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si´biorstwa, które si´ do tych zasad nie stosujà pr´dzej czy póêniej
przynoszà strat´ i upadajà. Wyjàtkiem od tej reguły sà monopoliÊci, którzy z racji swojej pozycji
nie muszà obawiaç si´ o jakoÊç
swoich produktów. Ale ju˝ przedsi´biorstwa konkurujàce ze sobà,
jak np. firmy lotnicze, samochodowe czy komputerowe, wielokrotnie za darmo wymieniały
swoje wadliwe produkty w obawie przed upadkiem.

Od gara˝u do imperium
W

Zysk, czyli Êrodki
na rozwój
Co jednak, oprócz dobrego
pomysłu, decyduje o póêniejszym
rozwoju firmy? – Głównym celem
działalnoÊci firmy jest pomna˝anie
kapitału właÊcicieli. A kapitał pomna˝a si´ poprzez zysk. Cz´Êç zysku w postaci dywidendy dostaje
właÊciciel, a cz´Êç przeznaczona
jest na rozwój. I ta ostatnia cz´Êç
jest podstawà przyrostu firmy –
wyjaÊnia prof. Maria Sierpiƒska na-

ukowiec z Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Bill Gates za zarobione pieniàdze zatrudnił coraz lepszych informatyków. To oni stworzyli
programy komputerowe znane
dzisiaj na całym Êwiecie. Grupie
ATM rosnàce zyski, pozwoliły
przejàç w ubiegłym roku agencj´
filmowà Profilm oraz wykupiç
wi´kszoÊciowy pakiet udziałów w
konkurencyjnym Studiu A – spółce specjalizujàcej si´ w produkcji
seriali komediowych. Dzi´ki tym
transakcjom znaczàco wzrósł
udział ATM w rynku telewizyjnym.
Na konsolidacj´ bran˝y stawia
tak˝e Pamapol. W mijajàcym roku
wykupywanie innych firm miało
si´ odbyç nie tylko z wypracowanego zysku, ale równie˝ ze
Êrodków, jakie planowano pozyskaç dzi´ki emisji akcji. Zamierzenia te pokrzy˝owała bessa na
giełdzie. W tej sytuacji firma postanowiła zwi´kszyç swój udział w
rynku m.in. poprzez: wprowadzanie nowych produktów, podnoszenie wydajnoÊç oraz zwi´kszenie mocy produkcyjnych w
istniejàcych zakładach.
Dlaczego jednak Pamapol nie
czekał spokojnie na lepsze nastroje wÊród giełdowych graczy,
tylko od razu zaczàł realizowaç innà
strategi´ rozwoju? EkonomiÊci
znajà odpowiedê na to pytanie. Ju˝
dawno bowiem odkryli, ˝e w gospodarce wolnorynkowej zysk wywiera stałà presj´ na osoby kierujàce firmami. Niewa˝ne w jakiej
kondycji znajduje si´ przedsi´biorstwo, bowiem w ka˝dej sytuacji trzeba wprowadzaç oszcz´dnoÊci oraz podnosiç wydajnoÊci,
czyli walczyç o rynek.
– W okresie dobrej koniunktury robi si´ to, aby zwi´kszyç zyski. W zwykłych czasach, aby dotrzymaç kroku konkurentom, którzy kierujà si´ tymi samymi zasadami. W czasach złych, aby przetrwaç – mówi prof. Sierpiƒska.

Zysk firmy,
zysk klienta
Nieustajàca presja rynku jest
zjawiskiem korