwa¿niejsze wnioski s¹ nastêpuj¹ce:
Po pierwsze, historia podzia³u bogactw jest mocno zwi¹zana z polityk¹ i nie
mo¿e byæ sprowadzona do mechanizmów czysto ekonomicznych. Redukcja nierównoœci widoczna w krajach rozwiniêtych w pierwszych szeœciu dekadach XX w.
jest g³ównie skutkiem wojen i polityk publicznych, uruchamianych w ich nastêpstwie. Tak¿e wzrost nierównoœci poczynaj¹c od lat 70. XX w. wynika z decyzji politycznych, m.in. obni¿enia podatków dochodowych.
Po drugie, dynamika podzia³u bogactw uruchamia mechanizmy popychaj¹ce
na przemian w kierunku konwergencji (zbie¿noœci) b¹dŸ dywergencji (ró¿nicowania). Nie istnieje ¿aden naturalny proces, który pozwala³by na unikniêcie destabilizuj¹cych i sprzyjaj¹cych nierównoœciom tendencji w sposób trwa³y.
Po trzecie, g³ówn¹ si³¹ konwergencji (redukcji i kompresji nierównoœci) jest
proces upowszechniania wiedzy oraz inwestycje pomagaj¹ce w ponoszeniu kwalifikacji i wykszta³cenia. Pozwala jednoczeœnie na podnoszenie wydajnoœci. Kraje
opóŸnione w rozwoju mog¹ w ten sposób doganiaæ kraje zamo¿ne. G³ówna si³a
sprzyjaj¹ca konwergencji, czyli upowszechnienie wiedzy, jest tylko czêœciowo
si³¹ naturaln¹. G³ównie zale¿y od polityki edukacyjnej oraz dostêpu do kszta³cenia, odpowiednich kwalifikacji i istniej¹cych instytucji.
Jednak¿e trudno siê zgodziæ z Pikettym, ¿e nie wszystkie ³odzie podnosz¹ siê
na fali wzrostu. Podnosz¹ siê wszystkie, chocia¿ w nierównym tempie. Piketty
sam stwierdza (2015, s. 111–115), ¿e wzrost produkcji na jednego mieszkañca
w ca³ym okresie 1700–2012 jest podobnego rzêdu co wzrost ludnoœci i wynosi
0,8% œrednio rocznie. W ci¹gu trzech wieków wzrós³ ponad 10-krotnie. Œredni dochód na 1 mieszkañca w skali globalnej wynosi obecnie ok. 760 EUR na miesi¹c.
W roku 1700 by³o to poni¿ej 70 EUR, tyle ile w roku 2012 w najbiedniejszych krajach Afryki. Prawdziwie szybki wzrost nast¹pi³ jednak dopiero w wieku XX. Na
pocz¹tku XX w. œredni dochód Europejczyka to 400 EUR miesiêcznie, a 100 lat
póŸniej 2500 EUR. Odsetek ludzi ¿yj¹cych na œwiecie za 1 USD dziennie spad³:
z 72% (ok.1,8 mld osób) w 1950 r. do 15% (ok. 1 mld osób) w 2014 r., a zatem postêp
jest wyraŸny.
Nowoczesna polityka spo³eczna pañstw polega na równym dostêpie do dóbr
ocenianych jako podstawowe. Uzasadnienie tego mo¿emy znaleŸæ w prawach
podstawowych obowi¹zuj¹cych w ró¿nych krajach, na przyk³ad w preambule
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Deklaracji Niepodleg³oœci Stanów Zjednoczonych z 1776 r. czy francuskiej Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela z 1789 r. W tej drugiej znajduje siê stwierdzenie,
¿e ludzie rodz¹ siê i pozostaj¹ wolni i równi w swoich prawach, a zró¿nicowania
spo³eczne mog¹ byæ oparte wy³¹cznie na po¿ytku powszechnym. Uzupe³nienie
to wprowadza pewn¹ niejednoznacznoœæ i napiêcie powszechne we wszystkich
dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Z Deklaracji wynika, ¿e równoœæ jest norm¹, natomiast nierównoœæ jest do przyjêcia tylko wtedy, gdy jest oparta na „po¿ytku
powszechnym” (Piketty 2015, s. 592–593).
Demokratyczne spo³eczeñstwa opieraj¹ siê ma merytokratycznej wizji œwiata,
tzn. wierze w spo³eczeñstwo, w którym nierównoœci wynikaj¹ bardziej z zas³ug
i pracy ni¿ z pochodzenia czy renty. Nierównoœci s¹ dopuszczalne, ale powinny
byæ sprawiedliwe i wszystkim przynosiæ korzyœci. Dyplom wy¿szej uczelni odgrywa zasadnicze znaczenie w redukcji nierównoœci (Piketty 2015, s. 518). Okazuje siê, ¿e umasowienie nauczania nie doprowadzi³o do zwiêkszenia mobilnoœci
spo³ecznej. Mobilnoœæ ta jest najwiêksza w krajach nordyckich, a najmniejsza
w Stanach Zjednoczonych. Kraje, takie jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania znajduj¹ siê miêdzy tymi dwoma skrajnoœciami. Wynika to z tego, ¿e op³acenie czesnego na uniwersytetach amerykañskich jest bardzo kosztowne. Dochód rodziców
decyduje w du¿ym stopniu o mo¿liwoœci studiowania dzieci, a to jest sprzeczne
z ide¹ selekcji opartej wy³¹cznie na talentach i pracy (An hereditary meritocracy
2015). W krajach europejskich (z wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii) czesne jest zdecydowanie ni¿sze. Nie ma prostego sposobu na osi¹gniêcie prawdziwej równoœci
szans w szkolnictwie wy¿szym. Wysokie czesne stwarza trudne do zaakceptowanie nierównoœci w dostêpie, ale zarazem gwarantuje autonomiê i dynamizm, które stanowi¹ o randze uniwersytetów amerykañskich w œwiecie (Piketty 2015,
s. 599–603).
Wed³ug Piketty’ego znaczne podwy¿szenie œredniego poziomu kszta³cenia
w ci¹gu XX w. nie pozwoli³o na zmniejszenie nierównoœci dochodów z pracy.
Wszystkie poziomy kwalifikacji posz³y w górê (wykszta³cenie podstawowe sta³o
siê matur¹) i podobnie poziomy p³ac, pod wp³ywem rozwoju nowych technologii, posz³y w górê. W efekcie sama nierównoœæ nie uleg³a zmianie (Piketty 2015,
s. 598). Rzadkoœæ niektórych kwalifikacji i nowe technologie podnios³y wydajnoœæ
niektórych grup pracowników szybciej ni¿ innych. Powsta³a klasa œrednia, posiadaj¹ca od 1/4 do 1/3 maj¹tku narodowego.
Przekonanie, ¿e wolna konkurencja zakoñczy dominacjê dziedziczenia i doprowadzi œwiat do sprawiedliwoœci, jest nierealne (Piketty 2015, s. 520–523). I dlatego proponuje wprowadzenie corocznego podatku progresywnego od najwiêkszych œwiatowych fortun (Piketty 2015, s. 547). Wed³ug Piketty’ego progresywny
podatek dochodowy jest jednym z najlepszych wynalazków w dziejach ludzkoœci. Bez progresywnych podatków dochodowych nie by³oby ani pañstwa dobrobytu, ani tego wstrzymania wzrostu ró¿nic dochodowych, z którym mieliœmy do
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czynienia w latach 1930–1970. Tymczasem przez ostatnie 20–30 lat progresywnoœæ
zachodnich systemów PIT by³a coraz bardziej ograniczana. Dla dochodu powy¿ej
1 mln USD rocznie najwy¿sza stawka podatkowa powinna wynosiæ 80%. Ten podatek nie powinien zast¹piæ istniej¹cych. Jego celem powinno byæ przede
wszystkim zatrzymanie naturalnego wzrostu nierównoœci.

3.4. Perspektywa behawioralno-ewolucyjna w literaturze
W historii rozwoju myœli ekonomicznej mo¿na wyró¿niæ dwa nurty: pesymistyczny i optymistyczny (Martin, Kemper 2012). Stanowi¹ one dwa bieguny dyskusji.
Kryterium podzia³u jest stosunek do znaczenia rozwoju i uwzglêdnianie roli
postêpu. Nurt pierwszy ma swoje korzenie w koncepcjach T. Malthusa, teorii
D. Ricardo, potem K. Marksa, a ostatnio T. Piketty’ego. Zgodnie z oryginalnymi
pogl¹dami Malthusa, je¿eli liczba ludzi na œwiecie roœnie szybciej ni¿ zdolnoœæ
planety do produkowania ¿ywnoœci i innych zasobów, to koszty tych zasobów
bêd¹ ros³y, podczas gdy p³ace bêd¹ spadaæ, poniewa¿ wiêcej ludzi bêdzie dostêpnych do pracy. Po przekroczeniu pewnego punktu, ludzi nie bêdzie staæ na potomstwo, a w efekcie doprowadzi to do zmniejszania jej liczby. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
Malthus ¿y³ w czasach sprzed mechanizacji rolnictwa, kiedy ok. 90% ludnoœci pracowa³o na farmach. Liniowy wzrost produkcji rolnej, kluczowy w jego teorii,
szybko przeobrazi³ siê w wyk³adniczy, kiedy rolnictwo zaczê³o siê mechanizowaæ. Nast¹pi³ d³ugotrwa³y wzrost wydajnoœci.
Wspó³czesny maltuzjanizm generalizuje argumenty wykraczaj¹ce poza kwestie wy¿ywienia: im sprawniej produkujemy rozmaite dobra tym szybciej zu¿ywamy zasoby naszej planety. Obawy dotycz¹ tego, ¿e wzrost ekonomiczny odbywa siê kosztem œwiatowych zasobów naturalnych, takich jak: czyste powietrze,
woda, lasy itd. Nasza dzia³alnoœæ gospodarcza nie tylko zu¿ywa nieodnawialne
zasoby, ale degraduje ekosystem. Jest to dominuj¹ca narracja naszych czasów.
W nurcie pesymistycznym w³aœciciele ziemscy (u Ricardo) i kapitaliœci przemys³owi (u Marksa) nieuchronnie przyw³aszczaj¹ sobie stale rosn¹c¹ czêœæ produkcji i dochodu. Wed³ug Ricardo ziemia mia³a byæ coraz rzadszym i coraz dro¿szym dobrem. Ta przepowiednia siê nie sprawdzi³a, poniewa¿ rolnictwo straci³o
na znaczeniu w tworzeniu dochodu narodowego. Z kolei wed³ug Marksa dynamika akumulacji kapita³u prywatnego prowadzi³a nieuchronnie do coraz wiêkszej koncentracji bogactw i w³adzy. Ponura wizja Marksa, podobnie jak Ricarda,
nie spe³ni³a siê. Koniec XIX w. przyniós³ znaczny wzrost p³ac. Do rewolucji komunistycznej dosz³o, ale w Rosji, najbardziej opóŸnionym w rozwoju kraju Europy.
Marks nie uwzglêdni³ mo¿liwoœci trwa³ego postêpu technicznego i sta³ego wzro-
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stu wydajnoœci, czyli czynnika, który pozwala równowa¿yæ proces akumulacji
i rosn¹cej koncentracji kapita³u prywatnego (Piketty 2015, s. 21)1.
Adam Smith pisz¹c w 1776 r. swoje podstawowe dzie³o mia³ œwiadomoœæ, ¿e
cz³owiek jest czêœci¹ ziemskiej przyrody i najbardziej spo³ecznie rozwiniêtym
przedstawicielem œwiata zwierz¹t (2007, s. 19, 94, 173). Zdawa³ sobie sprawê z procesów rozwojowych, które prowadzi³y od epoki myœlistwa, zbieractwa, rolnictwa
do wspó³czesnej mu epoki handlu. Zachwyca³ siê doskona³oœci¹ tego ruchu
w kierunku coraz wiêkszego dobrobytu ludzkoœci i dlatego mo¿na go zaliczyæ do
optymistów patrz¹cych z wiar¹ w przysz³oœæ. Nie zna³ jeszcze pojêcia ewolucji
w sensie C. Darwina z 1859 r. (2009), ale koncepcjê „niewidzialnej rêki” mo¿na
dzisiaj uto¿samiaæ z procesem ewolucji, uniwersalnym oddolnym algorytmem
rozwoju (Polowczyk 2010). Smith zdawa³ sobie sprawê, ¿e pañstwo nie mo¿e rozkwitaæ, je¿eli bogactwo narodowe nie jest dzielone sprawiedliwie miêdzy rozmaite
grupy spo³eczne.
Nurt optymistyczny charakteryzuje wiara w postêp technologiczny, który
czyni ¿ycie miliardów ludzi lepszym. G³ównym przedstawicielem tego nurtu jest
Robert M. Solow (1956). Praca Solowa dotycz¹ca warunków œcie¿ki zrównowa¿onego wzrostu (produkcji, dochodów, zysków, p³ac, kapita³u itp.) jest przeciwieñstwem pesymistycznych koncepcji Malthusa, Ricardo i Marksa. Wed³ug Solowa,
laureata Nagrody Nobla z ekonomii w 1987 r., problemy œrodowiskowe i inne
mog¹ byæ zawsze rozwi¹zywalne dziêki ludzkiej pomys³owoœci. Ten pogl¹d
odwo³uje siê do ludzkiego naturalnego optymizmu, wspiera deregulacjê gospodarki i promuje wzrost. Solow jest przekonany, ¿e kapita³, korzystaj¹c z nowych
technologii, jest coraz bardziej produktywny, a innowacje technologiczne i procesowe s¹ najpotê¿niejszymi czynnikami zmian w efektywnoœci.
Do grupy ekonomistów-ewolucjonistów optymistów nale¿y te¿ zaliczyæ
przedstawiciela szko³y austriackiej Josepha A. Schumpetera (1960, 1995), który
wierzy³ w postêp dziêki kreatywnym przedsiêbiorcom. Jego koncepcja tzw. kreatywnej destrukcji opisuje jak nowe wynalazki zastêpuj¹ stare technologie.
Wielu ekonomistów rozwinê³o liniê rozumowania Solowa. Miêdzy innymi
Paul Romer (1990) jest uznawany za lidera nowej teorii wzrostu, wed³ug której
postêp gospodarczy nie ma naturalnych ograniczeñ, poniewa¿ mo¿liwoœci innowacji technologicznych s¹ nieograniczone. W jego przekonaniu inwestycje w kapita³ ludzki dodatkowo zwiêkszaj¹ stopê zwrotu. Romer podkreœla szczególnie
wartoœæ tzw. „spillovers” (spill oznacza rozlewanie, rozsypywanie) – pozytyw1

Tak oto Piketty (2015, s. 21) wyjaœnia przyczyny b³êdu Marksa: „Bez w¹tpienia pad³ (…) ofiar¹ tego,
¿e swe wnioski mia³ gotowe od 1848 roku, jeszcze przed podjêciem badañ, które mog³yby je uzasadniæ. NajwyraŸniej Marks pisa³ w warunkach wielkiego podniecenia politycznego, co prowadzi
niekiedy do skrótów, których trudno unikn¹æ w poœpiechu”. Ekonomia behawioralna nazywa to
sk³onnoœci¹ do konfirmacji (confirmation bias), czyli sk³onnoœci¹ do poszukiwania informacji, które
potwierdzaj¹ wczeœniej przyjêt¹ hipotezê, przy jednoczesnym unikaniu konfrontacji z faktami,
które mog³yby zak³óciæ przyjêty wczeœniej sposób myœlenia (Polowczyk 2012, s. 65).
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nych czynników zewnêtrznych wspieraj¹cych rozwój wiedzy w pewnych bran¿ach, które nastêpnie stymuluj¹ postêp w innych obszarach. Kiedy centrum badawcze Bell Labs wynalaz³o tranzystory dla systemów telefonicznych, nikt nie
myœla³, ¿e „efekt rozlewu” obejmie wiele innych bran¿ i da wielkie korzyœci
ca³emu œwiatu. Kiedy Martin Cooper wynalaz³ telefon komórkowy w Motoroli
w 1973 r., nikt nie mia³ pojêcia jak bardzo to urz¹dzenie zmienni codzienne ¿ycie
na ca³ym globie.
Nurt optymistyczny zosta³ wsparty ostatnio przez grupê amerykañskich
autorów zafascynowanych postêpem nowych technologii, a w tym m.in.: J. Rifkina (2014), P.H. Diamandisa i S. Kotlera (2014, 2015), R. Botsmana i R. Rogersa
(2010), a tak¿e S. Ismaila, M.S. Malone i Y. van Geesta (2014). Powstaj¹ca infrastruktura Internetu Rzeczy w ramach trzeciej rewolucji przemys³owej, o otwartej architekturze i rozproszonych funkcjach pozwoli, jak siê przewiduje, na kolejny skok
w produktywnoœci. Powstanie inteligentna sieæ ³¹cz¹ca komputery i urz¹dzenia
mobilne, a tak¿e firmy, domy czy pojazdy. Dotychczasowy Internet Komunikacyjny zostanie po³¹czony z Internetem Rzeczy, a nastêpnie z Internetem Energetycznym i Internetem Logistycznym (Rifkin 2014, s. 73).
Wed³ug Rifkina (2014, s. 4) w ci¹gu najbli¿szych dwóch lub trzech dekadach
prosumenci w globalnych sieciach bêd¹ produkowaæ i dzieliæ siê zielon¹ energi¹,
a tak¿e dobrami materialnymi i us³ugami, bêd¹ korzystaæ z mo¿liwoœci uczenia siê
w internetowych wirtualnych szko³ach itp. Wszystko to odbywaæ siê bêdzie po
prawie zerowych kosztach krañcowych, przenosz¹c stopniowo spo³eczeñstwa
w epokê niemal darmowych towarów i us³ug. Taki bêdzie efekt stopniowego rozpowszechnienia Internetu Rzeczy, Energii i Logistyki, a tak¿e technologii druku
3D. Kiedy koszt marginalny wytworzenia dodatkowej jednostki produktu lub
us³ugi jest bliski zeru, to oznacza, ¿e rzadkoœæ zostanie zast¹piona przez obfitoœæ
(abundance) (Rifkin 2014, s. 273). Wed³ug Rifkina (2014, s. 283–284) to niedobór kreuje nadmiern¹ konsumpcjê. Gdy obfitoœæ zast¹pi niedobór, to ludzka sk³onnoœæ
do gromadzenia dóbr zwi¹zana z obaw¹ o to co przyniesie jutro, zaniknie. Ponadto,
spo³eczne dystynkcje oparte na materialnym statusie nie bêd¹ mia³y znaczenia.
Wydaje siê, ¿e pogl¹dy Rifkina s¹ nadmiernie optymistyczne. Ludzie s¹ ró¿ni,
maj¹ ró¿ne poziomy potrzeb i aspiracji, a tak¿e ró¿ne sk³onnoœci do gromadzenia
dóbr. Ponadto gospodarka oparta na darmowych produktach i us³ugach doprowadziæ mo¿e do marnotrawstwa czy innych negatywnych procesów. Obserwujemy dziœ w Stanach Zjednoczonych, a tak¿e w wielu krajach wysoko rozwiniêtych,
tzw. epidemiê oty³oœci, któr¹ mo¿na traktowaæ jako efekt powszechnej dostêpnoœci taniego jedzenia.
Natomiast ju¿ obecnie obserwujemy firmy (np. Google), które rozpowszechniaj¹ poprzez Internet darmowe us³ugi (informacje), które jednak s¹ finansowane
przez inne, bardzo dochodowe produkty i us³ugi (np. reklama). Je¿eli portal internetowy przyci¹ga wiele osób, to staje siê atrakcyjny dla reklamodawców. Krea-

3. Polityka wobec nierównoœci w perspektywie behawioralno-ewolucyjnej

595

tywnoœæ przedsiêbiorców sprawi zapewne, ¿e bêdzie powstawaæ coraz wiêcej
takich firm, w których darmowe us³ugi lub produkty bêd¹ finansowane przez
inne us³ugi lub produkty, które przynosz¹ zadowalaj¹ce zyski. Konstruowane
w taki sposób przedsiêwziêcia pozwol¹ na dalszy rozwój gospodarki rynkowej
z udzia³em darmowych lub prawie darmowych dóbr i us³ug.
Rozwój nowych technologii przyczynia siê do wspó³pracy w sieciach wspólnot (ekosystemów). Wed³ug Rifkina Internet Rzeczy wzmocni tê tendencjê i bêdzie coraz wiêcej kooperuj¹cych wspólnot (collaborative commons), które z czasem
stan¹ siê dominuj¹cym modelem organizacji ¿ycia gospodarczego.
Wzrost znaczenia wspólnot kooperacyjnych mo¿e spowodowaæ, ¿e indywidualne prawa w³asnoœci ust¹pi¹ dzieleniu siê wspólnymi zasobami. Dwie pierwsze rewolucje przemys³owe wymaga³y wielkich kapita³ów i musia³y byæ zorganizowane w zintegrowane pionowo przedsiêbiorstwa, które by³y centralnie
zarz¹dzane, aby uzyskaæ efekt skali. Technologie pierwszej i drugiej rewolucji
przemys³owej wymaga³y scentralizowanego i odgórnego kierowania. Trzecia
rewolucja przemys³owa zwi¹zana z Internetem ma inny charakter. Wymaga
mniejszych nak³adów kapita³owych, ale wiêcej kapita³u spo³ecznego, rozwija siê
bardziej w strukturach poziomych ni¿ pionowych, i lepiej w zarz¹dzaniu wspólnotowym ni¿ w warunkach mechanizmów gospodarki rynkowej.
Paradygmat kapitalizmu oparty na zasadach prywatnej w³asnoœci i wolnoœci
gospodarczej, uznany doœæ powszechnie za najlepszy mechanizm promowania
efektywnej dzia³alnoœci gospodarczej, mo¿e zostaæ podwa¿ony (Rifkin 2014, s. 9).
Trzecia rewolucja przemys³owa zostanie przyspieszona przez Internet Rzeczy,
który po³¹czy wszystko z ka¿dym w zintegrowanej globalnej sieci. Internet Rzeczy zwiêkszy produktywnoœæ do punktu, w którym koszt krañcowy produkcji
wielu towarów i us³ug bêdzie bliski zeru, co uczyni je praktycznie darmowymi.
W efekcie zyski przedsiêbiorstw bêd¹ siê kurczyæ, a znaczenie w³asnoœci prywatnej zostanie os³abione. W œlad za tym wspó³czesne gospodarki bêd¹ stopniowo
zastêpowane przez gospodarki z obfitoœci¹ dóbr i us³ug.
Rynki kapitalistyczne opieraj¹ siê na prawach w³asnoœci, chroni¹ interes
przedsiêbiorców i wspieraj¹ ich d¹¿enia do autonomii. W teorii A. Smitha (1989)
jest to uzasadnione mi³oœci¹ w³asn¹ (self-love) i wynika to z jego postrzegania œwiata: ka¿dy indywidualnie powinien dbaæ o to co mo¿e zrobiæ najlepiej w swojej
osobistej skali. Natomiast wspólnoty s¹ motywowane interesami wspó³pracy i napêdzane przez silne d¹¿enie do dzielenia siê. Promuj¹ innowacje opieraj¹c siê na
otwartych Ÿród³ach (open source) i transparentnoœci.
W³asnoœæ prywatna jest podstawow¹ cech¹ definiuj¹c¹ system kapitalistyczny, a symbolem tego jest posiadanie domu lub samochodu. Posiadanie domu daje
poczucie bezpieczeñstwa i stabilizacji. Posiadanie samochodu jest symbolem wolnoœci w przemieszczaniu siê w przestrzeni. Wed³ug Rifkina (2014, s. 226) dla
m³odej generacji, która wyros³a o okresie Internetu, wolnoœæ ma inne znaczenie.
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Oznacza mo¿liwoœæ optymalizacji ¿ycia, realizowanej przez ró¿norodnoœæ doœwiadczeñ. Wolnoœæ jest mierzona bardziej przez dostêp do ró¿nych sieci wspólnot ni¿ przez posiadanie prywatnej w³asnoœci. Znaczenie ¿yciu daje sta³y kontakt
z innymi ludŸmi w przestrzeniach spo³ecznych, takich jak Facebook czy Twitter.
Wolnoœæ dla pokolenia Internetu oznacza mo¿liwoœæ wspó³pracy z innymi, bez
ograniczeñ, w œwiecie sobie równych ludzi.
Generacja ludzi m³odych zmienia swój stosunek do œwiata. Dzielenie siê samochodem (car sharing) staje siê coraz bardziej popularne. Niektóre przedsiêwziêcia tego typu maj¹ charakter komercyjny, jak np. Zipcar, inne zaœ dzia³aj¹ bardziej
na zasadach nonprofit. Dzielenie siê samochodami ma wa¿ne pod³o¿e ekonomiczne, poniewa¿ pozwala zaoszczêdziæ pieni¹dze w gospodarstwie domowym na
inne cele. Jak pokazuj¹ badania, np. w USA przeciêtny samochód przez 92% czasu
posiadania stoi i jest niewykorzystywany (Rifkin 2014, s. 228).
Kilku czo³owych producentów samochodów zaanga¿owa³o siê w przedsiêwziêcia zwi¹zane z wynajmem aut. Daimler za³o¿y³ firmê Car2Go, która wypo¿ycza samochody w miastach powy¿ej 1 mln mieszkañców w Europie i Ameryce
Pó³nocnej. BMW razem z firm¹ Sixt ustanowi³ joint venture pod nazw¹ DriveNow. Z kolei Ford za³o¿y³ firmê GoDrive, a Toyota testuje w kilku miastach projekt ma³ego pojazdu miejskiego i-Road. Producenci samochodów nie mog¹ sobie
pozwoliæ na nieobecnoœæ w rodz¹cym siê biznesie car-sharing, nawet, je¿eli
w d³u¿szym czasie mo¿e on doprowadziæ do spadku sprzeda¿y i ograniczy zyski.
Wed³ug niektórych szacunków, na drogach w USA w przysz³oœci mo¿e jeŸdziæ a¿
o 80% samochodów mniej ni¿ obecnie, bez pogorszenia mobilnoœci mieszkañców
(Rifkin 2014, s. 229).
Nowe trendy dzielenia siê rzeczami rozszerzaj¹ siê tak¿e na inne obszary ¿ycia,
takie jak m.in.: dzielenie siê domami, odzie¿¹, narzêdziami, zabawkami, ksi¹¿kami czy umiejêtnoœciami. Wszytko to jest mo¿liwe dziêki internetowym sieciowym
wspólnotom.
Ekonomia dzielenia siê jest efektem kombinacji wielu przyczyn. Najogólniej
mo¿na je podzieliæ na dwie kategorie: racjonalne i emocjonalne. Racjonalne przyczyny podawane przez respondentów w ankietach s¹ nastêpuj¹ce: oszczêdnoœæ
pieniêdzy, pozytywny wp³yw na œrodowisko, elastycznoœæ w ¿yciu codziennym,
praktycznoœæ, ³atwy dostêp do produktów i us³ug. Z kolei przyczyny emocjonalne to przede wszystkim wspania³omyœlnoœæ, poczucie przynale¿noœci do wspólnoty, poczucie bycia odpowiedzialnym czy uczestniczenie w nowych trendach.
Dzielenie siê zasobami, które nie s¹ w pe³ni wykorzystywane (albo ca³kowicie
zbêdne), zmniejsza marnotrawstwo, zu¿ycie surowców i energii, a do tego mo¿e
daæ dodatkowe dochody lub oszczêdnoœci uczestnikom. Mo¿emy zatem mówiæ,
¿e dziêki nowym internetowym modelom biznesowym, umo¿liwiaj¹cym dzielenie
siê, nastêpuje lepsze dopasowanie popytu i poda¿y, a tak¿e kreowanie nowych
mo¿liwoœci spêdzania wolnego czasu czy przemieszczania siê w przestrzeni.
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Prognozy o stopniowym umieraniu systemu rynków kapitalistycznych s¹
bardzo przedwczesne. Modele kooperacyjne w biznesie nie wypr¹ dotychczasowych kapitalistycznych opartych na zysku, ale je uzupe³ni¹ w sposób komplementarny. Przyczyni¹ siê do powstawania nowych hybrydowych form gospodarowania, które obok prawie darmowych produktów i us³ug bêd¹ stale
generowaæ zyskowne i innowacyjne dobra.
Wizje przysz³oœci Rifkina opieraj¹ce siê na wiedzy o trendach technologicznych i przewiduj¹ce powszechny dostêp do coraz wiêkszej iloœci prawie darmowych produktów i us³ug, rozwój wspólnotowych form w³asnoœci i stopniowe
ograniczanie siê w³asnoœci prywatnej, mog¹ ca³kowicie uniewa¿niæ koncepcje
Piketty’ego, tak jak niegdyœ uniewa¿nione zosta³y prognozy Malthusa, Ricardo
i Marksa. Rozwój uniwersytetów internetowych mo¿e w niedalekiej przysz³oœci
ca³kowicie zmieniæ bran¿ê szkolnictwa wy¿szego i uczyniæ wiedzê prawdziwie
dostêpn¹ dla wszystkich, niezale¿nie od zamo¿noœci rodziców.

3.5. Jaka powinna byæ polityka wobec nierównoœci spo³ecznych
Jest ogólny konsens, ¿e nadmierne nierównoœci nie s³u¿¹ trwa³emu wzrostowi gospodarczemu, a zatem w³aœciwa dystrybucja dochodów ma znaczenie. Zwiêkszaj¹c dochody najbiedniejszych mo¿na osi¹gn¹æ efekty mno¿nikowe (Reich
2011). Najwiêkszym problemem jest dziedziczenie biedy. S¹ zatem wa¿ne i powszechnie uznane przes³anki, aby rz¹dy prowadzi³y odpowiedni¹ politykê
zmniejszania nierównoœci.
T. Piketty proponuje wprowadzenie podatku progresywnego od najwiêkszych œwiatowych fortun. Dla dochodu powy¿ej 1 mln USD rocznie najwy¿sza
stawka podatkowa powinna wynosiæ 80%. Z kolei organizacja Oxfam, aby zatrzymaæ proces pog³êbiania siê nierównoœci, apeluje o zwalczenie „rajów podatkowych”. Wed³ug Oxfam, w rajach podatkowych ukrywa siê przed fiskusem
oko³o18 bln USD. Kraje rozwijaj¹ce siê trac¹ na ulgach podatkowych dla korporacji miêdzynarodowych oko³o 100 mld USD rocznie. Raje podatkowe podtrzymuj¹
nierównoœci na œwiecie i uniemo¿liwiaj¹ wyjœcie z biedy milionom ludzi.
Podejœcie ewolucyjne sugeruje tworzenie wielu mo¿liwoœci. Rz¹dy z jednej
strony powinny wspieraæ najbiedniejszych, ale z drugiej strony nie powinny
przeszkadzaæ tym przedsiêbiorczym cz³onkom spo³eczeñstwa, którzy wspinaj¹
siê mozolnie na kolejne piêtra piramidy Maslowa. Tu nie ma uniwersalnych rozwi¹zañ i zawsze najlepszych.
Je¿eli siêgniemy do fundamentu wartoœci cywilizacji Zachodniej jaki stanowi
Biblia, to nie znajdziemy tam jednoznacznego przekazu dotycz¹cego nierównoœci. Niew¹tpliwie jest tam pochwa³a ubóstwa wyra¿aj¹ca siê m.in. we frazie:
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„£atwiej jest wielb³¹dowi przejœæ przez ucho igielne ni¿ bogatemu wejœæ do królestwa niebieskiego” (Mt 19, 24n por. Mk 10, 24n, £k 18, 24n). Z drugiej zaœ strony
znajdujemy w Biblii pochwa³ê przedsiêbiorczoœci. Przypowieœæ o talentach (Mt
25, s. 14–30) to historia o trzech s³ugach, którzy dostali od swojego pana pieni¹dze
(czyli owe talenty) do zagospodarowania. S³uga, który rozmno¿y³ najbardziej
swoje pieni¹dze zosta³ nagrodzony. S³uga, który zakopa³ swojego talenta i nic nie
zarobi³, zosta³ przez pana srogo ukarany, a owego talenta musia³ oddaæ s³udze
najbardziej przedsiêbiorczemu. To z tej przypowieœci pochodzi s³ynny cytat:
„Ka¿demu bowiem, kto ma, bêdzie dodane, tak ¿e nadmiar mieæ bêdzie. Temu
zaœ, kto nie ma, zabior¹ nawet to co ma”. Niezaradny s³uga zosta³ wygnany jako
nieu¿yteczny, tam gdzie „p³acz i zgrzytanie zêbów”.
Przez ca³e tysi¹clecia ludzie przyjmowali kumulacje bogactwa w rêkach
mo¿now³adców jako porz¹dek boski. Wed³ug œw. Tomasza z Akwinu, jednego
z g³ównych filozofów chrzeœcijañskich, je¿eli wszyscy byliby sobie równi, to nie
mogliby dzia³aæ dla po¿ytku innych. Sprawiedliwoœæ to mocna, sta³a wola oddawania ka¿demu tego co mu siê nale¿y, a sprawiedliwie nie oznacza po równo. Bóg
tworz¹c ludzi sobie niepodobnymi, stworzy³ hierarchiê obowi¹zków w naturze.
W ten sposób legitymizowa³ spo³eczn¹ hierarchiê i podzia³ na ró¿ne stany2. Biblia
jest ksiêg¹ paradoksów: konieczne jest nieustanne poszukiwanie z³otego œrodka.
Wed³ug Picketty’ego nie ma ¿adnego mechanizmu samoreguluj¹cego równy
podzia³ efektów wzrostu gospodarczego. Dynamika podzia³u bogactw uruchamia mechanizmy popychaj¹ce na przemian w kierunku konwergencji (zbie¿noœci) b¹dŸ dywergencji (ró¿nicowania) dobrobytu. Nie istnieje ¿aden naturalny
proces, który pozwala³by na unikniêcie destabilizuj¹cych i sprzyjaj¹cych nierównoœciom tendencji w sposób trwa³y. Tak jednak dzia³a algorytm ewolucji w z³o¿onych systemach adaptacyjnych, a do takich nale¿¹ systemy spo³eczno-gospodarcze. Nie jest to algorytm doskona³y, ale toczy siê oddolnie, poprzez próby i b³êdy
(Beinhocker 2007). Najwa¿niejszy jest trend, a ten pokazuje, ¿e na przestrzeni
dziejów, a szczególnie pocz¹wszy od wieku XVIII, œredni dochód w przeliczeniu
na g³owê mieszkañca roœnie, co prawda nierównomiernie, ale dolna granica ubóstwa stale siê podnosi, a grupa najbiedniejszych siê kurczy, pomimo ci¹gle du¿ego tempa wzrostu ludnoœci.
Niew¹tpliwe zmiany œwiadcz¹ce o postêpie to: prawne ograniczenie niewolnictwa, likwidacja pracy dzieci, równouprawnienie i aktywizacja zawodowa kobiet. Przekonanie, ¿e nierównoœci oparte na pracy i indywidualnych zas³ugach s¹
bardziej uzasadnione stanowi podstawê naszej demokratycznej nowoczesnoœci.
W drugiej po³owie XX w. dziedziczenie straci³o dawne znaczenie, a praca i studia
sta³y siê najpewniejsz¹ drog¹ do sukcesu (Piketty 2015, s. 298). To s¹ przecie¿
osi¹gniêcia demokracji ostatnich dekad i to s¹ efekty procesów ewolucyjnych
2

Œw. Tomasz z Akwinu akceptowa³ te¿ niewolnictwo jako instytucjê na gruncie prawa naturalnego.
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w d³ugim okresie. Wed³ug Piketty’ego wstrz¹sy lat 1914–1945 przyczyni³y siê do
zmniejszenia nierównoœci w XX w., a to ma niewiele wspólnego ze spontaniczn¹
ewolucj¹. Tymczasem wspó³czesna teoria ewolucji nie zak³ada, jak wy¿ej stwierdzono, ¿e jest to proces doskona³y. W ewolucji wystêpuje wiele przypadków,
mo¿e to byæ wojna lub kryzys gospodarczy3.

3.6. Wnioski koñcowe
Nowe technologie w istotny sposób wp³ywaj¹ na ¿ycie jednostek, pojedynczych
spo³eczeñstw i w skali globalnej. Wystarczy popatrzeæ na stare fotografie z koñca
XIX w.: inne ubiory, inne sprzêty, inne œrodki komunikacji. Trudno sobie wyobraziæ, ¿e jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹ wiêksza czêœæ globu pozbawiona by³a
energii elektrycznej, a 20 lat temu telefon komórkowy nie by³ powszechnym narzêdziem do komunikacji. Dziœ jest oczywiste, ¿e Internet i urz¹dzenia do mobilnej komunikacji demokratyzuj¹ ¿ycie miliardów ludzi, daj¹ dostêp do zdobyczy
cywilizacji w najdalszych zak¹tkach globu. Jednoczeœnie przynosz¹ wzrost dobrobytu.
Wiele siê mówi o nadmiernej koncentracji bogactwa w grupie najbogatszych,
ale jednoczeœnie trzeba podkreœliæ, ¿e maleje obszar najwiêkszego ubóstwa. Podnosi siê œredni poziom edukacji, maleje umieralnoœæ niemowl¹t i roœnie przeciêtna
oczekiwana d³ugoœæ ¿ycia.
Perspektywa ewolucyjna stwarza szanse na obiektywizacjê pogl¹dów co do
rozwoju gospodarczego. Jednym z podstawowych postulatów podejœcia ewolucyjnego jest zachowanie ró¿norodnoœci. Ró¿norodnoœæ to klucz do bogactwa.
Wprowadzanie globalnie obowi¹zuj¹cych przepisów ogranicza mo¿liwoœæ
eksperymentowania. Krêpuje algorytm ewolucji.
Dzia³ania rz¹dów powinny korzystaæ z paradoksu bogactwa. Z jednej strony
wspieraæ najbiedniejszych, ale z drugiej strony nie przeszkadzaæ przedsiêbiorczym. Tu nie ma uniwersalnych rozwi¹zañ i zawsze najlepszych. Celem nadrzêdnym polityki ekonomicznej powinna byæ sprawnoœæ algorytmu ewolucji w gospodarce.
Podejœcie ewolucyjne wspiera ró¿norodnoœæ, wieloœæ eksperymentów w ró¿nych krajach. Naturalne jest naœladownictwo najlepszych rozwi¹zañ. Grupy
pañstw, takich jak np. Unia Europejska, mog¹ w zjednoczonych strukturach ujed-

3

W 2007 r. N.N. Taleb napisa³ ksi¹¿kê, w której dla okreœlenia niespodziewanych i wa¿nych w skutkach przypadków wprowadzi³ obrazow¹ koncepcjê „czarnego ³abêdzia”, ptaka spotykanego bardzo rzadko (Taleb 2014). D. Kahneman (2012), wykorzystuj¹c koncepcje Taleba, wielokrotnie
zwraca uwagê na znaczenie przypadku.
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nolicaæ prawo. Prawdopodobnie b³êdem by³oby jednak wprowadzanie jednolitego podatku od dochodów w skali globalnej.

Bibliografia
An hereditary meritocracy, The Economist 2015, January 24th.
Beinhocker E.D., The Origin of Wealth. The Radical Remaking of Economics and What It Means for
Business and Society, Harvard Business School Press, Boston 2007.
Botsman R., Rogers R., What’s Mine Is Yours. The Rise of Collaborative Consumption, HarperCollins Publishers, New York 2010.
Darwin C., O powstawaniu gatunków drog¹ doboru naturalnego, Jirafa Roja, Warszawa 2009.
Diamandis P.H., Kotler S., Abundance. The future is better than you think, Free Press, New York
2014.
Diamandis P.H., Kotler S., Bold: How to Go Big, Create Wealth and Impact the World, Simon &
Schuster, New York 2015.
Economic milestones of the year ahead, The Economist 2016, January 1st.
Gurtler D., Multimilionerzy. Od Krezusa do Billa Gatesa, czyli jak powstawa³y œwiatowe fortuny,
Videograf II, Katowice 2007.
Ismail, S., Malone M.S., van Geest Y., Exponential Organizations, Diversion Books, New York
2014.
Kahneman D., Pu³apki myœlenia. O myœleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznañ 2012.
Malthus T.R., Prawo ludnoœci, Jirafa Roja, Warszawa 2007.
Martin R., Kemper A., Saving The Planet: A Tale of Two Strategies, Harvard Business Review,
April 2012.
Piketty T., Kapita³ w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
Polowczyk J., Dlaczego p³ace prezesów ci¹gle id¹ w górê, Rzeczpospolita, 15 wrzeœnia 2008.
Polowczyk J., Elementy ekonomii behawioralnej w dzie³ach Adama Smitha, „Ekonomista” 2010,
nr 4.
Polowczyk J., Zarz¹dzanie strategiczne w przedsiêbiorstwie w ujêciu behawioralnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznañ 2012.
Productivity. Technology isn’t working, The Economist 2014, October 4th.
Reich R.B., Supercapitalism. The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life,
Alfred A.Knopf, New York 2007.
Reich R.B., Aftershock. The Next Economy and America’s Future, Vintage Books, New York
2011.
Rifkin, J., Zero Marginal Cost Society. The Internet of Things, The Collaborative Commons, and the
Eclipse of Capitalism, Palgrave Macmillan, New York 2014.
Romer P.M., Endogenous technological change, Journal of Political Economy 1990, vol. 98, no. 5.
Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1995.
Smith A., Teoria uczuæ moralnych, PWN, Warszawa 1989.
Smith A., Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007.

3. Polityka wobec nierównoœci w perspektywie behawioralno-ewolucyjnej

601

Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics 1956, vol. 70, no. 1.
Taleb N.N., Czarny ³abêdŸ. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeñ, Kurhaus Publishing, Warszawa 2014.
The third great wave, The Economist 2014, October 4th.
What was the Great Divergence?, The Economist 2013, September 2nd.
Wilkinson R., Pickett K., Duch równoœci. Tam gdzie panuje równoœæ, wszystkim ¿yje siê lepiej,
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011.

.

4. Ekonomia behawioralna w kszta³towaniu polityki
rozwoju krajów s³abo rozwiniêtych
Tomasz Poskrobko*

4.1. Wprowadzenie
Pytanie o to z jakich przyczyn niektóre kraje rozwijaj¹ siê dynamicznie, podczas
gdy inne od wielu lat osiadaj¹ bardzo miern¹ dynamikê wzrostu gospodarczego
czy wrêcz pozostaj¹ w stagnacji, nurtuje ekonomistów od dawna. Kwestiê ow¹
podejmowali ju¿ tacy ekonomiœci klasyczni, jak: Adam Smith, David Ricardo, Karol Marsk, Równie¿ bli¿si wspó³czesnoœci badacze, tacy jak John R. Hicks, Gunnar
Myrdal, Robert Solow czy Joseph E. Stiglitz interesowali siê zagadnieniem rozwoju krajów zacofanych ekonomiczne, jednak w wiêkszoœci problem ten stanowi³
poboczny w¹tek ich badañ naukowych. Od lat szeœædziesi¹tych odnotowuje siê
jednak sukcesywny wzrost zainteresowania problematyk¹ rozwoju, czego skutkiem by³o pojawienie siê nowej dyscypliny w ekonomii – ekonomii rozwoju.
Wi¹za³o siê to z procesem rozpadu systemu kolonialnego, a tak¿e z pojawieniem
siê gospodarek centralnie planowanych, skupionych wokó³ Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich. G³ównym celem badañ ekonomistów by³o zidentyfikowanie problemów pog³êbiaj¹cego siê niedorozwoju krajów postkolonialnych
oraz podzia³u gospodarki œwiatowej na tak zwane kraje biednego po³udnia i bogatej pó³nocy. Ró¿nice miêdzy tymi grupami krajów sta³y siê tak du¿e, ¿e nie
mo¿na by³o wyjaœniæ przyczyn tego zjawiska na kanwie znanych mechanizmów
ekonomicznych, czyli w kategoriach prostego wyposa¿enia kraju w czynniki produkcji, poziomu techniki czy realizowanej polityki gospodarczej (Poskrobko 2012,
s. 78).
Mimo licznych koncepcji makroekonomicznych, jakie zaproponowa³a ekonomia rozwoju (od zakrytych krêgów ubóstwa poprzez koncepcje strukturalne
o charakterze keynesowskim czy nawi¹zuj¹ce do marksizmu teorie dependystyczne, a¿ po rozwi¹zania bazuj¹ce na koncepcjach neoliberalnych), do lat dziewiêædziesi¹tych dyscyplina ta nie odnios³a znacz¹cych sukcesów, szczególnie
w obszarze normatywnym. Strategie i polityki pobudzania rozwoju i wyrwania
krajów s³abo rozwiniêtych z ubóstwa, nie przynios³y spodziewanych efektów,
a zdarza³o siê równie¿, ¿e odnosi³y odwrotny od zamierzonego skutek (np. „stra* Dr, Uniwersytet w Bia³ymstoku, Zak³ad Zrównowa¿onego Rozwoju, t.poskrobko@uwb.edu.pl
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cona dekada Ameryki £aciñskiej”). Dopiero koniec lat dziewiêædziesi¹tych przyniós³ pewien istotny prze³om w debacie na temat rozwoju. Za³amanie siê konsensusu waszyngtoñskiego diametralnie zmieni³o podejœcie do projektowania
strategii rozwoju krajów s³abo rozwiniêtych. Do tej pory podejœcie to mia³o dwubiegunowy charakter. Z jednej strony g³os zajmowali etatyœci, zwolennicy polityki
poda¿owej, z drugiej zaœ zwolennicy neoliberalizmu gospodarczego. Jak pokaza³y
doœwiadczenia pañstw, które mimo stosowania zaleceñ zachodnich doradców ekonomicznych, nie wesz³y na œcie¿kê trwa³ego rozwoju spo³eczno-ekonomicznego,
obie grupy strategii okaza³y siê zawodne. Niepowodzenia te wymusi³y na ekonomistach rozszerzenie dyskusji znacznie poza problem efektywnego funkcjonowania mechanizmów rynkowych. Zdano sobie bowiem sprawê, ¿e równie wa¿na
jest sfera spo³eczna, czyli otoczenie w ramach którego funkcjonuj¹ rynki (ibidem,
s. 81).
Nowe podejœcie do rozwoju krajów s³abo rozwiniêtych mo¿na okreœliæ wspólnym mianem teorii postwaszyngtoñskich. W ekonomii rozwoju dokona³ siê swoisty zwrot kierunku myœlenia o rozwoju krajów zacofanych. Wczeœniejsz¹ optykê,
w której remedium na problemy biedy i ubóstwa widziano w rozwoju gospodarki
i rynku, zast¹pi³o podejœcie odwrotne. Obecnie wielu ekonomistów uwa¿a, ¿e
w to problemy zwi¹zane z bied¹ stanowi¹ przeszkodê dla rozwoju gospodarki
i efektywnego funkcjonowania rynków. W zwi¹zku z tym by wyrwaæ kraj
z pu³apki ubóstwa, na pierwszy plan nale¿y wysun¹æ dzia³ania zwi¹zane z takimi
celami, jak ochrona zdrowia, poprawa poziomu edukacji, poprawa standardu ¿ycia, budowanie solidnych instytucji i kapita³u spo³ecznego, przy jednoczesnym
poszanowaniu dla zasobów i walorów œrodowiska przyrodniczego. Dopiero we
wzglêdnie zdrowym i wyedukowanym spo³eczeñstwie mo¿na podejmowaæ próby
zmierzaj¹ce do przyspieszenia wzrostu gospodarczego oraz wdra¿aæ strategie
zrównowa¿onego i d³ugookresowego rozwoju.
Z zwi¹zku z powy¿szym ciê¿ar analizy przeniesiony zosta³ z poziomu makroekonomicznego na poziom mikroekonomiczny. Niemal 90% artyku³ów i wyst¹pieñ
prezentowanych na seminariach w Stanach Zjednoczonych, poœwiêconych jest
obecnie problemom rozwoju w kontekœcie mikroekonomicznym (Bardha 2005,
s. 4333). G³ówne zainteresowanie badaczy koncentruje siê na analizie gospodarstw
domowych i gospodarstw rolnych oraz mikroprzedsiêbiorstw, funkcjonuj¹cych
w warunkach biedy i ogólnego niedorozwoju spo³eczno-ekonomicznego.
W ramach mikroekonomii rozwoju mo¿na wyró¿niæ dwa kierunki, oba silnie
osadzone w badaniach empirycznych. Pierwszy z nich mo¿na okreœliæ mianem
ekonometrii rozwoju, drugi zaœ behawioralnej ekonomii rozwoju, w której niezwykle istotn¹ rolê pe³ni¹ eksperymenty ekonomiczne, a w tym w szczególnoœci
tak zwane eksperymenty terenowe. Ekonomiœci behawioralni w mniejszym stopniu koncentruj¹ siê na pozytywnej i teoriopoznawczej roli badañ, w zamian zaœ
zdecydowanie wiêkszy nacisk k³ad¹ na ekonomiê normatywn¹.
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Celem niemniejszego rozdzia³u jest ukazanie roli ekonomii behawioralnej
w projektowaniu skutecznych i efektywnych instrumentów polityki rozwoju
spo³eczno-gospodarczego krajów rozwijaj¹cych siê.

4.1.1. Ekonomia behawioralna a ekonomia rozwoju
Ekonomia behawioralna jest dziedzin¹ nauki próbuj¹c¹ ³¹czyæ analizê ekonomiczn¹ z dokonaniami psychologii. Jej korzenie siêgaj¹ nurtu psychologii zwanego behawioryzmem, koncentruj¹cego siê na zrachowaniach i kontroluj¹cych go
bodŸcach œrodowiskowych (B¹bel, Ostaszewski 2008). Du¿y wp³yw wywieraj¹
równie¿ wyniki badañ z zakresu psychologii spo³ecznej. Wspó³czeœnie ekonomia
behawioralna rozumiana jest, jako „sposób analizowania zachowañ ekonomicznych z wykorzystaniem wiedzy z psychologii i ekonomii, uwzglêdniaj¹cy czynniki spo³eczne i emocjonalne” (Godlewski 2010, s. 376).
Najogólniej ujmuj¹c ekonomia behawioralna skupia siê na problemie decyzji
ekonomicznych. S¹ nimi „sytuacje decyzyjne, których treœæ, schemat analiz oraz
wyniki badañ mog¹ zostaæ wykorzystane w teoriach ekonomicznych lub w praktyce gospodarczej” (Biela 2011, s. 91). Decyzje ekonomiczne stanowi¹ te sytuacje
decyzyjne, które posiadaj¹ ekonomiczne konsekwencje dla podmiotu b¹dŸ dla
wiêkszego systemu, w ramach jakiego funkcjonuje lub jakiego decyzje te dotycz¹.
Ekonomia behawioralna ró¿ni siê tym od klasycznych analiz decyzyjnych ekonomii tym, i¿ uwzglêdnia zmienne psychologiczne oraz spo³eczne. Niezale¿nie od
przyjêtego sposobu definiowania ekonomiê behawioraln¹ traktuje siê, jako interdyscyplinarne podejœcie do analizy procesów gospodarowania, g³ównie rozpatrywanych przez pryzmat procesów decyzyjnych, z uwzglêdnieniem wiedzy
z zakresu ekonomii, psychologii, socjologii, kognitywistyki (nauki o poznaniu
i procesach poznawczych), kulturoznawstwa (Matel, Poskrobko 2016).
Rozwój ekonomii behawioralnej zwi¹zany by³ pierwotnie teori¹ decyzji oraz
teori¹ gier. Pierwszym oœrodkiem takich badañ by³ Uniwersytet w Michigen, w literaturze okreœlany amerykañsk¹ szko³¹ interdyscyplinarnych teorii decyzji. Badania z danego zakresu zapocz¹tkowa³ Clyde Hamilton Coombs, twórca teorii danych. Nastêpnie W. Edwards – wywodz¹cy siê ze tej szko³y – rozwin¹³ oœrodek
badañ nad decyzjami na Uniwersytecie Kalifornijskim. Jednym z pierwszych
przedstawicieli teorii by³ równie¿ Howard Raiffa z Harvard University Business
School w Bostonie. Wa¿n¹ rolê w rozwoju nurtu odegra³y badania Daniela
Kahnemana, Amosa Tversky’ego i Paula Slovic’a z oœrodka Decision Research w Eugene w Oregonie (Biela 2011, s. 15). Wœród innych przedstawicieli teorii wymieniæ
nale¿y K. J. Arrow’a, G. S. Becker’a, R. D. Luce’a, P. Suppes’a. Pocz¹tków rozwoju
badañ behawioralnych w ekonomii poszukiwaæ mo¿na równie¿ na gruncie ba-
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dañ H. A. Simona dowodz¹cych znacznej odmiennoœci rzeczywistych zachowañ
podmiotów rynkowych od przyjmowanego w ekonomii neoklasycznej modelu
(Simon 1995, s. 99). Wspó³czeœnie za najwiêksze dokonanie ekonomii behawioralnej uznaæ mo¿na wypracowanie – w wyniku wielokrotnego powtarzania badañ
z u¿yciem metod eksperymentalnych – teorii perspektywy Kahnemana
i Tversky’ego. Opisuje ona zachowania ludzi w obliczu ryzyka wyjaœniaj¹c, dlaczego ich zachowanie odbiega od modelu oczekiwanej u¿ytecznoœci, przyporz¹dkowuj¹c zyskom i stratom ich postrzegan¹ wartoœæ (Kahneman, Tversky 1979, s. 267).
Kluczowym ekonomii behawioralnej ekonomii rozwoju jest ograniczonoœæ
nie tylko dóbr i czynników produkcji, ale równie¿ ograniczonoœæ „zasobów psychologicznych”, co wynika z przyjêtego modelu cz³owieka gospodaruj¹cego
(homo oeconomicus). W standardowym ujêciu ekonomii ludzie maj¹ nieograniczone mo¿liwoœci poznawcze. Niezale¿nie od poziomu z³o¿onoœci rozwa¿anych
problemów mog¹ oni, w zasadzie bez ¿adnych nak³adów psychicznych, podejmowaæ z³o¿one i wieloaspektowa decyzje, dokonuj¹c optymalnych wyborów.
Dodatkowo charakteryzuj¹ siê pe³n¹ samokontrol¹, co oznacza, ¿e konsekwentnie uk³adaj¹ i realizuj¹ wszystkie zaplanowane dzia³ania zmierzaj¹ce do maksymalizacji zysku lub u¿ytecznoœci. Podejœcie behawioralne zak³ada jednak, ¿e ludzie s¹ dysponuj¹ jednak ograniczonymi mo¿liwoœciami poznawczymi, a ich na
decyzje wp³ywa równie¿ szereg czynników, takich jak: u¿ytecznoœci innych pomiotów, relacje gospodarcze, dzia³ania altruistyczne czy pobudek emocjonalne.
Decyzje podejmowane s¹ nie przy u¿yciu ch³onnej i logicznej analizy, lecz w oparciu o heurystyki oraz modele mentalne.
Ekonomia rozwoju chêtnie czerpie z za³o¿eñ ekonomii behawioralnej, wykorzystuj¹c jej aparat badawczy, za³o¿enia, odkrycia i wnioski do analizy zachowañ
ludzkich w warunkach biedy i niedorozwoju spo³eczno-ekonomicznego. Nale¿y
jednak podkreœliæ, ¿e nie oznacza to, i¿ ekonomiœci rozwoju zak³adaj¹, ¿e ludzi
w krajach s³abo rozwiniêtych zachowaj¹ siê w sposób wyj¹tkowo irracjonalny czy
charakteryzuj¹ siê specyficzn¹ rozbie¿noœci¹ od modelu homo oeconomicus
w stosunku do tych z krajów rozwiniêtych. Chodzi tu raczej o to, ¿e pewne ograniczenia psychologiczne, które s¹ podobne dla wszystkich ludzi na œwiecie,
odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w kontekœcie biedy i ubóstwa. Podejœcie behawioralne
w ekonomii rozwoju nie oznacza równie¿, ¿e ekonomiœci win¹ za zacofanie obarczaj¹ mieszkañców krajów biednych. Ich analiza skupia siê nie tyle na próbie odpowiedzi na pytania o przyczyny zacofania (jak to mia³o miejsce dotychczas w tej
ga³êzi nauki) ile na poszukiwaniu skutecznych metod i instrumentów stymulowania rozwoju, uwzglêdniaj¹cych rozszerzony model zachowañ ludzkich.
Jedn¹ z podstawowych metod wykorzystywanych w ramach ekonomii behawioralnej s¹ eksperymenty ekonomiczne. Ich istota sprowadza siê do badania
decyzji o charakterze ekonomicznym w warunkach kontrolowanych. Metodologiczne omówienie eksperymentu laboratoryjnego w ekonomii przedstawi³
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w artykule Economics in the Laboratory Vernon Smith (Smith 1994, s. 113–131).
Wyró¿ni³ w nim trzy podstawowe elementy definiuj¹ce eksperyment, tj.
œrodowisko czyli kontrolowane otoczenie gospodarcze, instytucje definiuj¹cych
jêzyk komunikatów oraz obserwowane zachowanie które jest funkcj¹ dwóch
poprzednich zmiennych. Przedstawi³ równie¿ siedem powodów dla których
ekonomiœci prowadz¹ lub powinni prowadziæ eksperymenty. Wed³ug niego
eksperymenty s¹ przydatnym narzêdziem w (ibidem):
1) testowaniu teorii oraz wyborze miêdzy konkurencyjnymi teoriami,
2) okreœlaniu powodów niepowodzenia teorii,
3) ustaleniu regularnoœci empirycznych które mog¹ staæ siê zacz¹tkiem nowej
teorii,
4) testowaniu ró¿nych œrodowisk z zachowaniem tych samych instytucji,
5) testowaniu ró¿nych instytucji z zachowaniem tego samego œrodowiska,
6) opracowywaniu najlepszych propozycji w zakresie nowej polityki,
7) testowaniu zaproponowanych rozwi¹zañ instytucjonalnych.
Ekonomia rozwoju wykorzystuje dziœ eksperymenty przede wszystkim do
testowania efektywnoœci ró¿nych rozwi¹zañ instytucjonalnych co przydatne jest
w opracowywaniu lepszych instrumentów wdra¿ania polityk rozwoju
spo³eczno-gospodarczego. Jednak ekonomiœci rozwoju niezbyt czêsto bezpoœrednio pos³uguj¹ siê badaniami laboratoryjnymi, choæ chêtnie siêgaj¹ po wyniki takich eksperymentów prowadzonych przez innych badaczy. Wyniki otrzymane
z eksperymentów laboratoryjnych stanowi¹ wa¿ny wk³ad w zrozumienie funkcjonowania mechanizmów zacofania i rozwoju w tych krajach. Czêœciej ekonomiœci rozwoju siêgaj¹ po metody wypracowanie przez eksperymentatorów laboratoryjnych, w tym w szczególnoœci korzystaj¹ z gier wykorzystywanych w takich
eksperymentach i przenosz¹ je do tak zwanych eksperymentach terenowych
(field experiments) (Poskrobko 2012, s. 78). Steven Levitt i John List wyró¿nili trzy
g³ówne typy eksperymentów polowych (Harrison, List 2004, s. 1009–1055):
– semi-polowe (artefactual field experiment) – s¹ powieleniem lub naœladowanie,
eksperymentów laboratoryjnych (mog¹ równie¿ dziaæ siê w warunkach laboratoryjnych), z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e eksperymentom poddaje siê nie przypadkowe osoby lecz osoby zwi¹zane ze œrodowiskiem którego dotyczy eksperyment.
– ramowe (framed field experiment) – przeniesienie eksperymentów ze sztucznego
œrodowiska laboratorium do dobrze opisanego i kontrolowanego œrodowiska
rzeczywistego. Eksperyment jest wiêc niejako osadzony w ramach kontekstu
œrodowiska,
– naturalne (natural field experiment) – s¹ tak skonstruowane, ¿e badane osoby
funkcjonuj¹ce w danym œrodowisku eksperymentu, w naturalny sposób podejmuj¹ zadania stawiane przez eksperymentatora, czêsto nawet nie wiedz¹c,
¿e uczestnicz¹ w badaniu.
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Eksperymenty naturalne to rodzaj eksperymentów najczêœciej wykorzystywany przez ekonomiê rozwoju. G³ównym obszarem wykorzystania naturalnych
eksperymentów terenowych jest tworzenie rozwi¹zañ instytucjonalnych sprzyjaj¹cych rozwojowi spo³eczno-ekonomicznemu. Najczêœciej testuje siê nietypowe
rozwi¹zania z zakresu mikrofinansowania przedsiêbiorstw, ochrony zdrowia czy
redystrybucji dóbr publicznych, które to rozwi¹zania mog¹ stanowiæ podstawê
do projektowania i wdra¿ania skutecznych instrumentów realizacji polityki walki
z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym.

4.1.2. Podejœcie behawioralne w projektowaniu polityki rozwoju
Obecnie ekonomia rozwoju coraz chêtniej pos³uguje siê podejœciem behawioralnym do projektowanie skuteczniejszych polityk walki z ubóstwem oraz instrumentów ich realizacji. Jak dot¹d nie s¹ to jednak dzia³ania maj¹ce charakter kompleksowy czy systemowy. Wielu badaczy zawraca uwagê na ró¿ne, cz¹stkowe
aspekty procesu projektowania polityki rozwojowej, które mog¹ byæ wsparte
przez dokonania ekonomii behawioralnej. Wydaje siê jednak, ¿e z w zasadzie na
ka¿dym etapie tworzenia takiej polityki ekonomia behawioralna mo¿e wnieœæ pozytywny wk³ad (rys. 1).

Rysunek 1. Schemat projektowania polityki rozwojowej i instrumentów jej realizacji
z uwzglêdnieniem aspektów behawioralnych
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Poni¿ej omówiono g³ówne obszary tworzenia polityki rozwoju obszarów
s³abo rozwiniêtych, z perspektywy behawioralnej.

4.2. Ubóstwo w perspektywie behawioralnej
Wiele badañ wskazuje na istnienie korelacji miêdzy ubóstwem, a nieproduktywnymi zachowanymi ludzi. Ubodzy znacznie czêœciej charakteryzuj¹ siê mniejsz¹
sk³onnoœci¹ do dba³oœci o zdrowie, brakiem wytrwa³oœci w przyjmowaniu leków,
mniejsza dba³oœæ dzieci, s¹ mniej produktywni w pracy czy gorzej zarz¹dzanie
finansami. Tradycyjne wyjaœnienia takiego zachowania bior¹ pod uwagê najczêœciej czynniki œrodowiskowe (np. gorszy dostêp do transportu, us³ug finansowych) lub skupiaj¹ siê na brakach w poziomie edukacji (np. brak œwiadomoœci roli
rodziców w procesie wychowania, s³abe rozumienie warunków umów).
Ekonomia behawioralna proponuje jednak zupe³nie now¹ perspektywê
w wyjaœnieniu tego zjawiska. W ujêciu behawioralnym ubóstwo, to nie tylko deficyt zasobów materialnych, lecz tak¿e kontekst, w którym podejmowane s¹ decyzje.
¯ycie w ubóstwie nie oznacza jedynie permanentnego niezaspokojenie potrzeb,
lecz zwi¹zane jest z wieloma trudnymi wyborami, które musz¹ byæ dokonywane
ka¿dego dnia. Brak œrodków na zaspokojenie wielu podstawowych potrzeb oznacza ci¹g³¹ koniecznoœæ podejmowania trudnych decyzji, jak choæby wybór miêdzy kupnem leków a kupnem jedzenia. Ka¿dy z tych problemów wydaje siê kluczowy i niezale¿nie od podjêtej decyzji bêdzie zwi¹zany z ogromnym kosztem
alternatywnym. Decyzje takie w znacznym stopniu anga¿uj¹ zasoby poznawcze,
co z kolei przek³ada siê na problemy z zaanga¿owaniem w inne dziedziny ¿ycia
(np. myœlenie o rozwijaniu gospodarstwa, wykszta³ceniu dzieci, czy zadbaniu
o ich zdrowie poprzez szczepienia).
Wyjaœnienie takie potwierdzaj¹ badania przeprowadzone przez zespó³ badaczy: Anandi Mani, Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir oraz JiayingZhao (Mani i in.
2013). Celem przeprowadzonych badañ by³o okreœlenie czy zdolnoœci poznawcze
skorelowane s¹ problemami finansowymi. W tym celu poddali oni plantatorów
trzciny cukrowej z rejonu Tamil Nadu w Indiach, testom Ravena1. Badania przeprowadzono zarówno po zbiorach, kiedy dysponuj¹ oni pieniêdzmi ze sprzeda¿y
trzciny, jak i przed zbiorami, kiedy odczuwaj¹ najwiêksze niedostatki finansowe.
Okaza³o siê, ¿e te same osoby wypadaj¹ w testach wyraŸnie gorzej w okresie
1

Test (matryca) Ravena to zadania prezentowane w kszta³cie macierzy (matrycy) 3x3, (rzadziej 2x2
lub 4x4) z jednym brakuj¹cym elementem. Aby poprawnie je rozwi¹zaæ nale¿y odgadn¹æ logiczn¹
zasadê, która dotyczy danej matrycy i wskazaæ brakuj¹cy element spoœród wskazanych wariantów
odpowiedzi. U¿ycie matryc Ravena minimalizuje ró¿nice kulturowe i jêzykowe testowanych, dlatego czêsto s¹ stosowane w testach inteligencji.
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przed zbiorami w porównaniu do okresu po zbiorach. Ró¿nice odpowiada³y niemal 10 punktom w skali testu IQ, co z kolei odpowiada efektowi jaki daje brak snu
przez 24 godziny. Badacze wykluczyli wp³yw takich czynników jak stres oraz niedo¿ywienie. Jedynym sensownym, ich zdaniem, rozwi¹zaniem tego fenomenu
jest zaanga¿owanie zasobów poznawczych w okresie dotkliwego braku œrodków
finansowych.
Innym powa¿nym problemem zwi¹zanym z ubóstwem jest problem
samokontroli. Problem ten dotyka nie tylko ubogich, ale jest charakterystyczny
niemal dla wszystkich ludzi na ziemi, niezale¿nie od pochodzenia czy statusu
maj¹tkowego. Setki tysiêcy osób na ca³ym œwiecie usi³uje rzuciæ palnie, pozbyæ siê
nadwagi, dbaæ o kondycjê fizyczn¹, planuje pracowaæ wiêcej lub wiêcej czasu poœwiêcaæ rodzinie. Niestety, tylko nieznaczny procent takich postanowieñ jest realizowanych. Klasycznym przyk³adem problemu samokontroli s¹ testy s³odkiej
pianki (marshmallow tests), przeprowadzane przez psychologów w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, których pomys³odawcami byli Walter Mischel
i Ebbe B. Ebbesen (Mischel, Ebbesenz 1970, s. 329–337). Eksperymenty polega³ na
pozostawieniu dzieci w pustym pokoju, stawiaj¹c ich jednoczeœnie przed wyborem: mog¹ zjeœæ znajduj¹cy siê w pokoju s³odycz, jednak jeœli zaczekaj¹ kilkanaœcie minut, otrzymaj¹ nagrodê w postaci dwóch s³odyczy. Wyniki badañ pokaza³y, ¿e wiêkszoœæ dzieci nie by³a w stanie oprzeæ siê pokusie i zjada³a przysmak
przed koñcem badania. Podobny problem dotyczy tak zwanych postanowieñ
noworocznych. Jak pokazuj¹ badania CBOS (2008) jedynie 21% Polaków w pe³ni
realizuje takie postanowienia.
Problem samokontroli nabiera jednak znacznie powa¿niejszego znaczenia jeœli dotyczy osób ubogich. Zmniejszone zdolnoœci poznawcze takich osób oznaczaj
mniejsze mo¿liwoœci samokontroli (Spears 2010), która jest kluczowym elementem poprawy swojego dobrostanu i jest konieczna by wyrwaæ siê z pu³apki ubóstwa. S³abo samokontrola sprawia, ¿e ubodzy czêsto zaci¹gaj¹ wysokooprocentowany po¿yczki, maj¹ problemy z zachowaniem odpowiedniego poziomu
oszczêdnoœci, rzadko przeznaczaj¹ zasoby finansowe na mikroinwestycje, niechêtnie inwestuj¹ swój czas, wysi³ek i pieni¹dze w zdrowie i edukacje dzieci.
Badania psychologów i antropologów sugeruj¹ równie¿, ¿e ubóstwo generuje
specyficzny model mentalny, poprzez który postrzegaj¹ siebie ubodzy. Mentalne
modele s¹ g³êboko zakorzenione w ludzkiej podœwiadomoœci i ka¿¹ widzieæ wycinkowe przejawy funkcjonowania spo³eczeñstwa jako pewne i nieuniknione
fakty. Kszta³tuj¹ one postrzeganie tego co w spo³eczeñstwie jest „naturalne” i nieuniknione. Modele mentalne ukszta³towane w warunkach biedy nie pozwalaj¹
dostrzec siebie w lepszej pozycji spo³ecznej czy finansowej i skazuj¹ ubogich na,
niejako dobrowolne, trwanie w biedzie (World Development Report 2015,
s. 12–14).
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Klasycznym przyk³adem takiego modelu jest system kastowy Hindusów.
Przynale¿noœæ do danej kasty nastêpuje automatycznie przez urodzenie. Wprawdzie system kast w zasadzie nie jest hierarchiczny jednak w praktyce istnieje podzia³ na kasty lepsze i gorsze. Podzia³ ten oparty jest nie o kryterium ekonomiczne, ale polega wy³¹cznie na pojêciu czystoœci i nieczystoœci. Czêsto poczucie
„nieczystoœci” zwi¹zane jest z wykonywanym zawodem, wi¹¿¹cym siê z przekroczeniem ró¿nych tabu (np. kontakt ze zw³okami ludzkimi i zwierzêcymi, krwi¹,
ekskrementami). Osoby z takich kast jak rzeŸnicy czy garbarze uwa¿ani s¹ za najbardziej nieczystych i wykluczeni poza spo³eczeñstwo. Wykluczenie owe
przek³ada siê z kolei na model mentalny jakim obarczeni s¹ cz³onkowie tych kast.
Potwierdzeniem tej tezy mog¹ byæ badania, w których Karla Hoff i Priyanka Pandey (2006, s. 206–211) za pomoc¹ testów mierzyli poziom intelektualny dzieci
z lepszych i gorszych kast. W tym celu zgromadzili oni uczniów z lepszych i gorszych klas w jednej sali i poprosili o rozwi¹zanie ³amig³ówek logicznych. Jeœli test
by³ przeprowadzany anonimowo (nie ujawniano przynale¿noœci do kast)
wszystkie dzieci reprezentowa³y podobny poziom intelektualny. Jednak kiedy
badacze ujawniali przynale¿noœæ dzieci do okreœlonych kast, wyniki zmienia³y siê
diametralnie. Dzieci z gorszych kast wypada³ o ponad 30% gorzej ni¿ dzieci z kast
lepszych. Mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e zadzia³a tu model mentalny wpisuj¹cy
dzieci z kast ni¿szych w rolê gorszych, mniej zdolnych uczniów.
Spojrzenie na problem ubóstwa przez pryzmat ekonomii behawioralnej pozwoli na bardziej dog³êbne zrozumienie problemu nie tylko w kontekœcie niedostatku ekonomiczne równie¿ w kontekœcie bardziej pierwotnych przyczyn tzn.
niedostatków zasobów poznawczych i antyrozwojowych modeli mentalnych.
Nowe podejœcie wymaga jednak zmiany myœlenia o ubóstwie i zmiany modeli
mentalnych samych kreatorów polityki rozwoju.

4.3. Zmiana myœlenia kreatorów polityki
Nie tylko mieszkañcy krajów s³abo rozwiniêtych podatni s¹ na ograniczenia behawioralne. Równie¿ eksperci, doradcy, konsultanci i twórcy polityk rozwojowych,
a tak¿e naukowcy zajmuj¹cy siê zagadnieniami rozwoju, s¹ obarczeni specyficznymi modelami mentalnymi, u¿ywaj¹ w procesie myœlowym heurystyk i nara¿ani s¹ na pope³nianie b³êdów poznawczych. Poniewa¿ ich decyzje wywieraj¹
ogromny wp³yw na jakoœæ ¿ycia ludzi, jest bardzo istotnym by, w mo¿liwie najszerszym stopniu korygowaæ ich myœlenie heurystyczne.
Jednym z najwiêkszych modeli mentalnych, jakim pos³uguj¹ siê eksperci, jest
przekonanie o tym, ¿e dominuj¹cy w danym czasie nurt ekonomiczny powinien
byæ podstaw¹ ich polityk i instrumentów rozwoju krajów s³abo rozwiniêtych.
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Œledz¹c dokonania ekonomii rozwoju mo¿na wyraŸnie dostrzec, ¿e teorie zacofania oraz sposoby przeciwdzia³ania proponowane przez ekonomistów by³y wyraŸnie skorelowane z kierunkami badañ ‘w ekonomii g³ównego nurtu. Kiedy
w Stanach Zjednoczonych Ameryki i krajach Zachodniej Europy modne by³y
teorie keynesowskie, ekonomia rozwoju proponowa³ rozwi¹zania etatystyczne,
akcentuj¹c kluczow¹ rolê pañstwa we wspieraniu procesów wychodzenia z zacofania gospodarczego (np. teorie strukturalne). W okresie dominacji idei neoliberalnych i ekonomii neoklasycznej, zalecano politykê stabilizacji i dostosowania
opart¹ o minimalizowanie krótkoterminowej nierównowagi ekonomicznej
i otwieraniem gospodarki na wspó³pracê miêdzynarodow¹, poprzez prywatyzacjê i liberalizacjê miêdzynarodowych stosunków gospodarczych (Konsensus Waszyngtoñski). Z kolei w okresie, gdy na zachodnich uniwersytetach popularnoœæ
zdoby³a nowa ekonomia instytucjonalna, eksperci doradzali oparcie strategii rozwojowych o budowê sprawnych instytucji oraz kapita³u spo³ecznego.
Ponadto kreatorzy polityki i eksperci, jak wszyscy ludzie, podlegaj¹ pewnym
ograniczeniom behawioralnym i w pewnym zakresie „nieracjonalnie” postrzegaj¹ rzeczywistoœæ, pos³uguj¹c siê heurystykami, rozumianymi jako uproszczone
regu³y wnioskowania. To z kolei doprowadza do tak zwanych b³êdów poznawczych. Przyk³adami takich b³êdów mog¹ byæ:
– efekt potwierdzenia (confirmaction bias), tendencja do poszukiwania wy³¹cznie
faktów potwierdzaj¹cych posiadan¹ opiniê, a nie weryfikuj¹cych j¹,
– efekt skupienia, czyli b³¹d w ocenie wynikaj¹cy ze zwracania nadmiernej uwagi na jeden aspekt i ignorowania innych aspektów,
– efekt œlepej plamki – tendencja do niezauwa¿ania b³êdów we w³asnej ocenie
rzeczywistoœci,
– efekt wspierania decyzji – tendencja do lepszego pamiêtania argumentów
przemawiaj¹cych za podjêt¹ ju¿ decyzj¹ ni¿ przeciwko niej,
– efekt zaprzeczania – tendencja do krytycznego weryfikowania informacji, które zaprzeczaj¹ dotychczasowym opiniom, przy jednoczesnym bezkrytycznym
akceptowaniu informacji, które je potwierdzaj¹,
B³êdy poznawcze w po³¹czeniu z modelami mentalnymi nie pozwalaj¹ spojrzeæ na problem kszta³towania polityki w nowy, œwie¿y sposób i mog¹ prowadziæ
do rozwi¹zañ nieskutecznych lub nieoptymalnych. Ograniczaj¹ równie¿ trafne
definiowanie celów rozwojowych. Wyzwaniem dla naukowców i praktyków jest
opracowanie skutecznych sposobów unikania mo¿liwie najszerszego spektrum
b³êdów poznawczych.
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4.4. Trafne definiowanie problemów rozwojowych
Spojrzenia na problem ubóstwa z perspektywy behawioralnej mo¿e przyczyniæ
siê do lepszego zrozumienia problemów rozwojowych. Niech za przyk³ad
pos³u¿y jeden z podstawowych problemów, z jakimi borykaj¹ siê ekonomiœci
rozwoju, tj. podniesienie efektywnoœci rolnictwa w ma³ych, rodzinnych gospodarstwach rolnych. Pierwszym krokiem od osi¹gniêcia tego celu jest zachêcenie
farmerów z biednych rejonów œwiata (w szczególnoœci w krajach tropikalnych
i subtropikalnych), do sta³ego nawo¿enia pól uprawnych. Mimo wysi³ków
poziom nawo¿enia pozostaje wci¹¿ niski. Diagnoza z wykorzystaniem podejœcia
ekonomii neoklasycznej obejmuje dwa aspekty. Po pierwsze, problemem mo¿e
byæ s³aba dostêpnoœæ (w szczególnoœci finansowa) nawozów. Po drugie, byæ mo¿e
farmerzy nie odnotowuj¹ wyraŸnej korelacji miêdzy u¿yciem nawozów a wzrostem plonowania, czyli innymi s³owy postrzegaj¹ to rozwianie jako ma³o efektywne ekonomicznie (lub wrêcz nieefektywne). Z kolei ekonomia instytucjonalna
podpowiada diagnozê zwi¹zan¹ z brakiem odpowiedniej edukacji w zakresie roli
nawozów w agrotechnice. W ten sposób zdiagnozowany problem prowadzi³ do
tworzenia konkretnych instrumentów wspierania rozwoju. Z jednej strony proponowano rolnikom ró¿nego rodzaju instrumentu o charakterze finansowy (dotacje i po¿yczki preferencyjne) z drugiej zaœ nacisk k³adziono na edukacjê w zakresie roli nawozów w rozwoju gospodarstw rolnych (Datta, Mullainathan 2014,
s. 12–13). Jak pokaza³y doœwiadczenia ostatnich kilkunastu lat, oba rozwi¹zania
nie przynios³y rewolucji w rolnictwie.
Ekonomia behawioralna proponuje jednak zupe³nie inne podejœcie, w którym g³ówn¹ role odgrywa czynnik psychologiczny. Ekonomiœci behawioralni
wykazali, ¿e ludzie maj¹ tendencjê do preferowania wczeœniejszych zysków nad
póŸniejsze tym silniej, im oba zyski s¹ bli¿sze obecnej chwili (Dasgupta, Maskin
2005, s. 1290–1299). Jak pokazuj¹ eksperymenty terenowe przeprowadzone
w Po³udniowej Afryce, przez Marianne Bertranda (Marianne, Karlan, Mullainathan, Shafir, Zinman 2005) wraz z zespo³em, owa niezgodnoœæ czasowa preferencji
mo¿e byæ silnie uzale¿niona od kontekstu œrodowiska w jakim ¿yje osoba dyskontuj¹ca. W ubogich spo³ecznoœciach niezgodnoœæ ta jest znacznie wiêksza ni¿
w krajach wysoko rozwiniêtych.
Niegodnoœæ czasowa preferencji okazuje siê byæ doœæ trafn¹ diagnoz¹ problemu niskiego wykorzystania nawozów przez farmerów. Zgodnie z tym podejœciem problemem nie jest brak wiedzy wœród farmerów, a dostêpnoœæ finansowa
nie stanowi jedynej przeszkody. Równie istotny jest problem samokontroli, zaburzanej przez niezgodnoœæ czasow¹ preferencji. Doskonale ilustruj¹ to badania
przeprowadzone w Zachodniej Kenii (Duflo, Kremer, Robinson 2011, s. 2350–2390),
z których wynika, ¿e 97% rolników planuje nawo¿enia swoich upraw w nastêp-
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nym sezonie, jednak gdy przychodzi odpowiednia pora, nie czyni¹ tego. Przyczyn¹ jest doœæ znaczna rozbie¿noœæ w czasie miêdzy okresem, gdy rolnicy otrzymuj¹ dochody ze sprzeda¿y wytworzonych przez siebie p³odów rolnych
a okresem, w którym powinni nawoziæ uprawy. Odleg³y termin sprawia, ¿e
przysz³e korzyœci ze zwiêkszonego plonowania ustêpuj¹ korzyœciom doraŸnym
ze zwiêkszonego poziomu konsumpcji zaraz po otrzymaniu dochodów. Farmerzy nie s¹ w stanie zachowaæ samokontroli i zatrzymaæ wystarczaj¹cej iloœæ pieniêdzy do czasu, gdy nadjedzie pora nawo¿enia.
Rozszerzenie diagnozy problemów rozwojowych poza perspektywê stricte
ekonomiczn¹ oraz instytucjonaln¹ przez uwzglêdnienie czynników psychologicznych i poznawczych mo¿e przynieœæ wiele korzyœci w projektowaniu skutecznej polityki rozwojowej. W szczególnoœci korzyœci mog¹ p³yn¹æ z mo¿liwoœci
projektowania lepszych i bardziej skutecznych instrumentów realizacji polityki.
Nie jest to jednak zadanie ³atwe. W¹skie gard³o problemu dla rozwi¹zania,
którego projektowany jest instrument rozwoju mo¿e wszak byæ natury stricte
ekonomicznej, instytucjonalnej lub behawioralnej, ale mo¿e byæ równie¿
specyficzn¹ ich mieszank¹. Dodatkowo w przypadku problemów natury behawioralnej pojawia siê kwestia tego jaki mechanizm psychologiczny odpowiedzialny jest za powstanie w¹skiego gard³a. Czy jest to z³y model mentalny czy raczej
problem samokontroli, lub jeszcze innego mechanizmu. W zwi¹zku z tym projektowanie instrumentów powinno byæ poprzedzone solidn¹ diagnoz¹ i badaniami
zarówno jakoœciowymi, jak i iloœciowymi.

4.5. Projektowanie instrumentów
Piêædziesiêcioletnie doœwiadczenia ekonomii rozwoju pokazuj¹, ¿e projektowanie skutecznych instrumentów rozwojowych jest problemem nies³ychanie
z³o¿onym, a dodanie dodatkowego czynnika (oprócz czynników ekonomicznych
i instytucjonalnych), jakim jest czynnik psychologiczny, jeszcze bardziej komplikuje ten proces. Dodatkowo badania w nurcie ekonomii behawioralnej s¹ prowadzone od wzglêdnie niedawnego czasu i nie stanowi¹ jeszcze homogenicznego
nurtu, lecz splot wzajemnie powi¹zanych ze sob¹ w¹tków. Tym trudniej jest zaprojektowaæ w³aœciwy instrument behawioralny. Saugarto Datta i Sendhil Mullainathan zaproponowali jednak zestaw regu³ mog¹cych u³atwiæ ten proces. Nale¿¹
do nich (Datta, Mullainathan 2014, s. 23–31):
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4.5.1. Wykorzystywanie technik autozobowi¹zania do wzmacniania
samokontroli
Istota tych technik sprowadza siê do podjêcia po¿¹danej decyzji, wi¹¿¹cej w taki
sposób, aby w momencie os³abionej samokontroli zablokowaæ nierozs¹dne decyzje lub przynajmniej uczyniæ je mocno nieop³acalnymi. Przyk³adem mo¿e byæ zjawisko po¿yczania by oszczêdzaæ, doœæ popularne w biednych rejonach œwiata.
Ludzi zaci¹gaj¹ mikrokredyty by nastêpnie otrzymane pieni¹dze od razu umieœciæ w oszczêdnoœciach. Czyni¹ tak, gdy¿ sp³ata raty mobilizuje znacznie bardziej
ni¿ dobrowolne oszczêdzanie.

4.5.2. Redukcja potrzeby samokontroli
Przyk³adem zastosowania takiej regu³y jest randomizowany eksperyment
przeprowadzony przez Ester Dufflo wraz z zespo³em (Duflo, Kremer, Robinson
2011, s. 2350–2390), w którym jednej grupie rolników zaproponowano wykupienie vouchera na nawozy, w czasie gdy s¹ oni bezpoœrednio po zbiorach i który
mog¹ zrealizowaæ w dowolnym czasie (zredukowano potrzebê samokontroli),
drugiej grupie zaoferowano 50% dofinansowania na nawozy, w trzeciej zaœ pracownicy Saving and Fertilizer Initiative odwiedzali rolników i t³umaczyli im zalety
nawo¿enia. W pierwszej grupie na nawo¿enie zdecydowa³o siê 40% rolników,
w drugiej 45%, a w grupie trzeciej 21%.
U¿ycie drobnych, niepieniê¿nych zachêt. Ekonomiœci czêsto nie doceniaj¹ roli
drobnych zachêt, które mog¹ mieæ niewspó³miern¹ do ich wartoœci si³ê oddzia³ywania. Przyk³adem jest eksperyment terenowy przeprowadzony w Indiach (Banerjee, Duflo 2011), którego celem by³o okreœlenie efektywnoœci ró¿nych instrumentów zwiêkszaj¹cych poziom szczepieñ dzieci. Jedn¹ z najskuteczniejszych metod
okaza³ siê worek fasoli (równowartoœæ po³owy dziennych zarobków), który rodzice mogli otrzymaæ po przyprowadzeniu dzieci do punku szczepieñ. Spoœród
takich instrumentów, jak tworzenie mobilnych punktów szczepieñ i edukacj¹ rodziców, drobna zachêta okaza³a siê byæ najbardziej efektywnym ekonomicznie
rozwi¹zaniem, gwarantuj¹cym jednoczeœnie odpowiednia skutecznoœæ.
Przypominanie. Ekonomiœci behawioralni odkryli, ¿e personalne przypominanie, np. przy u¿yciu poczty lub telefonu mo¿e wywieraæ zadziwiaj¹co du¿y
wp³yw na zachowanie ludzi, w takich sprawach jak regularne poddawanie siê
diagnostyce zdrowotnej, przyjmowanie leków czy zwiêkszenie poziomu
oszczêdnoœci. Przyk³adem mo¿e byæ eksperyment przeprowadzony w krajach
Ameryki £aciñskiej (Karlan, McConnell, Mullainathan, Zinman 2010), w którym
przez SMS przypominano klientom banku by dokonali regularnych wp³at na
konto oszczêdnoœciowe. Dzia³anie te wyraŸnie zwiêkszy³o poziom oszczêdnoœci
eksperymentowanych.
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Wykorzystywanie framingu (ramowanie). Pojêcie framingu oznacza wywo³anie
schematów szablonowych z pamiêci za pomoc¹ jakiegoœ bodŸca, a nastêpnie ocenê,
zaklasyfikowanie – a co za tym idzie – zapamiêtanie nowych informacji. Odpowiednio wykorzystany framing mo¿e byæ wykorzystany, po pierwsze, do wzmacniania si³y odzia³ywania instrumentów informacyjnych polityki, po drugie, mo¿e
zmieniæ modele mentalne osób ubogich. Przyk³adowo framing wykorzystywany
zosta³ z sukcesem w telenowelach emitowanych w RPA do poprawy zarz¹dzania
finansami przez gospodarstwa domowe (Berg, Zia 2013). Wykorzystano fakt, ¿e
ludzie byli emocjonalnie z¿yci z bohaterami telenoweli, co znacz¹co wzmocni³o
przekaz.
Przedstawione powy¿ej zasady nie wyczerpuj¹ wszystkich mo¿liwych rozwi¹zañ behawioralnych do projektowania skutecznych i efektywnych instrumentów realizacji polityki rozwojowej, a nieustaj¹ca kreatywnoœæ badaczy i twórców polityk sprawia, ¿e wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe, ciekawe rozwi¹zania. Niektóre
z tych rozwi¹zañ mog¹ okazaæ siê niezwykle u¿yteczne inne zaœ nie spe³ni¹
pok³adanych w nich oczekiwañ. Bior¹c pod uwagê to, ¿e zastosowane instrumenty maj¹ ogromny wp³yw na jakoœæ ¿ycia ludzi ubogich na najbardziej podstawowych aspektach (zdrowie, edukacja, etc.), niezwykle istotne jest by by³y one
skuteczne i efektywne. Dlatego przed wdro¿eniem watro okreœliæ, jaki realny
wp³yw bêd¹ mia³y zaproponowane rozwi¹zania. Równie¿ w tym zakresie ekonomia behawioralna proponuje pewne rozwi¹zania.

4.6. Ocena zaprojektowanych rozwi¹zañ
Które z zaproponowanych powy¿ej regu³ projektowania instrumentów realizacji
polityki, zale¿ne jest od konkretnych sytuacji i problemów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
skutecznoœæ konkretnych rozwi¹zañ zale¿y do wielkiej iloœci czynników ekonomicznych, instytucjonalnych i psychologicznych. Dlatego czêsto istniej kilka równoleg³ych rozwi¹zañ i w ocenie ex-ante nie mo¿na mieæ pewnoœci, które z nich
oka¿e siê w praktyce najlepsze.
Sposobem na zwiêkszenie trafnoœci oceny ex-ante do okreœlenia, jakie instrumenty i rozwi¹zania oka¿¹ siê najskuteczniejsze w danych warunkach œrodowiskowych, mo¿e byæ metoda badawcza wykorzystywana przez nurt behawioralny
ekonomii rozwoju – randomizowane badania terenowe. Eksperymenty terenowe
s¹ mocno osadzone w, czêsto skomplikowanych, realiach œrodowiska, ¿e ryzykowne by³oby przenoszenie wniosków na inne œrodowiska, a ju¿ z pewnoœci¹ niemo¿liwa jest generalizacja. Doskonale jednak nadaj¹ siê jako badania pilota¿owe
przeprowadzane na etapie wdra¿ania polityki rozwojowej. Pozwalaj¹ one bowiem porównaæ kilka instrumentów i ostatecznie wybraæ ten, który oka¿e siê najskuteczniejszy lub najbardziej efektywny ekonomicznie.
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4.7. Zakoñczenie
Ekonomia behawioralna niezwykle, szybko w ostatnich latach, zyskuje na popularnoœci. Jednak g³ówny jej nacisk po³o¿ony jest na teoriopoznawcz¹ rolê nowego
podejœcia, w tym w szczególnoœci na koniecznoœæ wypracowania modyfikacji
koncepcji homo oeconomicus, która uwzglêdnia³aby rzeczywiste zachowania
rynkowe jednostek. Nurt behawioralny w ekonomii rozwoju akcentuje jednak
normatywn¹ stronê podejœcia behawioralnego. G³ównym celem w³¹czania aspektów psychologicznych i spo³ecznych w tok rozwa¿añ ekonomicznych jest, po
pierwsze, poszukiwanie nowego podejœcia do realnych problemów rozwojowych
kraju s³abo rozwiniêtych, po drugie zaœ potrzeba projektowania skuteczniejszych
i efektywniejszych rozwi¹zañ w zakresie wra¿ania polityki walki z problemami
zacofania i ubóstwa.
Joseph Stiglitz stwierdzi³, ¿e: „poznawanie gospodarki krajów s³abo rozwiniêtych dla ekonomii tym czym studiowanie patologii w medycynie... Ró¿nica jest
jednak taka, ¿e w ekonomii patologia jest zasad¹, poniewa¿ mniej ni¿ æwieræ
ludzkoœci ¿yje w krajach wysoko rozwiniêtych” (Stiglitz 1989, s. 19). Wnioski i doœwiadczenia ekonomii rozwoju, choæ z pozoru hermetyczne, bo ograniczaj¹ce siê
jedynie to krajów o niskim dochodzie, mog¹ okazaæ siê jednak interesuj¹ce równie¿ z punktu widzenia analizy procesów gospodarczych i spo³ecznych sensu largo. Wydaje siê, ¿e eksperci i kreatorzy regionalnych polityk rozwoju mog¹ wiele
zaczerpn¹æ z doœwiadczeñ ekonomistów rozwoju.

Bibliografia
Bardha P., Theory or Empirics in Development Economics, Economic and Political Weekly 2005,
no. 1.
B¹bel P., Ostaszewski P. (red.), Wspó³czesn¹ psychologia behawioralna, Wyd. UJ, Kraków 2008.
Berg G., Zia B., Harnessing Emotional Connections to Improve Financial Decisions: Evaluating the
Impact of Financial Education in Mainstream Media, Policy Research Working Papers, The
World Bank, 2013.
Bernheim B.D., Ray D., Yeltekin S., Poverty and self-control, Econometrica 2015, vol. 83, issue
5, s. 1877–1911.
Banerjee A., Duflo E., Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty,
Public Affairs, New York 2011.
Biela A., Informacja i decyzja w ekonomii behawioralnej, Lublin 2011.
Dasgupta P., Maskin E., Uncertainty and Hyperbolic Discounting, American Economic Review
2005, vol. 95(4).
Datta S., Mullainathan S., Behavioral design: a new approach to development policy, Review of Income and Wealth 2014, series 60, no. 1.
Duflo E., Kremer M., Robinson J., Nudging Farmers to Use Fertilizer: Theory and Experimental
Evidence from Kenya, American Economic Review 2011, vol. 101, no. 6, s. 2350-90.

618

Tomasz Poskrobko

Gorlewski B., Podejœcie behawioralne w naukach ekonomicznych. Przyk³ad ekonomiki transportu
[w:] Nauki ekonomiczne w œwietle nowych wyzwañ gospodarczych, red. R.R. Bartkowiak,
J. Ostaszewski, Warszawa 2010.
Harrison G.W., List J.A., Field experiments, Journal of Economic Literature 2004, no. 42.
Hoff K., Pandey P., Discrimination, Social Identity, and Durable Inequalities, American Economic Review 2006, vol. 96, issues 2.
Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica
1979 vol. 47, no. 2.
Karlan D., McConnell M., Mullainathan S., Zinman J., Getting to the Top of Mind: How Reminders Increase Savings, NBER Working Paper no. 16205, 2010.
Mani A. i in., Poverty Impedes Cognitive Function, Science 341 (2013).
Marianne B., Karlan D., Mullainathan S., Shafir E., Zinman J., What’s Psychology Worth?
A Field Experiment in the Consumer Credit Market, Yale University Economic Growth Center Discussion, Paper no. 918, 2005.
Matel A., Poskrobko T., Contingent valuation methods in terms of behavioral economics, Ekonomia i Œrodowisko 2016, vol. 1(56) (w druku).
Mischel W., Ebbesenz E.B., Attention in delay of gratification, Journal of Personality and Social
Psychology 1970, vol. 16(2).
Poskrobko T., Nowe koncepcje i teorie rozwoju w ekonomii [w:] Wyzwania wspó³czesnej ekonomii,
S. Czaja, A. Becla, T. Poskrobko, J. W³odarczyk, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
Postanowienia i plany Polaków na rok 2008. Komunikat z badañ, CBOS, Warszawa 2008.
Simon H.A., A Behavioral Model of Rational Choice, The Quarterly Journal of Economics” 1995,
no 1.
Smith V.L., Economics in the Laboratory, Journal of Economic Perspective 1994, vol. 8(1).
Spears D., Economic decision-making in poverty depletes behavioral control, Princeton University, CEPS Working Paper no. 213, 2010.
Stiglitz J., Rational Peasants, Efficient Institutions, and a Theory of Rural Organization: Methodological Remarks for Development Economics [w:] The Economic Theory of Agrarian Institutions,
P. Bardhan, Oxford University Press, Oxford 1989.
World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior, The World Bank 2014.

5. Wykorzystanie dorobku ekonomii behawioralnej
przez banki
Eugeniusz Gostomski*

5.1. Wprowadzenie
Globalny kryzys finansowy, który bardzo boleœnie dotkn¹³ banki w krajach rozwiniêtych, doprowadzi³ do zmiany sposobu myœlenia w naukach ekonomicznych.
Na gruncie klasycznej teorii finansów trudno by³o wyjaœniæ przyczyny jego
wyst¹pienia i wskazaæ drogi wyjœcia z kryzysu. W¹tpliwoœci dotyczy³y racjonalnego postêpowania inwestorów na rynku kapita³owym, zdolnoœci rynku do
samoregulacji i efektywnej wyceny instrumentów finansowych oraz wielu innych zagadnieñ. W tej sytuacji zaczêto siêgaæ do ekonomii behawioralnej, która
zwraca uwagê na rzeczywiste zachowanie siê ludzi na rynku, w tym tak¿e na rynku finansowym. Otwiera siê ona na psychologiê, socjologiê i neurologiê, wskazuj¹c na u³omnoœci ludzkiego umys³u i obna¿aj¹c b³êdy pope³nione przez podmioty dokonuj¹ce transakcji rynkowych. Ekonomia behawioralna rozwija siê ju¿
od wielu lat i dziêki jej dociekaniom naukowym lepiej znamy przyczyny i motywy jakimi kieruj¹ siê zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni. Do
zdobyczy teorii finansów behawioralnych coraz czêœciej siêgaj¹ banki i inne instytucje finansowe, które pozyskuj¹ pieni¹dze od klientów i nastêpnie inwestuj¹ je
w odpowiednie instrumenty finansowe. W niniejszym artykule zaprezentowano
g³ówne wnioski formu³owane przez ekonomiê behawioraln¹, które wykorzystywane s¹ przez banki w ich relacjach z inwestorami i w innych obszarach dzia³alnoœci biznesowej.

5.2. Spostrze¿enia ekonomii behawioralnej wyjaœniaj¹ce
postêpowanie ludzi w sferze finansowej
Ekonomia behawioralna zakwestionowa³a podstawowe za³o¿enie tradycyjnej
myœli ekonomicznej, ¿e jednostka jako „homo oeconomicus” podejmuje racjonalne decyzje ekonomiczne, tzn. uwzglêdnia wszystkie dostêpne informaje istotne
* Dr hab. Prof. UG, Uniwersytet Gdañski, Instytut Handlu Zagranicznego, egostomski@wp.pl
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dla danego problemu i konsekwentnie podejmuje decyzje zgodnie ze swoimi preferencjami. Badania dwóch psychologów: D. Kahnemana i A. Twersky'ego dotycz¹ce problematyki wyboru w warunkach niepewnej przysz³oœci, przeprowadzone w latach 70. XX wieku wykaza³y, ¿e inwestorzy przy podejmowaniu
decyzji podlegaj¹ iluzjom poznawczym, kieruj¹ siê emocjami i nie s¹ konsekwentni w swoich wyborach. Ich decyzje czêsto zale¿¹ od przypadku lub formy przedstawiania problemu (Kahneman, Twersky 1979). Dzisiaj ekonomia behawioralna
dysponuje ju¿ znacznym dorobkiem. którego znajomoœæ i wykorzystanie
w zarz¹dzaniu finansami zarówno przez osoby prywatne, jak i podmioty instytucjonalne pozwala uzyskiwaæ lepsze wyniki ekonomiczne i zwiêkszyæ satysfakcjê
inwestorów z obranej strategii inwestowania na rynku.
Finanse behawioralne koncentruj¹ siê na ludzkiej chciwoœci i strachu, krótkowzrocznoœci, uprzedzeniach i sk³onnoœciach, które s¹ Ÿród³em nieracjonalnych
decyzji inwestycyjnych. Gdyby powy¿sze czynniki postêpowania ludzi nie dochodzi³y do g³osu i podmioty podejmuj¹ce decyzje by³y dobrze poinformowane,
to w wielu sytuacjach nie zapada³yby nieracjonalne decyzje. W rzeczywistoœci
jednak ludzie nie myœl¹ tak jak Albert Einstein, nie zapamiêtuj¹ potrzebnych informacji jak komputer i nie maj¹ tak silnej motywacji do dzia³ania jak Mahatma
Gandhi i w efekcie pope³niaj¹ b³êdy (Thaler, Sunstein 2009, s. 15).
Wynikaj¹ one z nastêpuj¹cego sposobu myœlenia:
– nadmiernej pewnoœci w³asnej wiedzy i umiejêtnoœci, czyli nieuzasadnionego
przekonania o poprawnoœci w³asnych s¹dów i przeceniania posiadanych
umiejêtnoœci;
– przekonania o mo¿liwoœci wp³ywu na przebieg zjawisk, które w rzeczywistoœci s¹ niezale¿ne od obserwatora;
– nadmiernego optymizmu, czyli nierealistycznego przekonania obserwatora
o pozytywnym przebiegu dotycz¹cych go zjawisk;
– pu³apki poszukiwania potwierdzenia, czyli interpretowania nap³ywaj¹cych informacji w taki sposób, by potwierdziæ posiadane opinie b¹dŸ przyjête postawy;
– wiêkszego zaufania ludzi do tego, co ju¿ wczeœniej widzieli lub o czym s³yszeli,
ni¿ do rzeczy nowych;
– zachowania stadnego albo efektu owczego pêdu, który polega na tym, ¿e konsumenci nabywaj¹ jakieœ dobro dlatego, ¿e inni je kupuj¹, pragn¹c siê upodobniæ do wiêkszoœci uczestników rynku; jest to przyczyn¹ powstawania na rynku
b¹bli spekulacyjnych, których pêkniêcie prowadzi do kryzysu gospodarczego;
– ulegania rekomendacjom osób lub instytucji uznawanych za swego rodzaju
autorytety;
– strachu przed stratami, poniewa¿ utrata okreœlonej sumy pieniêdzy ma dla
wielu ludzi wiêksze znaczenie ni¿ uzyskanie zysku o tej samej wysokoœci;
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– zasady, i¿ ludzie z trudem przyznaj¹ siê przed sob¹ do strat i dlatego chêtniej
sprzedaj¹ dobra, które przynosz¹ im zysk, ni¿ dobra, na których trac¹;
– pos³ugiwania siê w procesie decyzyjnym heurystyk¹, czyli „drog¹ na skróty”
albo uproszczonymi metodami wnioskowania, np. wybór opcji, która emocjonalnie najbardziej odpowiada inwestorowi, albo na klasyfikowaniu czegoœ na
podstawie jego podobieñstwa do znanego przypadku (Zielonka 2008; Czerwonka, Gorlewski 2012, s. 41).
Ju¿ tylko z powy¿szego wykazu czynników wp³ywaj¹cych na decyzje ludzi
wynika, ¿e istotn¹ rolê w procesie decyzyjnym odgrywaj¹ emocje i uleganie
wp³ywom zbiorowoœci, której przekonania i decyzje szybko rozprzestrzeniaj¹ siê
w spo³eczeñstwie. Od emocji, uproszczonego myœlenia, zachowania stadnego
i innych czynników determinuj¹cych ludzkie postêpowanie nie s¹ wolni równie¿
prywatni inwestorzy. W efekcie pope³niaj¹ wiele b³êdów, które negatywnie
wp³ywaj¹ na dochody z podejmowanych inwestycji.
Mo¿na wskazaæ na nastêpuj¹ce b³êdy pope³niane przez inwestorów w œwietle
teorii finansów behawioralnych:
– nadmierna pewnoœæ siebie i przekonanie o umiejêtnoœci interpretacji zjawisk –
prowadzi to do ci¹g³ego kupowania lub sprzedawania aktywów, co poci¹ga za
sob¹ dodatkowe ryzyko i obci¹¿a inwestorów kosztami prowizji od przeprowadzanych transakcji;
– przesadny optymizm – zjawisko to wi¹¿e siê z nierealistyczn¹ ocen¹ swoich
umiejêtnoœci i zdolnoœci przewidywania, co sprzyja niew³aœciwej ocenie ryzyka i oczekiwanych zysków przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych;
– przekonanie inwestorów, ¿e informacje bardziej powszechne s¹ jednoczeœnie
bardziej wiarygodne i dlatego czêsto opieraj¹ na nich swoje decyzje inwestycyjne, choæ powszechnoœæ tych informacji mo¿e wynikaæ jedynie z reklamy;
– zbyt konserwatywne inwestowanie z powodu awersji do ryzyka;
– zbyt silne przywi¹zanie inwestora do jednego waloru kosztem zdywersyfikowania swego portfela inwestycyjnego;
– kupowanie walorów w spadkowej fazie ich wartoœci z nadziej¹, ¿e w nied³ugim
czasie ich wartoœæ wzroœnie, czyli prowadzenie gry przeciwko trendowi rynkowemu;
– niepozwalanie na to, aby zyski dalej ros³y i dokonywanie szybkiej sprzeda¿y
walorów z powodu obaw, ¿e ich ceny zaczn¹ spadaæ.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e ekonomia behawioralna nie tylko wskazuje jakie b³êdy
pope³niaj¹ inwestorzy, ale tak¿e wypracowuje metody ich unikania. Stanowi ona
dobr¹ podstawê dla doradztwa inwestycyjnego. Znaj¹c b³êdy pope³niane przez
inwestorów i ich podejœcie do ryzyka, doradca finansowy mo¿e ukierunkowaæ inwestora na wybór produktów zapewniaj¹cych mu uzyskanie lepszych wyników
finansowych. Ma przy tym œwiadomoœæ, ¿e zalewanie inwestora nadmiernymi
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informacjami nie wp³ywa korzystnie na jakoœæ podejmowanych przez niego decyzji. Wa¿n¹ rzecz¹ w pracy doradców inwestycyjnych jest informowanie inwestorów, i¿ wy¿sza rentownoœæ inwestycji zwi¹zana jest z wy¿szym ryzykiem i odwrotnie – mniejsze ryzyko oznacza ni¿sz¹ rentownoœæ. Nie nale¿y przy tym
polecaæ ryzykownych produktów osobom niezdolnym do zaakceptowania du¿ego ryzyka.

5.3. Postêpowanie inwestorów w wybranych krajach na rynku
finansowym w œwietle teorii finansów behawioralnych
Niemcy
Z przeprowadzonych we wrzeœniu 2014 roku na zlecenie Golden Sachs Asset
Management badañ ankietowych na reprezentatywnej grupie inwestorów niemieckich wynika, ¿e najwiêksze znaczenie przy lokowaniu przez nich pieniêdzy
ma bezpieczeñstwo lokaty (wskazuje to 63,7% badanych). Na drugim miejscu
jako kryterium wyboru formy lokaty finansowej znalaz³a siê p³ynnoœæ instrumentu finansowego (26,7% badanych), a dopiero na trzecim miejscu rentownoœæ
(wskaza³o j¹ 9,3% badanych). Tylko 4,7% badanych akceptuje przy lokowaniu
swoich œrodków wysokie ryzyko, a a¿ 73,% jedynie niskie ryzyko lub nie dopuszcza ¿adnego ryzyka. Najwiêcej badanych (72,9%) wskaza³o, i¿ dysponuje oszczêdnoœciami w bardzo bezpiecznych formach i lokatach oszczêdnoœciowych, œrodkami na rachunku bie¿¹cym w banku lub w formie bankowych lokat
terminowych o sta³ym oprocentowaniu. W bezpiecznych funduszach inwestycyjnych ulokowa³o swoje pieni¹dze 38,6% respondentów, w nieruchomoœciach
35,8%, a w akcjach 31,9%, natomiast 9,5% badanych nie posiada³o ¿adnych oszczêdnoœci. Za najlepszy region œwiata do lokowania œrodków przez Niemców
uwa¿ana jest Europa (50,5% wskazañ), na drugim miejscu znalaz³y siê Chiny
(16,4%), a na kolejnych miejscach rynki wschodz¹ce (15,5%) i USA (7,5%). A¿ dla
63% badanych wa¿ne jest zdywersyfikowanie form lokowania pieniêdzy, natomiast przeciwnego zdania jest 36% ankietowanych (Goldman Sachs AG 2014).
W Niemczech od kilku lat wszelkie lokaty bankowe s¹ bardzo nisko oprocentowane, jednak nie wp³ynê³o to na zmianê strategii oszczêdzania osób prywatnych w kierunku wyboru przez nich bardziej rentownych form lokowania pieniêdzy, ale nie tak bezpiecznych jak lokaty bankowe. T³umaczy siê to awersj¹
Niemców do ryzyka. A¿ 90% badanych inwestorów uwa¿a siê za konserwatywnych lub bardzo konserwatywnych inwestorów, podczas gdy w innych krajach
za takich uwa¿a siê tylko 60% badanych (Krüger 2015).
Informacji o postêpowaniu i preferencjach prywatnych inwestorów niemieckich na rynku finansowym dostarczaj¹ dane o wielkoœci i strukturze zasobów
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finansowych gospodarstw domowych w Niemczech. Zasoby te przekraczaj¹ 5 bln
EUR, podczas gdy d³ugi ludnoœci wynosz¹ 3,4 bln EUR (dane z jesieni 2014 roku).
Struktura tych zasobów by³a nastêpuj¹ca:
– 39% gotówka i lokaty bankowe,
– 3% obligacje,
– 10% akcje,
– 9% udzia³y w funduszach inwestycyjnych,
– 38% ubezpieczenia kapita³owe (Geldvermögen steigt… 2015).
Z powy¿szych danych wynika, i¿ najbardziej preferowanymi formami lokowania pieniêdzy w spo³eczeñstwie niemieckim s¹ lokaty bankowe i ubezpieczenia kapita³owe (ubezpieczenia na ¿ycie), a stosunkowo ma³o œrodków osoby
prywatne lokuj¹ w papiery wartoœciowe: akcje i obligacje. Natomiast z wczeœniejszych opracowañ Bundesbanku wynika, i¿ portfel inwestycyjny osób prywatnych w Niemczech jest s³abo zdywersyfikowany – w przypadku 46% gospodarstw domowych sk³ada siê on z dwóch lub trzech produktów i najczêœciej s¹ to
lokaty bankowe, œrodki ulokowane w kasach oszczêdnoœciowo – budowlanych
i pieni¹dze wp³acone do towarzystw ubezpieczeniowych z myœl¹ o emeryturze.
Natomiast niedu¿e znaczenie maj¹ akcje - w 2008 roku posiada³o je tylko 8,6 mln
inwestorów niemieckich, czyli oko³o 13% ludnoœci kraju. Wed³ug danych Bundesbanku w 2009 roku gospodarstwa domowe w Niemczech mia³y ulokowane
w akcjach tylko 3,9% swoich zasobów i to przede wszystkim w akcjach niemieckich (Deutsche Bundesbank 2011, s. 45–58).
Wœród inwestorów niemieckich wystêpuje zjawisko postêpowania stadnego,
które przy du¿ym jego natê¿eniu prowadziæ mo¿e do tworzenia siê na rynku
b¹bli spekulacyjnych i z³ej alokacji zasobów finansowych.

Szwajcaria
Szwajcarzy obok Szwedów cechuj¹ siê najwiêksz¹ w Europie sk³onnoœci¹ do
oszczêdzania. Systematycznie oszczêdza 2/3 spo³eczeñstwa szwajcarskiego (przy
œredniej europejskiej na poziomie 55%). 22% Szwajcarów ka¿dego miesi¹ca
odk³ada ze swoich dochodów ponad 750 franków.
Podejœcie Szwajcarów do oszczêdzania jest bardzo konserwatywne. Obecnie
oszczêdzaj¹ oni bardziej ni¿ przed wyst¹pieniem globalnego kryzysu finansowego, ale nie dotyczy to emerytów, spoœród których 55% ju¿ nie oszczêdza, a wydaje
wczeœniej zgromadzone pieni¹dze (Infografik… 2014).
Wed³ug Allianz Global Wealth Report oszczêdnoœci finansowe w przeliczeniu
na jednego mieszkañca w Szwajcarii w 2014 roku i by³y najwy¿sze na œwiecie
i wynosi³y 157 tys. franków.
Szwajcarzy w porównaniu z innymi narodami dysponuj¹ pe³niejsz¹ wiedz¹
o finansach: o cechach poszczególnych form oszczêdzania, ich rentownoœci i ry-
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zyku jakim s¹ obci¹¿one. Najlepiej o sprawach finansowych poinformowane s¹
osoby wykszta³cone i dysponuj¹ce wysokimi zarobkami. Osoby te w wiêkszym
stopniu ni¿ pozosta³e inwestuj¹ swoje oszczêdnoœci w papiery wartoœciowe. Generalnie gorsz¹ wiedz¹ z zakresu finansów dysponuj¹ kobiety i osoby o niskich
dochodach.
Rynek finansowy w Szwajcarii oferuje bardzo szerok¹ paletê produktów,
w których osoby prywatne i przedsiêbiorcy mog¹ lokowaæ wolne œrodki finansowe. Jednak¿e klienci szwajcarskich instytucji finansowych cechuj¹ siê awersj¹ do
ryzyka, zami³owaniem do pieni¹dza gotówkowego i œrodków ulokowanych na
rachunkach bankowych. Pod wp³ywem globalnego kryzysu finansowego awersja do ryzyka u Szwajcarów jeszcze siê pog³êbi³a. Towarzyszy temu niechêæ zamo¿nych klientów do korzystania z us³ug doradców finansowych, np. co pi¹ty zamo¿ny Szwajcar podkreœla, ¿e nigdy nie korzysta³ z porady u bankowego
doradcy klientów.
Z badañ ankietowych wynika, ¿e mniej ni¿ jedna czwarta Szwajcarów jest gotowa zainwestowaæ w bardziej ryzykowne instrumenty, choæ cechuj¹ siê one
wy¿sz¹ rentownoœci¹ ni¿ lokaty bankowe i tradycyjne obligacje. Nic nie wskazuje
na to, ¿e otwarcie szwajcarskich inwestorów na ryzykowne formy oszczêdzania
siê zwiêkszy w dobie zerowego lub nawet ujemnego oprocentowania lokat bankowych. Tylko po³owa ankietowanych deklaruje, ¿e zmieniliby bank, gdyby
zacz¹³ im naliczaæ ujemne odsetki od ulokowanych w nim depozytów (Das
Problem… 2015).
Konserwatywny stosunek Szwajcarów do oszczêdnoœci odzwierciedla struktura ich oszczêdnoœci finansowych (zob. tab. 1).
Tabela 1. Struktura aktywów pieniê¿nych gospodarstw domowych w Szwajcarii
w latach 2010–2014 (w %)
Wyszczególnienie
Gotówka i lokaty bankowe
Obligacje

2010

2011

2012

2013

2014

29,7

31,2

31,9

31,9

31,7

6,4

5,9

5,5

4,6

4,2

10,9

10,6

10,8

12,0

12,3

Udzia³y w funduszach inwestycyjnych

9,2

8,3

8,5

8,8

9,5

Fundusze emerytalne i ubezpieczenia
¿yciowe

42,3

42,7

42,2

41,6

41,3

1,5

1,3

1,1

1,1

1,0

100

100

100

100

100

Akcje

Pozosta³e instrumenty
Razem
ród³o: Swiss National Bank 2014.
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W 2014 roku 31,7% aktywów pieniê¿nych gospodarstw domowych w Szwajcarii stanowi³a gotówka i lokaty bankowe, 42,3% przypada³o na nale¿noœci od
funduszy emerytalnych I towarzystw ubezpieczenia na ¿ycie, na akcje przypada³o 12,3%, a 9,5% aktywów stanowi³y certyfikaty inwestycyjne b¹dŸ jednostki
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Czechy
Oszczêdnoœci finansowe na jednego mieszkañca w Czechach nale¿¹ do najwy¿szych w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Wed³ug danych na koniec 2014
roku wynosi³y one po przeliczeniu 11,3 tys. EUR i by³y ponad dwa razy wiêksze
ni¿ zobowi¹zania gospodarstw domowych, które wynosi³y 5 tys. euro (Allianz
2015). Stosunek Czechów do oszczêdzania jest bardzo konserwatywny i cechuje
siê du¿¹ awersj¹ do ryzyka. Prawie trzy czwarte zasobów finansowych czeskie gospodarstwa domowe utrzymuj¹ w postaci lokat bankowych (wraz z oszczêdnoœciami zgromadzonymi w kasach oszczêdnoœciowo-budowlanych). A¿ jedn¹
czwart¹ aktyw finansowych Czechów stanowi¹ œrodki na rachunkach bie¿¹cych.
Tak wysoki udzia³ aktywów ulokowanych w bankach œwiadczy o przywi¹zywaniu przez nich du¿ej wagi do bezpieczeñstwa swoich oszczêdnoœci.
Osoby prywatne w Czechach niechêtnie nabywaj¹ papiery wartoœciowe, które s¹ postrzegane jako ryzykowne instrumenty inwestycyjne. Awersja do ryzyka
kojarzonego z papierami wartoœciowymi u naszych po³udniowych s¹siadów wynika z ich negatywnych doœwiadczeñ z papierami wartoœciowymi i funduszami
inwestycyjnymi latach 90. XX w., kiedy ponieœli oni du¿e straty na papierach prywatyzowanych czeskich przedsiêbiorstw. Natomiast stosunkowo du¿e zainteresowanie lokowaniem oszczêdnoœci w kasach oszczêdnoœciowo-budowlanych
t³umaczy siê wspieraniem tej formy oszczêdzania przez pañstwo.
Niski udzia³ papierów wartoœciowych w aktywach czeskich gospodarstw domowych obni¿y³ siê jeszcze bardziej z powodu globalnego kryzysu finansowego.
Tylko 1% gospodarstw posiada papiery wartoœciowe, g³ównie akcje. £¹cznie w
papierach wartoœciowych Czesi ulokowali 0,8% swego maj¹tku finansowego.
Wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê fundusze inwestycyjne, ale s¹ to g³ównie fundusze inwestuj¹ce w instrumenty rynku pieniê¿nego i fundusze gwarantuj¹ce
zwrot powierzonego im kapita³u, co równie¿ potwierdza awersjê Czechów do ryzyka. Przypada na nie oko³o 10% aktywów gospodarstw domowych. Stopniowo
w Czechach rozwijaj¹ siê ubezpieczenia na ¿ycie i fundusze emerytalne. Ich
udzia³ w aktywach finansowych gospodarstw domowych wynosi odpowiednio
8,4% i 7,8% (2012 r.) (Giese, Srutek, Strassberger 2012, s. 22–23).
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5.4. Wp³yw finansów behawioralnych na regulacje prawne
w zakresie ochrony inwestorów prywatnych i politykê pieniê¿n¹
W realnej sferze gospodarczej podstaw¹ objaœniania zachodz¹cych w niej procesów powinna byæ zarówno klasyczna, jak i behawioralna teoria finansów. Oba podejœcia do finansów maj¹ bowiem charakter komplementarny i mog¹ siê wzajemnie ubogacaæ. Wiedz¹ o tym tak¿e regulatorzy rynków finansowych i dlatego
coraz czêœciej przy tworzeniu regulacji finansowych uwzglêdniaj¹ obserwacje
i wnioski formu³owane przez ekonomiê behawioraln¹ Przyk³adowo mo¿na tutaj
wskazaæ na opublikowane w listopadzie 2010 r. przez Komisjê Europejsk¹ studium na temat zachowania siê na rynku finansowym inwestorów detalicznych
i zwi¹zanych z tym implikacji politycznych. W studium zawarty jest zgodny z behawioraln¹ teori¹ finansów wniosek, ¿e drobni inwestorzy najbardziej korzystaj¹
z uproszczonych i standardowych informacji o instrumentach finansowych
(Chater, Huck, Inderst 2010).
Zalecenia teorii finansów behawioralnych mówi¹ce, i¿ prosty i przejrzysty
sposób informowania o produktach finansowych pozytywnie wp³ywa na wybór
instrumentów do portfela dokonywany przez inwestorów, zosta³y uwzglêdnione
przy konstrukcji wzorcowego europejskiego formularza informacyjnego, stosowanego przy sprzeda¿y jednostek udzia³owych funduszy inwestycyjnych. Formularz ten, w przeciwieñstwie do obszernego prospektu inwestycyjnego, informuje krótko i w zrozumia³y sposób o rodzaju lokaty, jej funkcjach, ryzyku,
oczekiwanej rentownoœci terminie zapadalnoœci i kosztach z ni¹ zwi¹zanych.
Dziêki sporz¹dzeniu formularza informacyjnego w przyjaznej dla inwestorów
formie jest on chêtniej czytany ni¿ prospekt inwestycyjny, co przyczynia siê do
zmniejszenia asymetrii informacji na rynku funduszy inwestycyjnych (Deutsche
Bundesbank 2011, s. 56–57).
Z behawioralnej teorii finansów wyp³ywaj¹ te¿ okreœlone wnioski dla polityki
pieniê¿nej banku centralnego. W œwietle finansów behawioralnych postêpowanie inwestorów na rynku finansowym niejednokrotnie odbiega od zachowania
racjonalnego i na ich decyzje du¿y wp³yw maj¹ czynniki subiektywne: uczucia,
spontanicznoœæ, zdarzenia przewidywane na podstawie dotychczasowego doœwiadczenia danej osoby, bezpoœrednioœæ, owczy pêd itp. (zob. rys. 1).
Prowadzi to do tego, ¿e inwestorzy oczekuj¹c ponadprzeciêtnych zysków
i pragn¹c we w³aœciwym momencie dokonaæ inwestycji b¹dŸ siê z niej wycofaæ,
zbyt czêsto dokonuj¹ transakcji i w efekcie ich decyzje nie s¹ trafne.
Polityka pieniê¿na banku centralnego poprzez oddzia³ywanie na rynki finansowe wywiera wp³yw na realn¹ sferê gospodarcz¹. Opisane przez finanse behawioralne zachowanie siê inwestorów Ne rynkach finansowych powoduje wzrost
niepewnoœci na tych rynkach, przez co komplikuje siê i staje siê nieprzejrzysty
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proces transmisji impulsów polityki pieniê¿nej pañstwa do realne gospodarki. jej
oddzia³ywanie na gospodarkê staje siê wiêc mniej pewne i nie jest ona w stanie
³agodziæ pojawiaj¹cych siê na rynkach finansowych szoków oraz zwi¹zanych
z nimi fal optymizmu i pesymizmu inwestorów. Destabilizuj¹cy wp³yw na rynki
finansowe maj¹ stadne zachowania siê inwestorów, kiedy masowo kupuje siê
akcje i nieruchomoœci z powodu wzrostu ich cen w ostatnim okresie, Inwestorzy
ekstrapoluj¹ wiêc rosn¹cy trend, nie zastanawiaj¹c siê, czy wzrost cen wynika
z fundamentalnego wzrostu wartoœci akcji czy nieruchomoœci.

Rysunek 1. Proces podejmowania decyzji zgodnie z teori¹ finansów behawioralnych
ród³o: (Seitz 2015).

W warunkach du¿ej niepewnoœci na rynkach finansowych bank centralny
musi prowadziæ ostro¿n¹ politykê pieniê¿n¹. Nie powinna to byæ polityka dyskrecjonalna (uznaniowa) i o krótkim horyzoncie czasowym, lecz oparta na przejrzystych regu³ach i d³u¿szym horyzoncie. W systemie pieni¹dza papierowego, z którym wspó³czeœnie mamy do czynienia, kluczowe znaczenie ma te¿ wiarygodnoœæ,
transparentnoœæ i zaufanie do banku centralnego. Spe³nienie przez bank centralny wszystkich oczekiwañ wysuwanych pod jego adresem jest bardzo trudne.
W wyniku paniki na rynku finansowym, co jest równie¿ przedmiotem zainteresowania finansów behawioralnych, dochodzi do b³êdnej wyceny aktywów
i problemów z utrzymaniem p³ynnoœci przez podmioty finansowe. Do roz³adowania tych problemów potrzebna jest interwencja banku centralnego w postaci zasilenia banków komercyjnych w dodatkowy pieni¹dz.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e finanse behawioralne nie stanowi¹ jeszcze zwartej teorii, lecz sk³adaj¹ siê g³ównie z wielu przyk³adów i obserwacji, które pomocne s¹
przy objaœnianiu procesów zachodz¹cych na rynkach finansowych, ale nie uzurpuj¹ sobie prawa do zast¹pienia tradycyjnej teorii finansów. Jak zauwa¿a Franz
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Seitz (2015, s. 16), potrzebna jest zarówno tradycyjna, jak i behawioralna teoria finansów. Oba podejœcia do finansów mog¹ siê wzajemnie uzupe³niaæ i ubogacaæ.

5.5. Wykorzystanie spostrze¿eñ finansów behawioralnych
w doradztwie finansowym dla zamo¿nych klientów
Finanse behawioralne zwracaj¹ uwagê nie tylko na wymiar finansowy decyzji inwestycyjnych, ale tak¿e na ich stronê emocjonaln¹. Wa¿ne s¹ te¿ konsekwencje
emocjonalne podjêtych decyzji na rynku finansowym Jak pisz¹ K. Opolski i T. Potocki (2011), dziêki spostrze¿eniom finansów behawioralnych, mo¿emy lepiej
rozumieæ oczekiwania inwestorów i trafniej im doradzaæ. Pierwszym krokiem
w procesie prawid³owego doradzania klientowi jest okreœlenie celów klienta
i jego stosunku do ryzyka. Cele inwestycyjne wymagaj¹ specyfikacji dotycz¹cej
zarówno czasu, kwot, jak i klasyfikacji pod k¹tem priorytetów. Planuj¹c inwestycje klienta, trzeba przewidzieæ œrodki na pokrycie konsekwencji podejmowanego
ryzyka, które to œrodki nale¿y ulokowaæ w odpowiednio p³ynnych instrumentach. Pozosta³e œrodki nale¿y zainwestowaæ w d³ugotrwa³¹ inwestycjê stosownie
do celów inwestora, które zamierza on osi¹gn¹æ przed emerytur¹. Tymi celami
mog¹ byæ: wydatki na edukacjê dzieci, podró¿e zagraniczne, zakup dodatkowych
nieruchomoœci, niezale¿noœæ finansowa w okresie emerytalnym i inne.
Ekonomia behawioralna szczególn¹ wagê przywi¹zuje do poznania b³êdów
pope³nianych przez inwestorów, takich jak: nierealistyczne postrzeganie swoich
umiejêtnoœci i doœwiadczenia, z³e szacowanie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia
okreœlonych zdarzeñ, co przek³ada siê na niedoszacowanie ryzyka zwi¹zanego
z inwestowaniem w okreœlony instrument, przecenianie znaczenia ostatnio notowanego poziomu cen i inne. Ich znajomoœæ u³atwia ograniczanie tych b³êdów
i prowadzi do lepszego zarz¹dzania maj¹tkiem zamo¿nych klientów (Opolski,
Potocki 2011).
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6. Sk³onnoœci do wspó³pracy i zaufanie spo³eczne
na przyk³adzie polskich, litewskich i hiszpañskich
studentów
Danuta Mi³aszewicz*

6.1. Wprowadzenie
Wspó³praca i zaufanie s¹ fundamentami dobrze funkcjonuj¹cego spo³eczeñstwa.
Skuteczne i efektywne wspó³dzia³anie jednostek oraz instytucji publicznych,
oparte na konstytucyjnej zasadzie pomocniczoœci, tworz¹cej podstawê do udzia³u
obywateli w publicznych procesach decyzyjnych, umo¿liwia rozwój ca³ego
spo³eczeñstwa, ale te¿ mniejszych spo³ecznoœci lokalnych czy regionalnych. W ramach takiej wspó³pracy jednostki mog¹ poœrednio i bezpoœrednio uczestniczyæ
w podejmowaniu decyzji odnosz¹cych siê do warunków w jakich ¿yj¹, czyli
wspó³tworzyæ1 politykê publiczn¹, odczuwaj¹c jednoczeœnie skutki tych decyzji
i podejmowanych przez siebie dzia³añ. Szczególnego znaczenia nabiera wspó³praca na szczeblu lokalnym, gdzie mieszkañcy powinni byæ anga¿owani w decyzje i dzia³ania podejmowane przez samorz¹d lokalny. Jednak tak¿e na poziomie
pañstwa wspó³praca jest nie mniej wa¿nym elementem rozwi¹zywania problemów charakteryzuj¹cych siê szerszym zasiêgiem terytorialnym czy te¿ wiêksz¹
z³o¿onoœci¹ ni¿ regionalne i lokalne.
Wspó³dzia³anie ró¿nych podmiotów w procesie tworzenia polityki publicznej
podkreœlane jest we wspó³czeœnie rozwijanej i wdra¿anej koncepcji governance2,
która odnosi siê do „podejmowanych i realizowanych polityk oraz do ich spo³ecznej efektywnoœci” (Izdebski 2007), a w ramach której „administracja publiczna zaczyna w coraz wiêkszym zakresie dostrzegaæ mieszkañca, obywatela, przedsiêbiorcê, czyli te podmioty, dla s³u¿enia którym zosta³a powo³ana, których interesy
reprezentuje, i o których dobro ma dbaæ” (Rudolf 2010). Dlatego wed³ug Donalda
F. Kettla (2005, s. 78), pojêcie governance powinno byæ odnoszone do formalnych
i nieformalnych relacji pomiêdzy rz¹dem i spo³eczeñstwem, które w swojej istocie
* Dr hab. Prof. US, Uniwersytet Szczeciñski, Katedra Makroekonomii, dmilasz@wneiz.pl
1

Za A. Zyba³¹ (2015) proces tworzenia polityki publicznej rozumiany jest jako proces jej formu³owania, realizacji oraz ewaluacji.

2

Szersze przedstawienie koncepcji governance znaleŸæ mo¿na w: Mi³aszewicz 2014.
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opisuje. Jerzy Wilkin (2013, s. 31) podkreœla natomiast, ¿e „governance jest zawsze
w jakimœ zakresie procesem rz¹dzenia, a wiêc funkcj¹ sprawowania w³adzy”
(Wilkin 2013, s. 21). Opiera siê jednak na wspó³rz¹dzeniu, czyli dzieleniu siê
w³adz¹ i uczestniczeniu ró¿nych podmiotów w rozwi¹zywaniu problemów koordynacji, organizowania i zarz¹dzania. Uwa¿a zatem, ¿e jednym z warunków dobrego sprawowania w³adzy jest to, aby oby-watele wyra¿ali swoje opinie na temat
spraw publicznych, a ich g³os by³ s³u-chany i uwzglêdniany (Wilkin 2013, s. 29).
Wspó³pracê miêdzy obywatelami, tworzonymi przez nie organizacjami a instytucjami publicznymi, reguluj¹ zasady prawa. Jednak nawet najlepsze rozwi¹zania prawne, reguluj¹ce kwestie wspó³pracy, nie gwarantuj¹ w praktyce
w³aœciwego wspó³dzia³ania miêdzy tymi podmiotami. Do tego niezbêdne jest nie
tylko odpowiednie prawo i jego w³aœciwe przestrzeganie, ale tak¿e wola instytucji
publicznych (sprawuj¹cych w³adzê – polityków oraz administracji – urzêdników)
do realizowania interesów spo³ecznych (a nie tylko prywatnych). Przede wszystkim potrzebna jest sk³onnoœæ jednostek do takiej wspó³pracy, która wymaga zaufania miedzy stronami wspó³pracy, rozumianej tak¿e w sensie wspó³zarz¹dzania. Zaanga¿owanie jednostek i ich spo³ecznych przedstawicielstw w procesie
wspó³zarz¹dzania (governance) odnoszone jest w literaturze do partycypacyjnego
spo³eczeñstwa obywatelskiego i posiadanego przez niego kapita³u spo³ecznego
(Bowles, Gintis 2002; Knack 2002; £opaciuk-Gonczaryk 2013; Ritter 2013). Ten
ostatni ujmowany jest w teorii jako wielowymiarowa koncepcja. Wœród jego Ÿróde³ czy atrybutów, które mog¹ byæ analizowane na ró¿nych poziomach, wa¿nych
tak¿e z punktu widzenia tego opracowania, wyró¿nia siê wspó³pracê i zaufanie
(Skawiñska i in. 2012).
Celem rozdzia³u jest przedstawienie wybranych wyników pierwotnych badañ kapita³u spo³ecznego studentów i analiza sk³onnoœci do wspó³pracy tych
m³odych ludzi oraz jej uwarunkowañ wynikaj¹cych z zaufania spo³ecznego. Analiza dokonana zosta³a na podstawie wyników badañ ankietowych przeprowadzonych wœród studentów Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñskiego (Polska) oraz Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania Uniwersytetu w Vigo (Hiszpania) na prze³omie paŸdziernika i listopada 2013 r.,
a Wydzia³u Polityki i Zarz¹dzania Uniwersytetu im. Mykolo Romerio w Wilnie
(Litwa) w listopadzie 2014 r.

6.2. Sk³onnoœæ do wspó³pracy i zaufanie – rozwa¿ania teoretyczne
Wed³ug Józefa Hozera (2012) sk³onnoœæ jest „nachyleniem czegoœ lub kogoœ
w kierunku kogoœ lub czegoœ, sprawiaj¹cym, ¿e roœnie prawdopodobieñstwo
okreœlonych zdarzeñ”. Zdaniem Jana Czempasa (2014) sk³onnoœæ rozstrzyga o sta-
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wianych sobie przez podmioty celach, przyjêtej strategii ich osi¹gniêcia i dokonywanych wyborach, a te z kolei o efektach podejmowanych dzia³añ.
Tak rozumiane sk³onnoœci mog¹ byæ wynikiem dzia³ania dwóch rodzajów si³.
Jedne z nich maj¹ charakter naturalny, drugie wymuszony (Hozer 2004, s. 208).
Z naturalnym ich charakterem mamy do czynienia wówczas, gdy wynikaj¹
z przyczyn endogenicznych, czyli uwarunkowañ tkwi¹cych w cz³owieku (psychologicznych) lub zbiorowoœci. Je¿eli sk³onnoœci wynikaj¹ z si³ egzogenicznych,
czyli uwarunkowañ zewnêtrznych, nale¿y je uznaæ za wymuszone lub wykreowane, czyli mog¹ce powstawaæ pod wp³ywem celowych bodŸców (Hozer, Doszyñ 2004, s. 13). Odnosz¹c te rozwa¿ania do sk³onnoœci do wspó³pracy, rozumianej w psychologii jako zdolnoœæ cz³owieka do identyfikacji i akceptacji zachowañ
innych osób (Hornowska 2003, s. 14), podkreœliæ nale¿y, ¿e zale¿y ona od temperamentu i charakteru osób (si³y endogeniczne), ale wp³yw na ni¹ mo¿e mieæ tak¿e szeroko rozumiane otoczenie i funkcjonuj¹cy w nim inni ludzie (si³y egzogeniczne).
Wspó³praca to pozytywna forma wspó³dzia³ania (Ko¿uch, Ko¿uch 2008,
s. 196), które rozumiane mo¿e byæ jako „podejmowanie dzia³añ na rzecz wspólnego
celu, oparte na identyfikacji z tym celem, zaufaniu, lojalnoœci i dzia³aniu w interesie wszystkich uczestników przy zachowaniu zaakceptowanych regu³ komunikowania siê i rozwi¹zywania konfliktów” (Czarniawski 2002, s. 11). Wspó³dzia³anie
mo¿e odbywaæ siê miêdzy organizacjami, grupami oraz jednostkami. W przypadku
ró¿nych spo³ecznych jednostek czynnikami sk³aniaj¹cymi je do wspó³dzia³ania
mo¿e byæ przymus lub presja podmiotów zewnêtrznych, poczucie wspólnych interesów, wyrachowanie, d¹¿enia do korzyœci materialnych wynikaj¹cych ze
wspó³dzia³ania, potrzeba uzyskania akceptacji innych, ale tak¿e bezinteresownoœæ w d¹¿eniu do pomocy innym (Zió³kowski 2010, s. 31). Wymienione tu czynniki mog¹ zostaæ pogrupowane na egzogeniczne i endogeniczne, podobnie jak
przyczyny okreœlaj¹ce sk³onnoœæ do wspó³pracy.
Wspó³praca to dzia³anie na rzecz maksymalizacji wspólnych wartoœci, wspólnego zysku. To takie zachowanie, które zmierza do uzyskania jak najwy¿szego
wspólnego wyniku, nawet kosztem zmniejszenia w³asnego zysku (Zaleœkiewicz,
He³ka 2007). To dzia³anie zwi¹zane z nastawieniem kooperatywnym oraz oczekiwaniem wzajemnoœci (Ko¿uch 2011, s. 110), które ma zasadnicze znaczenie dla
rozwoju spo³eczeñstw (Galloa, Yan 2015).
W klasycznym podejœciu wspó³praca jest wynikiem podzielania wspólnych
wartoœci i norm oraz zgodnych z nimi zachowañ (Diekmann, Lindenberg 2015).
Teoria gier i przeprowadzone na podstawie jej eksperymenty dotycz¹ce zachowañ „racjonalnych egoistów” w ramach dylematów spo³ecznych, wskazuj¹ na
trzy rodzaje zakorzenienia potencjalnej wspó³pracy osadzaj¹c j¹ w czasie, w instytucjach (normach) oraz w sieciach spo³ecznych (Raub, Weesie 2000). Eksperymenty te dowiod³y tak¿e, ¿e ludzie nie wydaj¹ siê byæ tak egocentryczni, jak to siê
zak³ada w teorii gier. Powsta³e w ostatnim czasie analizy, oparte na pewnej formie
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racjonalnoœci – racjonalnoœci spo³ecznej, przynios³y wyjaœnienie niektórych dotychczas nierozwi¹zanych problemów. Wychodz¹c z za³o¿enia racjonalnego
dzia³ania, analizy te uzupe³niaj¹ go o tzw. „preferencje socjalne” (cele socjalne
jako efekt ewolucji; oddzia³ywanie innych na preferencje i cele jednostki), efekty
uczenia siê (poznawcze i motywacyjne) oraz efekt framingu (definiowania sytuacji, korzyœci i strat). Tak ujêta racjonalnoœæ (spo³eczna), postrzegana jako rozwiniêta, mo¿e mieæ ró¿ne typy, ale umo¿liwia czerpanie korzyœci adaptacyjnych
wynikaj¹cych z ¿ycia w grupach (Diekmann, Lindenberg 2015).
W literaturze przedmiotu od dawna podkreœla siê, ¿e wspó³praca osób w grupie mo¿e tworzyæ wartoœæ dodan¹ (nadwy¿kê), która przynosi korzyœci wszystkim, ale jest ona czêsto podkopywana przez interes w³asny, zachêcaj¹cy do „jazdy
na gapê” i korzystania z wk³adu czynionego przez innych (Ostrom 1990). Pomimo
licznych eksperymentów i badañ dotycz¹cych dylematów spo³ecznych, w dalszym ci¹gu przedmiotem zainteresowania przedstawicieli ró¿nych nauk spo³ecznych pozostaje poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe pytanie: jakie czynniki
powoduj¹ powstawanie kooperacyjnego zachowania i w jaki sposób utrzymaæ go
w miarê up³ywu czasu (Rand, Nowak 2013). Teoria i wyniki badañ sugeruj¹, ¿e
u ludzi rozwój wspó³pracy na szerok¹ skalê mo¿e byæ u³atwiony przez sieci
powi¹zañ spo³ecznych (Ohtsuki, Hauert, Lieberman, Nowak 2006). Ostatnie eksperymenty pokazuj¹ tak¿e, ¿e wspó³praca wy³ania siê w dynamicznych sieciach
relacji, w których jednostki maj¹ mo¿liwoœæ wyboru powi¹zañ oraz maj¹ odpowiednio du¿o informacji, na podstawie których mog¹ oceniæ reputacjê innych
uczestników wspó³pracy (Galloa, Yan 2015). W wyniku takiej oceny miêdzy uczestnikami okreœlonej sieci mo¿e pojawiaæ siê zaufanie u³atwiaj¹ce wspó³pracê.
Zarówno sieci, jak i zaufanie charakteryzuj¹ kapita³ spo³eczny. Ten rodzaj kapita³u mo¿e byæ definiowany jako zdolnoœæ do bezinteresownej wspó³pracy
(Coleman 1988) oraz odnoszony do okreœlonych cech organizacji spo³eczeñstwa,
takich jak zaufanie, normy i powi¹zania, dziêki którym mo¿e zwiêkszyæ siê sprawnoœæ spo³eczeñstwa, poniewa¿ u³atwiaj¹ one skoordynowane dzia³ania (Putnam
1995, s. 264; Putnam 2008, s. 33).
W ujêciu Putnama idei kapita³u spo³ecznego, stanowi¹cego pewnego rodzaju
opozycjê do homo oeconomicus, istotne jest odwo³ywanie siê do sieci spo³ecznego
zaanga¿owania (elementy strukturalne) oraz takich spo³ecznych wartoœci i norm,
jak wzajemnoœæ, wspó³praca i zaufanie (elementy normatywne) (£opaciuk-Gonczarek 2012). Takie ujêcie kapita³ spo³ecznego oznacza traktowanie go jako dobra
publicznego, które powinno byæ rozpatrywane na poziomie kolektywnym (a nie
jednostkowym) oraz odwo³ywanie siê do jego typu pomostowego i ³¹cz¹cego
(a nie wi¹¿¹cego). dostrzegalny jest w sieciach zewnêtrznych w poprzek rozmaitych podzia³ów spo³ecznych (Putnam 2000, s. 22)rzyczyniaj¹c siê do ich wspó³pracy, jest dostêpny dla ka¿dego. Wed³ug Putmana „kapita³ pomostowy potrafi rozszerzaæ granice indywidualnoœci (to¿samoœci) oraz wzajemnoœci” (Putnam 1995,
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s. 22). Natomiast kapita³ ³¹cz¹cy obejmuje relacje z ludŸmi zajmuj¹cymi pozycjê
na ró¿nych poziomach w³adzy oraz charakteryzuje relacje pomiêdzy grupami,
które ró¿niæ siê mog¹ od siebie funkcj¹, wielkoœci¹, charakterem czy usytuowaniem w hierarchii spo³ecznej (Onyx, Bullen, 2000; Aldridge i in. 2002, s. 12).
Zaufanie coraz czêœciej traktowane jest jako fundament spo³eczeñstwa i jego
organizacji (Sztompka 2007) oraz kluczowe pojêcie dla rozumienia gospodarczej
i spo³ecznej rzeczywistoœci (Ko¿uch 2011, s. 35). Uznawane jest ono za niezbêdny
czynnik wszystkich relacji miêdzyludzkich (tak¿e w ¿yciu gospodarczym, politycznym, miêdzynarodowym), nieodzownnie mo¿e byæ rozpatrywane jako: wynik
wiarygodnoœci, rodzaj obopólnych korzyœci, moralne zobowi¹zanie, albo element
osobowoœci i cech charakteru; jako kategoria kognitywna (rodzaj poznania, wiedzy) lub kwestia wyboru (Drabarek 2014).
W literaturze poœwiêconej kapita³owi spo³ecznemu zaufanie traktowane jest
jako jego przejaw (Fukuyama 1997, s. 38), najcenniejsza jego odmiana (Sztompka
2007, s. 71) lub jego atrybut i czynnik niezbêdny do koordynacji dzia³añ ludzkich
(Matysiak 2011). Wed³ug Fukuyamy zaufanie „to mechanizm oparty na za³o¿eniu, ¿e innych cz³onków danej spo³ecznoœci cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte na wyznawanych normach” (Fukuyama 1997, s. 38). Zale¿y ono
od stopnia w jakim grupa ludzi uznaje wspólne normy i wartoœci oraz od tego, na
ile cz³onkowie tej spo³ecznoœci potrafi¹ poœwiêciæ czy te¿ od³o¿yæ w czasie zaspokojenie swojego partykularnego dobra dla dobra grupy (Fukuyama 1997, s. 20).
Jego zdaniem zaufanie ³¹czy ludzi, poprawia komunikacjê miêdzy nimi oraz
umo¿liwia kooperatywne dzia³ania i wspó³pracê.
W odniesieniu do wyró¿nionych dwóch typów kapita³u spo³ecznego – pomostowego i ³¹cz¹cego – nale¿y rozró¿niæ dwa wymiary zaufania okreœlanego jako
spo³eczne. Podstaw¹ tworzenia kapita³u pomostowego jest zaufanie uogólnione
(ogólne, zgeneralizowane), a wraz z normami i sieciami powi¹zañ elementy te samowzmacniaj¹ i kumuluj¹ siê (Putnam 1995, s. 276). Zaufanie uogólnione, jako
wymiar zaufania horyzontalnego, oparte jest na bezpoœrednim doœwiadczeniu
¿ycia w spo³eczeñstwie, codziennych relacjach z przyjació³mi, rodzin¹, s¹siadami,
kolegami i innymi osobami, czyli na tzw. zaufaniu spersonalizowanym. Zdobywane jest w trakcie ludzkiej egzystencji i doœwiadczenia, a na jego tworzenie wywiera wp³yw przede wszystkim ¿ycie spo³eczne oraz polityczne. Deficyt tego zaufania wynika zarówno z w³asnych postaw jednostek, które nastawione s¹ na
realizacjê dobra w³asnego, kosztem wspólnego, z dzia³añ innych ludzi, ale tak¿e
z czynników systemowych, funkcjonowania instytucji (Nowakowski 2008).
Te ostanie czynniki decyduj¹ przede wszystkim o drugim z wymiarów zaufania spo³ecznego, tzw. zaufaniu publicznym, nazywanym tak¿e instytucjonalnym.
Rozumiane jest jako przekonanie o kompetencji, rzetelnoœci, uczciwoœci, prawdomównoœci, bezinteresownoœci rz¹du i instytucji publicznych (Sztompka 2007,
s. 377). Zaufanie instytucjonalne jest zaufaniem wertykalnym, odnoszonym do
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³¹cz¹cego typu kapita³u spo³ecznego. G³ówn¹ jego podstaw¹ s¹ przede
wszystkim doœwiadczenia poœrednie, przekazywane informacje o ¿yciu politycznym, funkcjonowaniu instytucji publicznych i liderach politycznych. Brak zaufania instytucjonalnego wynika z negatywnych ocen stanu ¿ycia politycznego, ze
stosunku do ludzi, którzy kieruj¹ demokratycznymi instytucjami i innymi agencjami wdra¿aj¹cymi publiczne programy, z ogólnego zaufania do systemu demokratycznego i procedur demokratycznych (Nowakowski 2008).
Oba wymiary zaufania spo³ecznego (uogólnione i instytucjonalne) s¹ z regu³y
ze sob¹ mocno zintegrowane. Zaufanie zgeneralizowane stanowi bazê drugiego
wymiaru zaufania spo³ecznego, ale mo¿e byæ te¿ pog³êbiane dziêki zaufaniu
instytucjonalnemu. Zaufanie spo³eczne okreœlaæ mo¿e zatem kszta³t instytucji, ale
tak¿e wynika z ich dzia³ania (Nowakowski 2008).
Brak zaufania obywateli do w³adzy i jej instytucji stanowi istotny czynnik
ograniczania rozwoju demokracji i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Obdarzanie
zaufaniem tych, którzy reprezentuj¹ spo³eczeñstwo jest istotnym czynnikiem
sprzyjaj¹cym rozwi¹zywaniu wielu spo³ecznych problemów i wzmacniaj¹cym
trwa³oœæ istniej¹cego ³adu. Podkreœla siê jednak, ¿e nadmierne zaufanie do
instytucji publicznych nie sprzyja precyzyjnej kontroli ich poczynañ i mo¿e
zwiêkszaæ prawdopodobieñstwo podejmowania dzia³añ nieprzynosz¹cych
korzyœci jednostkom i grupom, „których interesy nie s¹ odpowiednio reprezentowane przez elity w³adzy. Istota sprawy nie sprowadza siê zatem do kwestii,
czy wszyscy powinni ufaæ lub te¿ nie ufaæ wszystkim, ale do proporcji pomiêdzy
tymi dwoma stanami œwiadomoœci spo³ecznej” (Starosta, Brzeziñski 2014).

6.3. Metodologia badañ kapita³u spo³ecznego studentów
i charakterystyka grup badawczych
Badania ankietowe kapita³u spo³ecznego3, których wybrane wyniki pos³u¿y³y do
analizy sk³onnoœci do wspó³pracy i zaufania, przeprowadzone zosta³y wœród
studentów Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñskiego i Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania Uniwersytetu w Vigo w roku akademickim 2013/2014, a Wydzia³u Polityki i Zarz¹dzania Uniwersytetu im. Mykolo
Romerio w Wilnie w roku akademickim 2014/2015. We wszystkich przypadkach
ankietê przeprowadzono w pocz¹tkowych miesi¹cach roku akademickiego, a respondentami byli studenci pierwszego roku studiów zaczynaj¹cy ekonomiczn¹
edukacjê na szczeblu akademickim. W opracowaniu dokonano analizy jedynie
3

Ankieta zosta³a przeprowadzona w ramach Badañ Statutowych Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Szczeciñskiego, finansowanych ze œrodków MNiSW, przez zespó³ w sk³adzie: dr hab. prof.
US D. Mi³aszewicz, dr R. Nagaj, dr P. Szkudlarek, mgr A. Milczarek, mgr M. Zakrzewska.
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wybranych wyników pierwotnych badañ ankietowych, odnosz¹cych siê do charakterystyki sk³onnoœci do wspó³pracy i zaufania, charakteryzuj¹cych pomostowy i ³¹cz¹cy kapita³ spo³eczny. Ankieta, oprócz pytañ dotycz¹cych danych socjodemograficznych zawartych w metryczce, sk³ada³a siê z 36 pytañ typu
zamkniêtego oraz otwartego i obejmowa³a swoim zakresem kapita³ spo³eczny bez
podzia³u na jego typy (Milczarek i in. 2015, s. 95). Przy jej tworzeniu zosta³ przyjêty schemat logiczny zaproponowany przez Bank Œwiatowy w podrêczniku poœwiêconym badaniu kapita³u spo³ecznego Instruments of the Social Capital Assessment Tool (Grootaert i in. 2004). Ankieta zawiera³a pytania odnosz¹ce siê do szeœciu
obszarów tematycznych: grupy i sieci, zaufanie i solidarnoœæ, aktywnoœæ i wspó³praca, informacja i komunikacja, spójnoœæ i integracja, spo³eczna legitymizacja
i uczestnictwo w ¿yciu politycznym.
G³ówne charakterystyki próby badawczej przedstawiono w tabeli 1. Próbê
okolicznoœciow¹ respondentów polskich stanowi³o 58%, hiszpañskich 52%, a litewskich 51,4% wszystkich studentów pierwszego roku na tych wydzia³ach w czasie
dokonywanych badañ4. Respondenci hiszpañscy byli nieco starsi ni¿ polscy oraz
litewscy, a pod wzglêdem wieku stanowili najbardziej zró¿nicowan¹ grupê. We
wszystkich grupach respondentów przewa¿a³y kobiety, a ich najwiêkszy udzia³
zanotowano w grupie litewskiej. Wiêkszoœæ respondentów z ka¿dej grupy narodowoœciowej pochodzi z tego samego regionu (NUTS 2 dla Polski i Hiszpanii,
a NUTS 3 na Litwie), co mo¿e mieæ znaczenie z punktu widzenia dalszej analizy.
Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej
Polska –
Szczecin

Hiszpania –
Vigo

Litwa – Wilno

Liczba ankietowanych

269

59

113

Udzia³ ankietowanych w ogólnej liczbie
studentów na danym roku studiów, w %

58,0

52,0

51,4

Wiek (œrednia), lat

19,9

22,3

19,3

1,3

5,5

1,7

Udzia³ kobiet, w %

67,3

71,2

76,1

Udzia³ mê¿czyzn, w %

32,7

29,8

23,9

69,6
województwo
zachodniopomorskie

100,0
prowincja
Galicja

60,2
okrêg
wileñski

Wyszczególnienie

Odchylenie standardowe wieku, lat

Struktura geograficzna wed³ug pochodzenia,
w%

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

4

Nie wszyscy respondenci udzielili odpowiedzi na ka¿de z pytañ zawartych w ankiecie. Dlatego
przy analizie ka¿dego z pytañ pod uwagê brano liczebnoœæ osób, które udzieli³y odpowiedzi na
dane pytanie.
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Inne charakterystyki respondentów przedstawiono na rysunku 1. Wynikaj¹
one z samooceny ankietowanych odnosz¹cej siê do ka¿dej z cech, a dokonanej
wed³ug punktowej skali z zakresem 2, 1, 0, -1, -2. Na rysunku 1 ukazano procent
respondentów, którzy przypisali sobie skrajn¹ pozytywn¹ ocenê (2) dla danej cechy. Oceny te, obok innych analizowanych w tym opracowaniu, mog¹ mieæ znaczenie przy okreœlaniu poziomu sk³onnoœci do wspó³pracy ankietowanych, poniewa¿ sk³onnoœæ to ukryta cecha jednostek lub zbiorowoœci. Nie jest ona
bezpoœrednio obserwowalna. Jej pomiar jest wprawdzie utrudniony, ale jest mo¿liwy przez kwantyfikacjê innych cech, które nie tylko s¹ obserwowalne, ale s¹
tak¿e powi¹zane ze sk³onnoœci¹ i s¹ jej odbiciem, odzwierciedleniem (Czempas
2014).
Wiêksza czêœæ badanych hiszpañskich studentów (22%) ni¿ polskich (17,4%)
ocenia siebie lepiej pod wzglêdem bardzo dobrego zorganizowania, a 9,9% studentów litewskich przypisa³a sobie najwy¿sze oceny w tym wzglêdzie. Polscy respondenci oceniaj¹ siebie jako osoby bardziej przedsiêbiorcze, a zarazem bardziej
rozwa¿ne przy podejmowaniu decyzji, ni¿ badani hiszpañscy oraz litewscy studenci. Zdecydowanie wiêksza liczba litewskich studentów bardzo ³atwo podejmuje decyzje i niemal¿e taka sama, pomimo stosunkowo niskich samoocen bardzo dobrego zorganizowania i przedsiêbiorczoœci, uwa¿a siebie za osoby bardzo
szczêœliwe. Najmniejsze ró¿nice miêdzy badanymi grupami studentów wystêpuj¹ w ocenie ich asertywnoœci – w ka¿dej z grup ponad 1/4 ankietowanych uwa¿a siebie za osobê bardzo asertywn¹.
Najwa¿niejsze znaczenie przy próbie oceny sk³onnoœci do wspó³pracy mo¿e
mieæ przedsiêbiorczoœæ i asertywnoœæ. Pierwsza z nich, z jednej strony mo¿e
zwiêkszaæ sk³onnoœæ do wspó³pracy w osi¹ganiu celów przynosz¹cych wspólne
korzyœci, ale z drugiej mo¿e byæ indykatorem innego wymiaru wspó³dzia³ania –
konkurencji, ograniczaj¹cej gotowoœæ do wspó³pracy. Asertywnoœæ natomiast, rozumiana ogólnie jako szacunek dla siebie i innych, mo¿e byæ dobrym, wstêpnym
warunkiem do nawi¹zywania wspó³pracy, opartej na poszanowaniu norm i wartoœci, uczuæ oraz praw nie tylko swoich, ale tak¿e innych jednostek.
W tym kontekœcie wiêkszej sk³onnoœci do wspó³pracy mo¿na by spodziewaæ
siê po polskich ankietowanych studentach, poniewa¿ to w tej grupie, przy podobnej ocenie asertywnoœci, jest najwiêksza czêœæ respondentów oceniaj¹cych siebie
najwy¿ej pod wzglêdem przedsiêbiorczoœci. Pamiêtaæ nale¿y jednak o tym, ¿e ta
cecha mo¿e ³¹czyæ siê ze sk³onnoœci¹ do wspó³pracy w celu realizacji jedynie w³asnych interesów. Jednoczeœnie najwiêksza czêœæ respondentów tej narodowoœci
(ponad 1/5 badanej grupy) oceni³a siebie jako bardzo rozwa¿nych, czyli posiadaj¹cych wysokie zdolnoœci realnego i trafnego oceniania oraz w³aœciwego zachowania siê w ka¿dej sytuacji.
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Rysunek 1. Charakterystyki respondentów wynikaj¹ce z ich samooceny
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

6.4. Wspó³praca i sk³onnoœæ do niej w œwietle wyników badañ
kapita³u spo³ecznego studentów
Na podstawie analizy wyników dokonanej przez respondentów samooceny wymienionych cech trudno jest jednak jednoznacznie wnioskowaæ, która z ankietowanych grup studentów charakteryzuje siê wiêksz¹ sk³onnoœci¹ do wspó³pracy.
Dlatego w dalszej czêœæ opracowania przedstawiona zosta³a analiza odpowiedzi
na wybrane pytania pozwalaj¹ce na ukazanie mniej i bardziej sformalizowanych
sieci wspó³pracy, w których uczestnicz¹ ankietowani studenci. Informacje te
mog¹ byæ potraktowane jako odzwierciedlaj¹ce sk³onnoœæ do wspó³pracy respondentów.
W tabeli 2 zaprezentowano odpowiedzi na trzy pytania odnosz¹ce siê do
wspó³pracy w ramach sieci nieformalnych. Najszerszy zasiêg nieformalnych sieci
wspó³pracy zdaje siê charakteryzowaæ litewskich respondentów. A¿ 46% z nich,
czyli o 12 p.p. wiêcej ni¿ hiszpañskich oraz o ponad 7 p.p. wiêcej ni¿ polskich,
wskazuje, ¿e co najmniej 5 osób zwróci³o siê do nich o pomoc w ci¹gu roku (czêœæ I
tabeli 2). Podkreœliæ tak¿e nale¿y, ¿e najwiêkszy odsetek respondentów z Litwy
(31,1%) mo¿e liczyæ na niewielk¹ finansow¹ pomoc co najmniej 5 osób spoza
gospodarstwa domowego (czêœæ III tabeli 2). Ponownie jest to wiêcej o 11 p.p. ni¿
ankietowanych z Hiszpanii, ale tylko o 2,6 p.p. ni¿ respondentów z Polski. I to
w³aœnie najwiêksza czêœæ polskich ankietowanych (wiêcej o 6,8 p.p. ni¿ litewskich
i o 2,5 p.p. ni¿ hiszpañskich) w przypadku nag³ego wypadku mo¿e liczyæ na
pomoc 5 i wiêcej osób (czêœæ II tabeli 2). Podkreœliæ tak¿e nale¿y, ¿e w ka¿dej

38,7

5 i wiêcej

33,9

18,6
46,0

27,4

20,4

6,2

Litwa

56,8

30,8

11,3

1,1

Polska

54,3

28,8

16,9

0,0

Hiszpania

50,0

25,0

25,0

0,0

Litwa

II. Liczba osób, na pomoc których
respondent móg³by liczyæ, jeœli nagle
zdarzy³by siê wypadek losowy

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

27,7

3–4

39,0

8,5

5,1

28,5

0

Hiszpania

Polska

1–2

Wyszczególnienie

I. Liczba osób, które zwróci³y siê
do respondenta o pomoc w ci¹gu
ostatnich 12 miesiêcy

Tabela 2. Charakterystyka nieformalnych sieci wspó³pracy badanych studentów

28,5

33,5

33,5

4,5

Polska

20,3

35,6

35,6

8,5

Hiszpania

31,1

26,5

33,6

8,8

Litwa

III. Liczba osób spoza gospodarstwa
domowego, która po¿yczy³aby
respondentowi ma³¹ kwotê pieniêdzy
(np. tygodniowe zakupy)
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z badanych narodowoœciowych grup studentów ponad po³owa z nich wskazuje
na wiêksz¹ liczbê (5 osób i wiêcej) mo¿liwych relacji z innymi w kwestii otrzymania pomocy (czêœæ II tabeli 2). Analizowane tu sieci relacji, chocia¿ s¹ podstaw¹
tworzenia zaufania, w wiêkszoœci przypadków dotycz¹ raczej wspó³dzia³ania
w ramach gospodarstw domowych oraz najbli¿szej rodziny ankietowanych, czyli
emocjonalnie doœæ silnych wiêzi nietworz¹cych kapita³u pomostowego, a charakteryzuj¹cych kapita³ wi¹¿¹cy. Wskazuj¹ na to dane z ostatniego wiersza tabeli 2.
Dla ka¿dej z ankietowanych grup studentów mniejsze s¹ procentowe udzia³y respondentów, w porównaniu do pozosta³ych dwóch przypadków analizowanych
nieformalnych sieci wspó³pracy, którzy mogliby otrzymaæ niewielkie wsparcie finansowe od 5 lub wiêcej osób spoza swojego gospodarstwa domowego (czêœæ III
tabeli 2). A w³aœnie te s³absze wiêzi z jednostkami spoza gospodarstw domowych
mog¹ œwiadczyæ o potencjale sk³onnoœci do wspó³pracy ankietowa-nych studentów, wykraczaj¹cej poza ramy rodziny i najbli¿szych.
Bardziej sformalizowane sieci wspó³pracy scharakteryzowaæ mo¿na odpowiedziami na kolejne dwa pytania ankiety, odnosz¹ce siê do uczestnictwa
respondentów w dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych oraz akcjach charytatywnych, a podsumowane na rysunku 2.

Rysunek 2. Dzia³alnoœæ w organizacjach pozarz¹dowych (panel A) i uczestnictwo w akcjach
charytatywnych (ile razy w ci¹gu roku) (panel B) (% odpowiedzi)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

Uczestnictwo w sieciach formalnych charakteryzuje siê generalnie bardziej
luŸnymi wiêziami ni¿ rodzinne. Uwa¿ane jest ono za bardzo istotny wskaŸnik pomostowego kapita³u spo³ecznego, który, podobnie jak „smar” u³atwiaj¹cy maszynom ich dzia³anie, pozwala na funkcjonowanie spo³eczeñstwa i wspó³dzia³anie
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szerszych grup spo³ecznych. Zrzeszanie siê w organizacjach pozarz¹dowych oraz
zajmowane w nich pozycje nale¿y uznaæ za przejaw sk³onnoœci do wspó³pracy
opartej nie (tylko) na emocjonalnym przywi¹zaniu do innych, a na gotowoœci
wspó³pracy w realizacji wspólnego dobra. Z przeprowadzonych badañ wynika,
¿e znacznie wiêcej polskich ni¿ hiszpañskich studentów (o blisko 12 p.p.) podjê³o
kiedykolwiek dzia³alnoœæ w takich organizacjach (rys. 2, panel A). Jednak najwiêksz¹ sk³onnoœci¹ do wspó³pracy w ramach organizacji pozarz¹dowych charakteryzuj¹ siê respondenci z Litwy – blisko po³owa z nich deklaruje udzia³ w takiej
formie wspó³pracy (o 20 p.p. wiêcej ni¿ polskich i o prawie 40 p.p. wiêcej ni¿ hiszpañskich respondentów!). Z kolei niewiele mniejsza czeœæ gospodarstw domowych polskich respondentów ni¿ hiszpañskich (o 1,1 p.p.) uczestniczy³a w akcjach
charytatywnych5 (rys. 2, panel B), a w porównaniu z litewskimi by³a ona odpowiednio wiêksza o 5,7 p.p. i 4,8 p.p. Litewscy respondenci czêœciej bior¹ udzia³
w takich akcjach – o przesz³o 4 p.p. wiêcej ni¿ hiszpañskich i polskich deklaruje
czêstsze ni¿ dwukrotne w ci¹gu roku uczestnictwo w akcjach charytatywnych.
Najczêstsz¹ tak rozumian¹ aktywnoœæ (5 i wiêcej razy w ci¹gu roku) deklaruj¹
hiszpañscy studenci. Ich udzia³ jest przesz³o o po³owê wiêkszy ni¿ w pozosta³ych
dwóch grupach ankietowanych.
Odpowiedzi respondentów na kolejne dwa pytania ankiety (tab. 3) pozwalaj¹
na ocenê wybranych form wspó³pracy, rozumianej w tym przypadku jako sposoby pomagania innym.
Tabela 3. Ocena potencjalnych form wspó³pracy i ich stosowanie przez respondentów
Wyszczególnienie

Polska

Hiszpania

Litwa

36,0

40,7

46,9

83,5

89,8

61,9

70,0

55,9

66,4

4,9

1,7

1,8

25,1

40,7

23,9

56,9

40,7

38,1

47,6

28,8

42,5

Inaczej

2,6

1,7

2,7

Nie dotyczy

9,0

13,6

20,4

Najlepsza
Pomoc finansowa
forma wspierania
Przekazywanie darów rzeczowych
instytucji dobroPomaganie w³asn¹ prac¹
czynnych
Inne
Stosowane przez Przekazywanie pieniêdzy
respondentów
Przekazywanie darów rzeczowych
sposoby pomagaW³asna praca
nia innym

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

5

Okazuje siê, ¿e w przypadku polskich respondentów na iloœæ akcji charytatywnych, w których
uczestnicz¹ w ci¹gu roku ich gospodarstwa domowe, nie ma wp³ywu osi¹gany w nich poziom œredniego miesiêcznego dochodu na osobê. Por. (Nagaj 2015).
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Ofiarnoœæ finansowa na rzecz instytucji dobroczynnych zosta³a oceniona
przez respondentów jako najgorsza z wymienionych potencjalnych form
wspó³pracy z tymi instytucjami. Jest ona najlepszym sposobem jedynie dla ponad
1/3 ankietowanych z Polski, nieca³ych 41% z Hiszpania i 47% z Litwy. W ocenie
ankietowanych studentów z Polski (ponad 83%) i Hiszpanii (prawie 90%) najlepsz¹ z potencjalnych form wspomagania instytucji dobroczynnych jest przekazywanie darów rzeczowych. Udzia³ tak twierdz¹cych studentów z tych grup
narodowoœciowych jest o przesz³o 20 p. p. wiêkszy ni¿ respondentów z Litwy.
Zdaniem tych ostatnich ta forma pomocy jest niewiele mniej istotna ni¿ pomaganie w³asn¹ prac¹ (ponad 66%), któr¹ jedynie o 4,5 p.p. wiêksza czêœæ studentów
z tej grupy narodowoœciowej uzna³a za lepsz¹ formê ni¿ przekazywanie darów.
W³asn¹ pracê, jako potencjalnie najlepsz¹ formê wspó³pracy z instytucjami dobroczynnymi, wskaza³o a¿ 70% ankietowanych z Polski i prawie 60% z Hiszpanii.
Mo¿e to œwiadczyæ o pewnej gotowoœci tych respondentów do nawi¹zywania
bezpoœredniej wspó³pracy z takimi instytucjami.
Pamiêtaj¹c jednak o niewielkim odsetku ankietowanych z Polski i Hiszpanii,
którzy ju¿ podjêli takie dzia³ania (rys. 2, panel A), zastanowiæ siê nale¿y nad odpowiedzi¹ na pytanie: dlaczego gotowoœæ do wspó³pracy nie przeradza siê we
wspó³pracê z organizacjami trzeciego sektora? Wydaje siê, ¿e ankietowani wol¹
uczestniczyæ w nieformalnych sieciach wspó³pracy, które s¹ bardziej dynamiczne, mniej absorbuj¹ce ni¿ formalne i dla nich ³atwiejsze do zaakceptowania ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ rodzaju wystêpuj¹cych powi¹zañ. Zdecydowana wiêksza
czêœæ ankietowanych studentów z Polski pomaga innym poprzez przekazywanie
darów (56,9% studentów) oraz w³asn¹ prac¹ (47,6% studentów), która w przesz³o
po³owie przypadków nie wynika z przynale¿noœci tych respondentów do instytucji pozarz¹dowych. Natomiast respondenci z Litwy bardziej preferuj¹ pomaganie innym w³asn¹ prac¹ (42,5% studentów) ni¿ przekazywanie darów (38,1%).
W dalszej kolejnoœci ankietowani studenci z obu pañstw wymieniaj¹ pomoc finansow¹ (1/4 z Polski i 23,9% z Litwy), jako stosowany przez nich sposób pomagania innym. W przypadku ankietowanych z Hiszpanii, jednakowy ich procent preferuje pomoc finansow¹ oraz rzeczow¹ (po 40,7%), a nieca³e 29% pomaga innym
w³asn¹ prac¹. To w³aœnie te wyniki mog¹ œwiadczyæ o znacznej potencjalnej
sk³onnoœci badanych do wspó³pracy, ale raczej w ramach niesformalizowanych
sieci. Œwiadczy o tym tak¿e du¿y procent respondentów (od 30% polskich do
ponad 50% hiszpañskich i litewskich) uwa¿aj¹cych, ¿e wolontariusze wykorzystywani s¹ jako darmowa si³a robocza (rys. 3). W kontekœcie oceny sk³onnoœci do
wspó³pracy, negatywnie nale¿y oceniæ to, ¿e 9% ankietowanych studentów z Polski, 13,6% z Hiszpanii i a¿ 1/5 z Litwy, wybra³o odpowiedŸ „nie dotyczy”, przy
wskazywaniu stosowanych przez nich form pomagania innym.
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Rysunek 3. Podzielane wartoœci i przekonania dotycz¹ce wspó³pracy (% odpowiedzi
„zdecydowanie tak” i „raczej tak”)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

Gotowoœæ i umiejêtnoœæ wspó³pracy z innymi podmiotami jest istotnym elementem kultury obywatelskiej rozumianej jako zespó³ akceptowanych wartoœci,
przekonañ, postaw i wzorów zachowañ niezbêdnych do sprawnego dzia³ania
spo³eczeñstwa obywatelskiego (Sasinowski 2012). Ankietowani studenci s¹
w pe³ni œwiadomi, ¿e stanowi¹ wa¿ny element spo³eczeñstwa – w ka¿dej grupie
narodowoœciowej oko³o 65% ankietowanych uwa¿a, ¿e ich g³os ma znaczenie
(rys. 3)6. Oko³o 83% z ka¿dej grupy podziela normê wspó³pracy wskazuj¹c, ¿e
uczestniczenie w akcjach spo³ecznych przynosi korzyœci innym, a nie tylko samym uczestnikom. Od prawie 61%, w przypadku polskich ankietowanych, przez
prawie 65% hiszpañskich, do 69%, w przypadku litewskich wykazuje siê empati¹
i podziela normê powinnoœci pomagania innym, którzy potrzebuj¹ tej pomocy
(ubodzy, chorzy, czy bêd¹cy w trudnej sytuacji ¿yciowej). Ale prawie 90% wszystkich ankietowanych uwa¿a, ¿e pomaganie innym sprawia przyjemnoœæ, co mo¿e
œwiadczyæ o skupianiu siê g³ownie na czerpaniu w³asnych u¿ytecznoœciach wynikaj¹cych z dzia³añ kooperacyjnych, a nie realizacji wspólnych wartoœci. Jednoczeœnie 43% polskich, 57,6% hiszpañskich i 67,3% respondentów z Litwy uœwiadamia
sobie mo¿liwoœæ osobistego odzia³ywania na œrodowisko lokalne i decyzje innych
ludzi. Przedstawione tu analizy sugeruj¹, ¿e du¿a czêœæ respondentów zdaje siê
wykazywaæ gotowoœæ do wspó³pracy i mog³aby podejmowaæ w przysz³oœci
spo³eczne dzia³ania kooperacyjne lub je inicjowaæ w odpowiednich ku temu wa6

Respondenci udzielali odpowiedzi w skali Likerta (zdecydowanie tak, raczej tak, trudno powiedzieæ, raczej nie, zdecydowanie nie) na pytanie: „Czy zgadza siê Pan/Pani ze stwierdzeniem:…”.
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runkach. Mo¿na jednak s¹dziæ, na podstawie analizy dalszych wyników badañ,
¿e istniej¹ce uwarunkowania nie sprzyjaj¹ sk³onnoœci do wspó³pracy, a respondentom brakuje tak¿e dobrych przyk³adów oraz pewnych umiejêtnoœci, które pozwoli³yby na wspólne rozwi¹zywanie problemów i sterowanie pewnymi sytuacjami spo³ecznymi.

Rysunek 4. Postawy dotycz¹ce wspó³pracy (% odpowiedzi „tak” na pytanie: „Czy
w ci¹gu roku?”)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

Ocenê charakteryzuj¹cych sk³onnoœæ do wspó³pracy wybranych postaw obywatelskich respondentów i ich zaanga¿owanie w dzia³ania (nieprzymusowe
kampanie, demonstracje, spotkania i zebrania publiczne), które mog¹ przynieœæ
trwa³e i wymierne efekty dla szerszych spo³ecznoœci, przedstawiono na rysunku
4. Uczestnictwo w analizowanych formach kontaktów z innymi jednostkami, grupami czy instytucjami, charakteryzuj¹ce sieci dotycz¹ce spraw publicznych (Sierociñska 2011), potraktowano jako wyraz obywatelskich postaw respondentów,
opieranych na wzorach zachowañ umo¿liwiaj¹cych podejmowanie wspólnych
dzia³añ, wp³ywaj¹cych na otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoœæ.
Zdecydowanie wiêcej litewskich ni¿ hiszpañskich i polskich respondentów
wykazuje postawê obywatelsk¹. Szczególnie du¿a ró¿nica widoczna jest w przypadku uczestnictwa ankietowanych w kampaniach spo³ecznych lub politycznych
– tylko 8% polskich badanych studentów bra³a w nich udzia³, a ten rodzaj aktywnoœci spo³ecznej wskaza³o prawie o 4 p.p. wiêksza czêœæ respondentów z Hiszpanii i o 16 p.p. z Litwy. Wiêkszy procent litewskich respondentów uczestniczy tak¿e w spotkaniach spo³ecznoœci lokalnych. Jest on przesz³o 2-krotnie wiêkszy ni¿
polskich i o 3 p. p. wiêkszy ni¿ hiszpañskich respondentów. Najwiêksza czêœæ litewskich ankietowanych bra³a tak¿e udzia³ w spotkaniach z politykami (36,3%) –
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10-krotnie wiêkszy ni¿ hiszpañskich i o 1/3 wiêkszy ni¿ polskich. Respondenci
z Litwy (25,7%) mniej chêtnie od Hiszpañskich (28,8%) uczestnicz¹ natomiast
w demonstracjach. W tej formie aktywnoœci obywatelskiej uczestniczy³o dotychczas jedynie 12% polskich respondentów. Przeprowadzona analiza wybranych
form obywatelskiego zaanga¿owania i samoorganizowania siê zdaje siê sugerowaæ, ¿e wiêksz¹ sk³onnoœæ do wspó³pracy w realizacji dobra wspólnego wykazuj¹
badani z Litwy. Jednak podkreœliæ nale¿y, ¿e w ka¿dym z analizowanych przypadków postaw obywatelskich, bêd¹cych odzwierciedleniem tej sk³onnoœci, aktywnoœæ wykazuje zdecydowanie mniej ni¿ po³owa respondentów tej narodowoœci.

6.5. Zaufanie spo³eczne – wyniki badañ kapita³u spo³ecznego
studentów
Zaufanie jest podstaw¹ kooperatywnych dzia³añ miêdzy jednostkami i grupami.
Wspó³pracy jest relacj¹ zwrotn¹ i bez zaufania do innych, w niej uczestnicz¹cych,
wi¹za³aby siê z bardzo du¿ym poczuciem niepewnoœci podejmowanych dzia³añ
i ryzykiem ich powodzenia. Z punktu widzenia wspó³pracy spo³ecznej i sk³onnoœci do niej najwa¿niejsze jest zaufanie spo³eczne rozpatrywane w wymiarze zaufania uogólnionego i instytucjonalnego.
Na rysunku 5 przedstawiono wskaŸniki charakteryzuj¹ce poziom zaufania
zgeneralizowanego, którym ankietowani obdarzaj¹ innych ludzi. Z twierdzeniem, ¿e mo¿na ludziom ufaæ zgadza siê jedynie nieco ponad 16% ankietowanych
z Polski, 14% z Hiszpanii i tylko 5% z Litwy. Ponad dwukrotnie wiêcej litewskich
respondentów (11,5%) twierdzi, ¿e ludziom generalnie nie nale¿y ufaæ. Tak¹ sam¹
opiniê wyra¿a 12,5% polskich i 13,6% hiszpañskich ankietowanych. A przewa¿aj¹ca czêœæ studentów z ka¿dej badanej grupy narodowoœciowej (ponad
60–70%) uwa¿a, ¿e w kontaktach z ludŸmi nale¿y byæ ostro¿nym. Wa¿ne i nieco
dziwne jest tak¿e to, ¿e a¿ 15% respondentów litewskich i prawie 9% polskich nie
ma zdania na ten temat, a s¹ to przecie¿ osoby maj¹ce ponad 19 lat, czyli powinny
mieæ dostatecznie du¿e doœwiadczenie w kontaktach z innymi, aby móc dokonaæ
takiej oceny.
Skuteczne wspó³dzia³anie jednostki z otoczeniem uzale¿nione jest nie tylko
od zaufania uogólnionego, ale wynika tak¿e z doœwiadczenia zaufania do w³adz
i instytucji publicznych, bêd¹cego podstaw¹ szerszego zaanga¿owania spo³ecznego i gotowoœci do budowania wspólnoty zapewniaj¹cej realizacjê celów ponadjednostkowych. W przeprowadzonych badaniach poziom zaufania do w³adz
i wybranych instytucji mierzono na piêciopunktowej skali Likerta7. Ze wzglêdu
7

Zastosowano skalê: ca³kowicie ufam, raczej ufam, trudno powiedzieæ, raczej nie ufam, ca³kowicie
nie ufam.
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na to, ¿e ¿aden z hiszpañskich oraz litewskich respondentów nie wybra³ odpowiedzi „ca³kowicie ufam” lub „raczej ufam”, w analizie zaufania instytucjonalnego porównano procentowe udzia³y respondentów, którzy nie ufaj¹ instytucjom wymienionym na rysunku 6.

Rysunek 5. Zaufanie uogólnione (% odpowiedzi)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

Rysunek 6. Brak zaufanie do instytucji publicznych (% sumy odpowiedzi „raczej nie ufam”
i „ca³kowicie nie ufam”)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

Zdecydowanie wiêkszy procent hiszpañskich ni¿ polskich i litewskich ankietowanych studentów wykazuje deficyty zaufania publicznego. W³adzom centralnym i samorz¹dowym nie ufa oko³o 60% respondentów hiszpañskich. W przypad-
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ku braku zaufania do w³adz centralnych jest ich o po³owê wiêcej ni¿
respondentów polskich i o 3/4 wiêcej ni¿ litewskich. Natomiast brakiem zaufania
do w³adz samorz¹dowych charakteryzuje siê oko³o 1/5 ankietowanych z Polski
i Litwy i jest ich w tych grupach badawczych 3-krotnie mniej ni¿ respondentów
hiszpañskich (59,3%). Bior¹c pod uwagê, ¿e wszyscy respondenci hiszpañscy pochodz¹ z tego samego regionu, to tak du¿y deficyt zaufania do w³adz samorz¹dowych wykazywany przez tych m³odych ludzi mo¿e mieæ powa¿ne konsekwencje
dla prowadzonej polityki i procesów rozwoju w tym regionie.
Hiszpañscy studenci przoduj¹ tak¿e jeœli chodzi o brak zaufania do polityków
– nie ufa im prawie 3/4 ankietowanych z tej grupy. W przypadku poljszy deficyt
zaufania wykazywany jest w stosunku do urzêdników i tak¿e mniejsze s¹ w tym
wzglêdzie ró¿nice miêdzy badanymi grupami studentów. Urzêdników nie darzy
zaufaniem oko³o 24% hiszpañskich respondentów, jest to jednak prawie o 5 p.p.
wiêcej ni¿ polskich i 13 p.p. wiêcej ni¿ litewskich.
Tak wysoki poziom braku zaufania ze strony hiszpañskich respondentów
mo¿e wynikaæ z ich negatywnej oceny wype³niania funkcji przez instytucje i osoby publiczne (rys. 7, panel A), które dodatkowo postrzegane s¹ jako skorumpowane (rys. 7, panel B) i nieuczciwe (rys. 8).

Rysunek 7. Suma bardzo dobrych i dobrych ocen dzia³alnoœci instytucji publicznych
(panel A) oraz ocena poziomu korupcji w tych instytucjach (panel B) jako przyczyny
zniechêcaj¹cej do pomagania innym (% odpowiedzi)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

Jedynie blisko 12% ankietowanych z Hiszpanii wystawia bardzo dobre lub
dobre oceny za dzia³alnoœæ instytucji samorz¹dowych (przesz³o o po³owê mniej
ni¿ respondentów z pozosta³ych dwóch grup narodowoœciowych), a tylko 10,5%
uwa¿a, ¿e pracownicy tych instytucji s¹ uczciwi w swoich dzia³aniach. Dzia³alnoœæ instytucji pañstwowych na poziomie bardzo dobrym i dobrym ocenia jedynie oko³o 22% ankietowanych studentów hiszpañskich. W przypadku studentów
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z Litwy tak¹ ocenê swoim instytucjom centralnym wystawia 17% respondentów,
a w przypadku studentów z Polski jedynie 3,1%! Na uczciwoœæ w³adz centralnych
wskazuje niewielka, choæ ró¿na, czêœæ respondentów z ka¿dej ankietowanej grupy (rys. 8). Zdecydowanie wiêcej respondentów ocenia bardzo dobrze i dobrze
uczciwoœæ pracowników s¹dów i policji. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e ponownie
w grupie hiszpañskiej najmniejsza jej czêœæ dokona³a najwy¿szych ocen pracowników tych instytucji.

Rysunek 8. Ocena uczciwoœci pracowników instytucji publicznych (% zsumowanych
odpowiedzi „bardzo uczciwi” i „raczej uczciwi”)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

Korupcjê w instytucjach publicznych dostrzega a¿ 75,9% hiszpañskich respondentów, 62,8% litewskich i 41,2% polskich, wskazuj¹c, ¿e mo¿e to byæ przyczyn¹ zniechêcenia do pomagania innym. W literaturze podkreœla siê, ¿e korupcja
jest jednym z siedmiu funkcjonalnych substytutów braku zaufania, daj¹cym
z³udzenie kontroli nad innymi i gwarancjê ich przychylnoœci (Sztompka 2007,
s. 306). Natomiast wiedza na temat korupcji i jej stopnia w danej instytucji publicznej mo¿e redukowaæ zaufanie wobec rz¹du i w³adz lokalnych, które nie eliminuj¹
i nie zwalczaj¹ korupcji w podleg³ych im instytucjach. Wysoki poziom skorumpowania instytucji publicznych przyczynia siê nie tylko do wzrostu nieufnoœci wobec tych instytucji i miêdzy urzêdnikami, ale tak¿e miêdzy obywatelami, redukuj¹c zaufanie spo³eczne i zwiêkszaj¹c ryzyko wspó³pracy (Drabarek 2014).
Problem niechêci do podejmowania wspó³pracy mo¿e byæ dodatkowo potêgowany brakiem dobrych wzorców zarówno ze strony osób, jak i instytucji publicznych. Na rysunku 9 zamieszczono odpowiedzi respondentów dotycz¹ce dokonanej oceny instytucji publicznych (panel A) oraz postaw osób publicznych (panel
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B) z punktu widzenia ich dzia³añ, które mog³yby kreowaæ postawy ukierunkowane na wspó³pracê w ramach pomagania innym.

Rysunek 9. Ocena czy instytucje publiczne przez swoje dzia³ania kreuj¹ postawy ukierunkowane na pomaganie innym (panel A) oraz czy postawy osób publicznych stanowi¹ wzorzec okreœlonych postaw ukierunkowanych na pomaganie innym (panel B) (% odpowiedzi)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

Prawie 68% ankietowanych z Hiszpanii uwa¿a, ¿e instytucje publiczne przez
swoje dzia³ania nie kreuj¹ postaw wspó³pracy, a ponad 76%, ¿e postawy osób
publicznych nie s¹ dobrymi wzorcami spo³ecznych relacji ukierunkowanych na
pomaganie innym. W grupie studentów polskich negatywne oceny wystawi³o
odpowiednio 35,4% i 53% ankietowanych, a w grupie litewskiej 29,2% i 50,4% respondentów. W ka¿dej grupie narodowoœciowej gorzej oceniono zatem postawy
osób publicznych ni¿ dzia³ania publicznych instytucji. Ankietowani studenci nie
tylko nie maj¹ dobrych wzorców do naœladowania. Du¿a ich czêœæ nie jest w stanie oceny postaw osób publicznych, a jeszcze wiêksza publicznych instytucji.
Mo¿e to wynikaæ z braku niezbêdnych informacji na ten temat lub braku chêci czy
umiejêtnoœci dokonywania takiej oceny. Interesuj¹cym jest przy tym fakt, ¿e najwiêcej takich osób jest w grupie ankietowanych z Polski i Litwy, czyli z krajów,
gdzie demokratyczny system sprawowania w³adzy, umo¿liwiaj¹cy i wrêcz wymagaj¹cy dokonywania takich ocen, ma zdecydowanie krótsz¹ tradycjê ni¿
w Hiszpanii. Podkreœliæ tak¿e nale¿y, ¿e miêdzy ankietowanymi studentami
z tych dwóch krajów wystêpuj¹ zdecydowane ró¿nice w udziale osób pozytywnie
oceniaj¹cych kreowanie postaw ukierunkowanych na pomaganie innym przez
dzia³ania instytucji publicznych. Wœród ankietowanych z Litwy jest ich przesz³o
2-krotnie wiêcej ni¿ respondentów polskich, którzy wystawili takie oceny.
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6.6. Zakoñczenie
Przedstawione wyniki przeprowadzonej analizy, odnosz¹cej siê jedynie do czêœci
badañ kapita³u spo³ecznego studentów, sugeruj¹, ¿e ankietowani charakteryzuj¹
siê raczej nisk¹ sk³onnoœæ do wspó³pracy przy osi¹ganiu wspólnotowych celów
i korzyœci. Wa¿nymi czynnikami niskiego poziomu sk³onnoœci badanych studentów do spo³ecznego wspó³dzia³ania z pewnoœci¹ s¹ zarówno si³y endogeniczne,
jak i egzogeniczne. Te pierwsze w znikomym stopniu mo¿liwe by³y do analizowania na podstawie wyników przeprowadzonych badañ. Pewien zakres takiej
analizy odniesiony zosta³ do samooceny wybranych cech osobowoœciowych dokonanej przez respondentów. I chocia¿ wymaga to szerszych i pog³êbionych
spo³ecznych badañ, to w œwietle uzyskanych, niepewnych wyników, wskazaæ
mo¿na polskich ankietowanych jako grupê, w której wystêpuje wiêcej osób dysponuj¹cych wybranymi cechami stanowi¹cymi pewne przybli¿enie ich sk³onnoœci do wspó³pracy.
Chocia¿ zdecydowana wiêkszoœæ wszystkich respondentów uczestniczy
w nieformalnych sieciach wspó³pracy, ma poczucie sprawstwa i dostrzega korzyœci spo³eczne, które mo¿e przynosiæ wspó³praca, to rzadko podejmuje aktywnoœæ
na rzecz organizacji trzeciego sektora. Jest to szczególnie dostrzegalne w przypadku respondentów polskich i hiszpañskich. Ich niska aktywnoœæ obywatelska,
któr¹ mo¿na rozumieæ jako zaanga¿owanie we wspólne dzia³ania, wspieranie
organizacji pozarz¹dowych i udzia³ w nich, mo¿e stanowiæ barierê dla rozwoju
sektora pozarz¹dowego oraz prawid³owego wype³niania spo³ecznych funkcji
przez tworz¹ce go organizacje. Swoje dzia³ania opieraj¹ one przecie¿ przede
wszystkim na dobrowolnej wspó³pracy wielu wolontariuszy i ofiarnoœci finansowej ró¿nych podmiotów.
Sk³onnoœæ do wspó³pracy nie zale¿y jednak wy³¹cznie od indywidualnych
cech i w³aœciwoœci jednostek. Uzale¿niona jest tak¿e od czynników sytuacyjnych,
które niejako „wymuszaj¹” pewnego typu zachowania i dzia³ania jednostek oraz
grup. Dla aktywnoœci obywatelskiej, charakterystycznej dla spo³eczeñstwa obywatelskiego bior¹cego czynny udzia³ w procesie wspó³rz¹dzenia (governance), niezmiernie wa¿ne jest zaufanie do osób spoza rodziny, najbli¿szego krêgu towarzyskiego czy zawodowego. To w³aœnie zaufanie spo³eczne, do innych oraz do
instytucji publicznych, jest niezbêdnym warunkiem postaw i aktywnoœci obywatelskiej jednostek. Zatem uznanie przez wiêkszoœæ ankietowanych, wœród których przoduj¹ hiszpañscy respondenci, ¿e w kontaktach z innymi ludŸmi nale¿y
byæ ostro¿nym, nie sk³ania do takiej aktywnoœci.
Za wa¿ny czynnik niskiego poziomu sk³onnoœci do wspó³pracy badanych
studentów uznaæ nale¿y nie tylko wystêpuj¹cy w tej grupie osób deficyt zaufania
ogólnego, ale tak¿e zaufania publicznego, które ma istotne znaczenie z punktu
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widzenia mo¿liwoœci szeroko rozumianego procesu tworzenia polityki publicznej, tak¿e polityki rozwoju. Zmniejszone zaufanie publiczne, szczególnie w grupie respondentów hiszpañskich, nie rokuje dobrze na przysz³oœæ i potencjalnie
mo¿e skutkowaæ brakiem postaw wspólnotowych - chêci do aktywnych dzia³añ,
samoorganizowania siê oraz wspó³pracy m³odego pokolenia z instytucjami
publicznymi – lub nawet prowadziæ do konfliktów spo³ecznych. Pamiêtaæ tak¿e
nale¿y, ¿e brak zaufania do polityków, czyli osób reprezentuj¹cych spo³eczeñstwo i twórców polityki publicznej, stanowi wa¿n¹ determinantê decyzji wyborczych.
Nieufnoœæ jak¹ obdarzaj¹ respondenci instytucje i osoby publiczne, a wraz
z ni¹ ma³a sk³onnoœæ do wspó³pracy, wydaj¹ siê byæ wymuszone sytuacyjnie. S¹
one skutkiem dokonywanych przez respondentów negatywnych ocen dzia³añ
podejmowanych przez te instytucje, postaw osób publicznych i podzielanych
przez nie norm, postrzegania ich nieuczciwoœci. Wynika tak¿e z oceny zakresu
dotykaj¹cej je korupcji, czyni¹c te instytucje i osoby niewiarygodnymi partnerami
spo³ecznej wspó³pracy. Znamienne jest przy tym, ¿e jej utrwalenie mo¿e skutkowaæ nisk¹ skutecznoœci¹ prowadzonej polityki publicznej, zarówno obecnie, jak
i w przysz³oœci. Dlatego wymaga ze strony osób i instytucji publicznych uwzglêdnienia tych faktów w ich decyzjach, podjêcia zdecydowanych dzia³añ, a nie tylko
deklaracji, maj¹cych na celu podwy¿szenie ich wiarygodnoœæ w oczach obywateli.
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7. Aktywnoœæ spo³eczna studentów a miejsce ich pochodzenia
w œwietle badañ nad kapita³em spo³ecznym
Piotr Szkudlarek*

7.1. Wstêp
Jednym z istotnych obszarów badañ nad kapita³em spo³ecznym jest aktywnoœæ
spo³eczna. Problematyka ta jest szczególnie wa¿na w Polsce, gdzie po 1989 roku
dosz³o do zasadniczych zmian instytucjonalnych odnosz¹cych siê tak¿e do
aspektów spo³ecznych. Maj¹ one s³u¿yæ m.in. identyfikacji jednostek ze zbiorowoœci¹ oraz intensyfikacji aktywnoœci spo³ecznej na rzecz wspólnego dobra.
Oczywiœcie aktywnoœæ spo³eczna dotyczy równie¿ ludzi m³odych – studentów,
którzy w przeciwieñstwie do swoich rodziców s¹ ju¿ pokoleniem funkcjonuj¹cym w demokratycznej rzeczywistoœci, daj¹cej z zasady swobodê dzia³ania
w przestrzeni publicznej. Wydaje siê istotne, aby ju¿ teraz kszta³towaæ w nich postawê odpowiedzialnoœci za wspólne dobro poprzez aktywnoœæ spo³eczn¹
w ka¿dym jej mo¿liwym wymiarze.
Celem opracowania jest ocena sk³onnoœæ studentów do aktywnoœci spo³ecznej, uwzglêdniaj¹c kryterium miejsca ich pochodzenia. Przy czym w niniejszym
opracowaniu przyjêto, ¿e sk³onnoœæ to „nachylenie postawy” w kierunku czegoœ
lub kogoœ (Doszyñ 2013, s. 14). Charakteryzuj¹ psychologiczne aspekty zachowañ
i przyczyniaj¹ siê do wzrostu prawdopodobieñstwa okreœlonych zdarzeñ.
Osi¹gniêciu celu opracowania podporz¹dkowano jego uk³ad. Zawiera ono rozwa¿ania natury teoretycznej, dotycz¹ce kapita³u spo³ecznego i aktywnoœci
spo³ecznej oraz analizê danych empirycznych. Ich Ÿród³em s¹ w przede
wszystkim badania przeprowadzone wœród studentów pierwszego roku studiów
z Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñskiego1.
Zastosowano metodê doboru celowego, zwi¹zanego z celem badawczym, jakim
by³a ocena kapita³u spo³ecznego, w tym aktywnoœci spo³ecznej, wœród studentów
pierwszego roku studiów. Respondenci stanowili oko³o 58% wszystkich stu* Dr, Uniwersytet Szczeciñski, Katedra Makroekonomii, tatus@wneiz.pl
1

Badanie zosta³o przeprowadzone przez pracowników Katedry Makroekonomii, Instytutu Ekonomii,
Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñskiego w ostatnim kwartale
2014 r. w ramach badañ statutowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, pt. Wiedza a kapita³ spo³eczny. Czêœæ I. Typ pomostowy kapita³u spo³ecznego, nr 503-2000-230-342.
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dentów pierwszego roku studiuj¹cych na tym wydziale (n = 239). Uzyskane wyniki badañ zosta³y poddane obróbce statystycznej, która pozwoli³a na osi¹gniecie
celu opracowania. Nale¿y podkreœliæ, ¿e formu³owane wnioski dotycz¹ badanej
grupy zbiorowoœci studentów.

7.2. Kapita³ spo³eczny i aktywnoœæ spo³eczna
Popularnoœæ koncepcji kapita³u spo³ecznego w szerokim dyskursie publicznym
i naukowym zwi¹zana jest ze chêci¹ poznania oddzia³ywania czynników spo³ecznych na rozwój gospodarczy. Dokonuj¹c analizy samej definicji kapita³u spo³ecznego nale¿y wskazaæ przede wszystkim na ich ró¿norodnoœæ w akcentowaniu poszczególnych jej atrybutów. Wed³ug Pierre Bourdieu kapita³ spo³eczny nale¿y
rozpatrywaæ w aspekcie powi¹zañ wystêpuj¹cych miêdzy jednostkami. Dla niego
kapita³ spo³eczny to „zagregowane aktualne b¹dŸ potencjalne zasoby, powi¹zane
z posiadaniem trwa³ej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych relacji
opartych na wzajemnoœci i uznaniu” (Bourdieu 1986, s. 51). Z kolei Robert David
Putnam okreœla kapita³ spo³eczny jako „powi¹zany miêdzy jednostkami – sieci
spo³eczne i normy wzajemnoœci oraz zaufanie, która powstaje pomiêdzy nimi”
(Putnam et. al. 1993, s. 163, za: £opaciuk-Gonczaryk 2009, s. 36). W innej publikacji
Putnam zwraca uwagê na fakt, ¿e sieci spo³eczne, maj¹ce charakter dobrowolnych, oddolnie tworzonych stowarzyszeñ, a tak¿e towarzysz¹ce im atmosfera zaufania maj¹ kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego (Putnam 2000, s. 19,
za: £opaciuk-Gonczaryk 2009, s. 36). Z kolei Francis Fukuyama wskazuje, ¿e
kapita³ spo³eczny to „ucieleœnione normy spo³eczne, które prowadz¹ do
wspó³dzia³ania dwóch lub wiêcej jednostek”. Normy kapita³u spo³ecznego
zwi¹zane s¹ z takimi cnotami jak uczciwoœæ, dotrzymywanie obietnicy, wywi¹zywanie siê z obowi¹zków, wzajemnoœæ (Fukuyama 2000, s. 3). Kapita³ spo³eczny
pozwala tworzyæ nowe zwi¹zki miêdzyludzkie, zak³adaæ grupy, stowarzyszenia
i organizacje spo³eczeñstwa obywatelskiego dzia³aj¹ce spontanicznie w przestrzeni znajduj¹cej siê miêdzy rodzinami i pañstwem. W koncepcji Jamesa Colemana kapita³ spo³eczny to produkt uboczny wielu dzia³añ jednostkowych – zjawisko
nieintencjonalne, przejawiaj¹ce siê poprzez funkcje, które pe³ni oraz efekty, jakie
wywiera na ¿ycie ludzi (Mandes, Trutkowski 2005). Jest on „ucieleœniony w relacjach miêdzyludzkich”. Formami kapita³u spo³ecznego s¹ relacje oparte na autorytecie i zaufaniu, oraz normy (Coleman 1990, s. 300 i 304), które przyczyniaj¹ siê
do poprawy sprawnoœci dzia³ania ludzi i u³atwiaj¹ tworzenie wspólnoty spo³ecznej. Dla Johna Fielda istot¹ kapita³u spo³ecznego s¹ sieci spo³eczne. Daj¹ one poczucie przynale¿noœci oraz umo¿liwiaj¹ budowanie spo³ecznoœci czy relacji opartych na zaufaniu i tolerancji (Field 2003, s. 1–2). Z kolei Bank Œwiatowy, którego
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metodykê badañ wykorzystano w opracowaniu, wskazuje, ¿e „kapita³ spo³eczny
odnosi siê do instytucji, zwi¹zków oraz norm, które kszta³tuj¹ jakoœæ i iloœæ grupowych interakcji spo³ecznych. (...) Kapita³ spo³eczny nie jest tylko sum¹ instytucji,
które podtrzymuj¹ spo³ecznoœæ – jest to klej, który trzyma je razem” (Smith 2001).
Aktywnoœæ spo³eczne bardzo czêsto kojarzona jest z partycypacj¹ spo³eczn¹
w obszarze politycznym, w zwi¹zku z tworzeniem spo³eczeñstwa obywatelskiego. Partycypacja spo³eczna to wspó³udzia³ czy inaczej w³¹czanie ró¿nych osób,
organizacji do dzia³añ na rzecz spo³ecznoœci. Obywatel nie ma byæ biern¹ jednostk¹, która oczekuje na zmiany, tylko winien braæ czynny udzia³ w tych
zmianach i je kszta³towaæ (. Zdaniem Banku Œwiatowego budowane dziêki partycypacji spo³ecznej wystêpuje swobodna wymiana interesów i wartoœci przez
zaanga¿owane w zinstytucjonalizowane formy wspó³¿ycia spo³ecznego. Wywieraj¹ one wp³yw na podejmowanie decyzji politycznych, d¹¿¹ do zdobycia
w³adzy, dbaj¹ o realizacjê interesu grupowego swoich cz³onków, mobilizuj¹ ludzi
do rozwi¹zywania wa¿nych spraw spo³ecznych na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym” (Sikora 2004, s. 254). Nale¿y w tym miejscu wskazaæ na znaczenie zaufania spo³ecznego w kreowaniu aktywnoœci spo³ecznej. Putnam 1995, s. 31–32)2.
Podsumowuj¹c warto dodaæ, ¿e problematyka dotycz¹ca aktywnoœci spo³ecznej Polaków jest przedmiotem cyklicznych badañ zespo³u przygotowuj¹cego
Diagnozê Spo³eczn¹, a tak¿e badañ Centrum Badañ Opinii Spo³ecznej (CBOS). Wyniki badañ przedstawione w Diagnozie Spo³ecznej 2015 (DS’15) (Diagnoza Spo³eczna
2015. Warunki i jakoœæ ¿ycia Polaków, Czapiñski (red.), Panek 2015, s. 322–331) wykaza³y, ¿e cz³onkami formalnych grup (organizacji, stowarzyszeñ, partii, komitetów, rad, grup religijnych, zwi¹zków lub kó³) by³o 13,4% respondentów. Zdecydowanie dominowa³a przynale¿noœæ do jednego stowarzyszenia, z tym¿e tylko
70,8% cz³onków stowarzyszeñ bior¹cych udzia³ w badaniu, aktywnie uczestniczy³a w ich dzia³alnoœci. Respondenci, którzy nale¿eli do jakichkolwiek organizacji i w nich aktywnie dzia³ali, zdecydowanie najczêœciej (24,5%) dzia³ali w organizacjach religijnych i w klubach sportowych (13,8%) i ko³ach zainteresowañ
(13,6%). Wyniki badañ zawartych w DS’15 wskazuj¹, ¿e badani zg³aszaj¹c chêæ
zrobienia czegoœ dla swojej spo³ecznoœci, niechêtnie budowali formalne zwi¹zki,
lecz po prostu w³¹czali siê w wybrane dzia³ania na rzecz w³asnej spo³ecznoœci.
Niestety tyko 15,4% ankietowanych anga¿owa³o siê w dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Jedyne co pi¹ty respondent (19,4%) by³ w ca³ym roku poprzedzaj¹cym badanie na jakimœ zebraniu publicznym (poza miejscem pracy). Z kolei
w badaniach przeprowadzonych przez CBOS (Aktywnoœæ spo³eczna Polaków, 2014)
ponad trzy czwarte ankietowanych (77%) podzieli³o pogl¹d, ¿e dzia³aj¹c razem,
2

Problematyka dotycz¹ca zaufania, w tym analiza danych empirycznych tej samej grupy studentów
poruszona jest w innym artykule (Szkudlarek 2015, s. 472–482). Wykazano w nim m.in., ¿e studenci
s¹ raczej ostro¿ni w relacjach z ludŸmi. Du¿ym zaufaniem ciesz¹ siê jedynie osoby z najbli¿szego
otoczenia. Niestety nie maj¹ oni zaufania do w³adzy, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorz¹dowym.
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mo¿na przyczyniæ siê do rozwi¹zania niektórych problemów swojego œrodowiska
czy spo³ecznoœci lokalnej. Innego zdania by³ prawie co pi¹ty ankietowany (19%). Blisko cztery pi¹te badanych (78%) zadeklarowa³o, ¿e w ci¹gu roku poprzedzaj¹cego
badanie podejmowa³o indywidualnie nieodp³atne dzia³ania na rzecz innych. G³ównie by³a to pomoc przyjacio³om i znajomym oraz cz³onkom rodziny. Rzadziej respondenci pomagali swoim s¹siadom. Prawie co pi¹ty ankietowany (19%) wskaza³,
¿e w ci¹gu dwunastu miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie poœwiêci³ swój wolny czas
na dobrowoln¹ i nieodp³atn¹ pracê w jakiejœ organizacji lub instytucji.

7.3. Metodyka badañ
Badanie statystyczne, przy wykorzystaniu metody ankietowej, zosta³o przeprowadzone na prze³omie 2013 i 2014 roku wœród studentów pierwszego roku studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñskiego. Próba badawcza stanowi³a oko³o 58% wszystkich studentów pierwszego
roku (n = 239). W badaniu zastosowano technikê kwestionariusza papierowego,
sk³adaj¹cego siê z dwóch czêœci: metryczki oraz pytañ dotycz¹cych kapita³u
spo³ecznego. Dziêki metryczce mo¿liwe sta³o siê dokonanie charakterystyki
respondentów, uwzglêdniaj¹c m.in. miejsce pochodzenia studentów. Czêœæ
ankietowa zawieraj¹ca 36 pytañ typu zamkniêtego oraz otwartego zosta³a opracowana wed³ug schematu zaproponowanego przez Bank Œwiatowy (Grootaert et al.
2004, w: Milczarek et al. 2015, s. 89–103). Na potrzeby niniejszej pracy do analizy
wybrano pytania dotycz¹ce aktywnoœci spo³ecznej studentów w trzech wymiarach: indywidualnej aktywnoœci na rzecz osób czy spo³ecznoœci wyra¿onej udzielaniem im pomocy, tworzeniem pañstwa obywatelskiego (przynale¿noœci do ró¿nego typu organizacji i aktywnoœæ w sferze politycznej) oraz nieformalnych
interakcji osobistych. Badanie dotycz¹ce aktywnoœci spo³ecznej zosta³o wzbogacona o analizê zwi¹zku miêdzy miejscem pochodzenia a rodzajami aktywnoœci
spo³ecznej z wykorzystaniem testu chi-kwadrat. W koñcowej czêœci analizy dokonano tak¿e klasyfikacji studentów wed³ug miejsca pochodzenia od najwiêkszej
do najmniejszej aktywnoœci spo³ecznej.

7.4. Wyniki badañ
Dokonuj¹c analizy aktywnoœci spo³ecznej studentów w pierwszym wymiarze,
odnosz¹cym siê do indywidualnej dzia³alnoœci wyra¿onej poprzez niesienie pomocy na rzecz osób czy spo³ecznoœci, na pocz¹tku pos³u¿ono siê danymi dotycz¹cymi ró¿nych form udzielania pomocy przez studentów (rys. 1).
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Jak Pan/Pani pomaga osobom trzecim?
ogó³em
nie dotyczy

miasto > 100 tys.

inaczej

miasto 50–100 tys.

poprzez wsparcie duchowe
miasto 20–50 tys.

w³asn¹ prac¹

miasto < 20 tys.

przekazuj¹c dary

wieœ

przekazuj¹c pieni¹dze
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Rysunek 1. Formy udzielania pomocy osobom trzecim przez studentów
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych.

Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e w wiêkszoœci przypadków (55,3%) studenci
pomagaj¹ innym przekazuj¹c dary. Taki rodzaj sk³onnoœci do pomagania innym
najczêœciej preferuj¹ studenci pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców 20–50
tys. (75,9%), a najrzadziej studenci pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców powy¿ej 100 tys. (46,2%). Kolejn¹ wskazywan¹ przez studentów form¹ pomagania
innym jest ich w³asna praca, któr¹ deklaruje oko³o 47,3% studentów, najczêœciej
pochodz¹cych ze wsi (57,0%), a najrzadziej studenci pochodz¹cy z miast o liczbie
mieszkañców powy¿ej 100 tys. (35,9%). Z kolei sk³onnoœæ do pomagania innym
poprzez wsparcie duchowe deklaruje oko³o 32,9% badanych studentów. W tym
przypadku najmniejszy jest odsetek studentów pochodz¹cych z miast o liczbie
mieszkañców 50–100 tys. (22,2%), a najwiêkszy pochodz¹cy ze wsi (36,7%). Badanie wskazuje tak¿e, ¿e w mniejszym zakresie (24,5%) studenci s¹ sk³onni do pomagania innym poprzez przekazywanie pieniêdzy. Tak¹ formê pomagania innym najczêœciej deklaruj¹ studenci pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców
20–50 tys. (34,5%), a najrzadziej studenci pochodz¹cy ze wsi. Optymistyczne jest
to, ¿e w niski jest udzia³ tej grupy studentów, niezale¿nie od miejsca pochodzenia, których problematyka pomagania innym nie dotyczy (8,0%). Taki postawê
najczêœciej deklaruj¹ studenci pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców 50–100
tys. (16,7%), a najrzadziej studenci pochodz¹cy ze wsi (5,1%). Przy wykorzystaniu
testu niezale¿noœci chi-kwadrat zbadano zwi¹zek miêdzy miejscem pochodzenia
studentów a rodzajami oferowanej przez nich pomocy:
H0 – zmienne s¹ niezale¿ne,
H1 – zmienne nie s¹ niezale¿ne.
Przyjêto poziom istotnoœci D = 0,05.
Dla rodzajów oferowanej pomocy statystyka chi-kwadrat wynosi 23,4877.
Wartoœæ krytyczna dla stopni swobody = 20 i poziomu istotnoœci 0,05 wynosi
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10,8508. Na poziomie istotnoœci 0,05 nie mo¿na odrzuciæ hipotezy, ¿e zmienne s¹
niezale¿ne i stwierdziæ, ¿e miêdzy sk³onnoœci¹ studentów do ró¿nych rodzajów
oferowanej przez nich pomocy a ich pochodzeniem istnieje zale¿noœæ stochastyczna. Czyli ¿e na 95% pewnoœci mo¿na stwierdziæ, ¿e pochodzenie studentów nie
wp³ywa na rodzaj oferowanej przez nich pomocy.
Jedn¹ z form pomagania innym jest udzia³ w akcjach charytatywnych (rys. 2).

Ile razy w ci¹gu roku Pana/Pani gospodarstwo domowe
uczestniczy³o w akcjach charytatywnych?
100%
80%
60%

5 i wiêcej

40%

3–4

20%

1–2

0%
wieœ

miasto
< 20 tys.

miasto
miasto
miasto
ogó³em
20–50 tys. 50–100 tys. > 100 tys.

0

Rysunek 2. Uczestnictwo gospodarstw domowych studentów w akcjach charytatywnych
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Gospodarstwa domowe studentów w przewa¿aj¹cej czêœci (59,0%) uczestniczy 1–2 razy w ci¹gu roku w akcjach charytatywnych. Najczêœciej dotyczy to gospodarstw domowych studentów pochodz¹cym z miast o liczbie mieszkañców
20–50 tys. (72,4%), a najrzadziej pochodz¹cych ze wsi (55,7%). Zgodnie z wynikami badañ najmniejszy jest odsetek tych studentów, których gospodarstwa domowe s¹ sk³onne do brania udzia³u w akcjach charytatywnych 5 i wiêcej razy (4,2%).
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w tym przypadku tak¹ iloœæ uczestnictwa w akcjach
charytatywnych wskazuj¹ najczêœciej studenci pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców 50–100 tys. (10,5%), a najrzadziej pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców powy¿ej 100 tys. (1.3%). Brak udzia³u gospodarstw domowych studentów
w akcjach charytatywnych wskazuje 18,8% z nich. Najczêœciej s¹ to studenci pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców do 20 tys. (24,2%), a najrzadziej z miast
o liczbie mieszkañców 50-100 tys. (10,5%). Badaj¹c zwi¹zek miêdzy miejscem pochodzenia studentów a uczestnictwem gospodarstw domowych studentów
w akcjach charytatywnych wykorzystano równie¿ test niezale¿noœci chi-kwadrat:
H0 – zmienne s¹ niezale¿ne,
H1 – zmienne nie s¹ niezale¿ne.
Przyjêto poziom istotnoœci D = 0,05.
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Dla ró¿nych iloœci uczestnictwa gospodar- stwo domowych studentów
w akcjach charytatywnych statystyka chi-kwadrat wynosi 18,2961 Wartoœæ
krytyczna dla stopni swobody = 12 i poziomu istotnoœci 0,05 wynosi 5,2260. Na
poziomie istotnoœci 0,05 nie mo¿na odrzuciæ hipotezy, ¿e zmienne s¹ niezale¿ne
i stwierdziæ, ¿e miêdzy iloœci¹ uczestnictwa gospodarstw domowych studentów
w akcjach charytatywnych a ich pochodzeniem istnieje zale¿noœæ stochastyczna.
Czyli ¿e na 95% pewnoœci mo¿na stwierdziæ, ¿e miejsce pochodzenia studentów
nie wp³ywa na czêstotliwoœæ udzia³u rodzin studentów w akcjach charytatywnych.
Drugi wymiar aktywnoœci spo³ecznej dotyczy spraw zwi¹zanych z tworzeniem
pañstwa obywatelskiego. Na rysunku 3 przedstawiono dane dotycz¹ce sk³onnoœci studentów do udzia³u w organizacjach pozarz¹dowych.
Czy dzia³a³ Pan/dzia³a³a Pani kiedykolwiek w organizacji pozarz¹dowej?
100%
80%
60%

nie
tak

40%
20%
0%
wieœ

miasto < 20 tys.
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20–50 tys.

miasto
50–100 tys.

miasto
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Rysunek 3. Udzia³ studentów w organizacjach pozarz¹dowych
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie dzia³añ ankietowych.

Aktywnoœæ spo³eczna studentów przejawiaj¹ca siê ich sk³onnoœci¹ do dzia³alnoœci w organizacjach pozarz¹dowych jest na bardzo niskim poziomie. Jedynie
18,8% z nich wskazuje sk³onnoœæ do takiego rodzaju aktywnoœci spo³ecznej, przy
czym najczêœciej dotyczy ona studentów pochodz¹cych z miast o liczbie mieszkañców 50–100 tys. (26,3%), a najrzadziej pochodz¹cych ze wsi (16,7%). Przy wykorzystaniu testu na niezale¿noœæ chi-kwadrat zbadano tak¿e zwi¹zek miêdzy
miejscem pochodzenia studentów a ich sk³onnoœci¹ do dzia³alnoœci w organizacji
pozarz¹dowej:
H0 – zmienne s¹ niezale¿ne,
H1 – zmienne nie s¹ niezale¿ne.
Przyjêto poziom istotnoœci D = 0,05.
Dla ró¿nej aktywnoœci studentów w organizacjach pozarz¹dowych statystyka
chi-kwadrat wynosi 2,2244. Wartoœæ krytyczna dla stopni swobody = 4 i poziomu
istotnoœci 0,05 wynosi 0,7107. Na poziomie istotnoœci 0,05 nie mo¿na odrzuciæ hipotezy, ¿e zmienne s¹ niezale¿ne i stwierdziæ, ¿e pomiêdzy sk³onnoœci¹ studen-
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tów do dzia³añ w organizacji pozarz¹dowej a ich pochodzeniem istnieje zale¿noœæ stochastyczna. Czyli ¿e na 95% pewnoœci mo¿na stwierdziæ, ¿e pochodzenie
studentów nie wp³ywa na to, czy dzia³aj¹ oni lub nie w organizacji pozarz¹dowej.
Z aktywnoœci¹ spo³eczn¹ w wymiarze tworzenia pañstwa obywatelskiego
wi¹¿¹ siê tak¿e dzia³ania o charakterze politycznym i spo³ecznym (rys. 4).
Czy w ci¹gu roku:
uczestniczy³ Pan/uczestniczy³a Pani w kampanii
spo³ecznej lub politycznej?

ogó³em

uczestniczy³ Pan/uczestniczy³a Pani w demonstracji?

miasto > 100 tys.
miasto 50–100 tys.

spotka³ siê Pan/spotka³a siê Pani z politykiem?

miasto 20–50 tys.
miasto < 20 tys.

uczestniczy³ Pan/uczestniczy³a Pani
w spotkaniu spo³ecznoœci lokalnej?
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Rysunek 4. Udzia³ studentów w ró¿nych formach aktywnoœci spo³ecznej i politycznej
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych.

Studenci wykazuj¹ bardzo nisk¹ sk³onnoœæ do uczestniczenia w kampaniach
spo³ecznych lub politycznych (8,1%). Je¿eli ju¿ bior¹ w nich udzia³, to najczêœciej
dotyczy to studentów pochodz¹cych z miast o liczbie mieszkañców 20–50 tys.,
a zdecydowanie najrzadziej studentów pochodz¹cych ze wsi (3,8%). Wyniki badañ wskazuj¹ tak¿e, ¿e nieco czêœciej studenci uczestnicz¹ w demonstracji
(11,7%). W tym przypadku jest to przede wszystkim aktywnoœæ dotycz¹ca studentów pochodz¹cych z miast o liczbie mieszkañców 50–100 tys. (23,5%), a zdecydowanie w bardzo ma³ym zakresie pochodz¹cych ze wsi (7,7%). Studenci znacznie
czêœciej s¹ sk³onni do brania udzia³u w spotkaniach z politykami oraz do spotkañ
w spo³ecznoœci lokalnej. W pierwszym przypadku tak¹ aktywnoœæ spo³eczn¹ deklaruje 23,9% studentów, którzy pochodz¹ z miast o liczbie mieszkañców 20–50
tys. (27,9%), a najrzadziej studenci pochodz¹cy z miast powy¿ej 100 tys. (20,8%).
Niewiele ponad jedna pi¹ta studentów (22,6%) uczestniczy w spotkaniach
spo³ecznoœci lokalnej, przy czym najczêœciej bior¹ w nich udzia³ studenci pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców 50–100 tys. (37,5%), a najrzadziej studenci
pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców do 20 tys. (15,6%). Dokonuj¹c analizy
danych dotycz¹cych aktywnoœci spo³ecznej studentów za pomoc¹ testu niezale¿noœci chi-kwadrat zbadano zwi¹zek miêdzy miejscem ich pochodzenia a ich
sk³onnoœci¹ do aktywnoœci spo³eczno-politycznej:
H0 – zmienne s¹ niezale¿ne,
H1 – zmienne nie s¹ niezale¿ne.
Przyjêto poziom istotnoœci D = 0,05.
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Dla ró¿nych aktywnoœci studentów o charakterze spo³eczno-politycznym statystyka chi-kwadrat wynosi 10,3146. Wartoœæ krytyczna dla stopni swobody = 12
i poziomu istotnoœci 0,05 wynosi 5,2260. Zatem na poziomie istotnoœci 0,05 nie
mo¿na odrzuciæ hipotezy, ¿e zmienne s¹ niezale¿ne i stwierdziæ, ¿e pomiêdzy
sk³onnoœci¹ studentów do wskazanych typów aktywnoœci spo³ecznej a pochodzeniem studentów istnieje zale¿noœæ stochastyczna. Czyli ¿e na 95% pewnoœci
mo¿emy stwierdziæ, ¿e pochodzenie studentów nie wp³ywa na wskazane typy
aktywnoœci spo³eczno-politycznej.
Trzeci wymiar aktywnoœci spo³ecznej studentów dotyczy nieformalnych interakcji osobistych, które przejawiaj¹ siê m.in. sk³onnoœci¹ do spotkañ towarzyskich poza uczelni¹ (rys. 5).
Ile razy w ci¹gu ostatniego tygodnia spotka³ siê
Pan/spotka³a siê Pani z ludŸmi towarzystko poza uczelni¹?
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Rysunek 5. Udzia³ studentów w spotkaniach towarzyskich poza siedzib¹ uczelni
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych.

Liczba spotkañ towarzyskich studentów poza uczelni¹ ogranicza siê przewa¿nie do 1–2 w ci¹gu tygodnia (42,6%). Na tak¹ sk³onnoœæ do spotkañ wskazuj¹
przede wszystkim studenci pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców 50–100 tys.
(55,6%), a najrzadziej pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców powy¿ej 100 tys.
(35,1%). Wiêksz¹ liczbê spotkañ (3–4) deklaruje 29,8% studentów, najczêœciej
pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców powy¿ej 100 tys., a najrzadziej pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców 50–100 tys. (22,2%). Na liczbê spotkañ towarzyskich 5 i wiêcej razy w ci¹gu tygodnia wskazuj¹ przede wszystkim studenci
pochodz¹cy ze wsi (21,8%), najrzadziej studenci pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców 50–100 tys., przy œredniej dla ca³ej grupy studentów 19,6%. W ogóle nie
wykazuje sk³onnoœci do spotkañ towarzyskich poza uczelni¹ oko³o 8,1% studentów. Najczêœciej dotyczy to studentów pochodz¹cych z miast poni¿ej 20 tys. mieszkañców (15,2%), a w ogólne nie dotyczy taka sytuacja studentów pochodz¹cych
z miast o liczbie mieszkañców 20-50 tys. Badaj¹c zwi¹zek, miêdzy miejscem po-
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chodzenia studentów a iloœci¹ spotkañ poza uczelni¹ wykorzystano równie¿ test
niezale¿noœci chi-kwadrat:
H0 – zmienne s¹ niezale¿ne,
H1 – zmienne nie s¹ niezale¿ne.
Przyjêto poziom istotnoœci D = 0,05.
Dla ró¿nej iloœci spotkañ towarzyskich studentów poza uczelni¹ statystyka
chi-kwadrat wynosi 12,3487. Wartoœæ krytyczna dla stopni swobody = 12 i poziomu istotnoœci 0,05 wynosi 5,2660. Na poziomie istotnoœci 0,05 nie mo¿na odrzuciæ
hipotezy, ¿e zmienne s¹ niezale¿ne i stwierdziæ, ¿e miêdzy iloœci¹ uczestnictwa
studentów w spotkaniach towarzyskich poza uczelni¹ a ich pochodzeniem istnieje zale¿noœæ stochastyczna. Czyli ¿e na 95% pewnoœci mo¿na stwierdziæ, ¿e pochodzenie studentów nie wp³ywa na czêstotliwoœæ spotkañ towarzyskich studentów poza uczelni¹.
W ostatniej czêœci analizy dokonano klasyfikacji studentów z poszczególnych
grup (w zale¿noœci od miejsca pochodzenia) z uwagi na ich ogóln¹ aktywnoœæ
spo³eczn¹. W tym celu okreœlono umown¹ wartoœæ aktywnoœci spo³ecznej studentów, obliczon¹ poprzez przemno¿enie wartoœci wierzcho³ków wielok¹tów
przedstawionych na rysunku 6. Obrazuj¹ one sk³onnoœæ studentów do ró¿nych
form aktywnoœci spo³ecznej wed³ug miejsca ich pochodzenia, przedstawionych
we wczeœniejszej czêœci opracowania.
1
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1 – dane przedstawione na rysunku 1, œrednia aktywnoœæ studentów we wszystkich formach pomagania innym; 2 – dane przedstawione na rysunku 2, aktywnoœæ spo³eczna studentów w dominuj¹cej liczbie uczestnictwa w akcjach charytatywnych (odpowiedŸ 1–2); 3 – dane przedstawione na rysunku 3
(odpowiedŸ tak); 4,5,6,7 – dane przedstawione na rysunku 4; 8 – dane przedstawione na rysunku 5,
aktywnoœæ spo³eczna studentów w dominuj¹cej iloœci spotkañ towarzyskich poza siedzib¹ uczelni
(odpowiedŸ 1–2).

Rysunek 6. Ogólny wymiar aktywnoœci spo³ecznej studentów
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych.
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Badania wskazuj¹, ¿e najwiêksz¹ sk³onnoœæ do aktywnoœci spo³ecznej
wykazuj¹ siê studenci pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców 50–100 tys. Na
drugim miejscu znajduj¹ siê studenci pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców
20–50 tys., na trzecim pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców powy¿ej 100 tys.,
a na czwartym pochodz¹cy z miast o liczbie mieszkañców do 20 tys. Najmniejsz¹
sk³onnoœci¹ do aktywnoœci spo³ecznej wykazuj¹ siê studenci pochodz¹cy ze wsi.

7.5. Zakoñczenie
Badania przeprowadzone wœród studentów, które sta³y siê przedmiotem analizy
w niniejszym opracowaniu, dotyczy³y sk³onnoœci do aktywnoœci spo³ecznej
w trzech jej wymiarach: indywidualnej aktywnoœci na rzecz osób czy spo³ecznoœci, tworzenia pañstwa obywatelskiego oraz nieformalnych interakcji osobistych.
Wyniki badañ w pierwszym wymiarze aktywnoœci spo³ecznej wskazuj¹ na zró¿nicowan¹ sk³onnoœæ do wskazanych form udzielania pomocy przez studentów.
Najczêœciej studenci pomagaj¹ oni poprzez przekazywanie darów czy w³asn¹
prac¹. Zdecydowanie najrzadziej oferuj¹ pomoc finansow¹. Jest to zbie¿ne z wynikami badañ CBOS, w których równie¿ wyst¹pi³ du¿y udzia³ respondentów preferuj¹cych nieodp³atne i dobrowolne dzia³ania na rzecz jakiejœ organizacji lub instytucji. Poza tym gospodarstwa domowe studentów bior¹cych udzia³ w badaniu
rzadko bior¹ udzia³ w akcjach charytatywnych. Dane dotycz¹ce aktywnoœci
spo³ecznej studentów w drugim jej wymiarze wskazuj¹ na niska jest ich sk³onnoœæ do dzia³alnoœci w organizacjach pozarz¹dowych. Poza tym studenci rzadko
uczestnicz¹ w kampaniach spo³ecznych lub politycznych. Nieco czêœciej studenci
uczestnicz¹ w spotkaniach z politykami czy w spotkaniach spo³ecznoœci lokalnej,
ale i tak jest to doœæ niski poziom. W zasadzie w tym wymiarze s¹ to wyniki potwierdzaj¹ce dane z DS’15, w których równie¿ wskazano na rzadki udzia³ respondentów w formalnych grupach czy anga¿owanie siê w dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Dokonuj¹c analizy aktywnoœci spo³ecznej studentów w trzecim
wymiarze wykorzystano dane dotycz¹ce spotkañ studentów poza siedzib¹ uczelni. Okazuje siê, ¿e liczba takich spotkañ wœród badanej grupy studentów jest
umiarkowanie du¿a, a co wa¿ne, tylko niewielka czêœæ studentów nie spotyka siê
w ogóle towarzysko poza uczelni¹. Wykorzystuj¹c test niezale¿noœci chi-kwadrat
nie stwierdzono zale¿noœci miêdzy miejscem pochodzenia studentów a sk³onnoœci¹ do poszczególnych rodzajów aktywnoœci studentów. Czyli pochodzenie studentów nie wp³ywa na ich rodzaj aktywnoœci spo³ecznej. Oczywiœcie nie wyklucza to faktu, ¿e istniej¹ ró¿nice pomiêdzy studentami pogrupowanymi wed³ug
miejsca ich pochodzenia a aktywnoœci¹ spo³eczn¹. Uwzglêdniaj¹c wszystkie wymiary aktywnoœci spo³ecznej poddane analizie nale¿y stwierdziæ, ¿e najwiêksz¹
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sk³onnoœci¹ do aktywnoœci spo³ecznej wykazuj¹ siê studenci pochodz¹cy z miast
o liczbie mieszkañców 50-100 tys., a najni¿sz¹ pochodz¹cy ze wsi.
Podsumowuj¹c trzeba przede wszystkim pozytywnie oceniæ ogóln¹ sk³onnoœæ studentów do niesienia pomocy innym przez studentów, a negatywnie brak
sk³onnoœci do anga¿owania siê w tworzenie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Niestety obu tych przypadkach studenci raczej dzia³aj¹ indywidualne, a nie w formalnych grupach. Skoro zatem studenci wybieraj¹ tak¹ formê dzia³ania, to nie maj¹
okazji do kreowania sieci powi¹zañ bazuj¹cych na zaufaniu oraz zdobywania
kompetencji do zorganizowanego wspó³dzia³ania spo³ecznego. Stanowi to istotne ograniczenie w budowie kapita³u spo³ecznego.
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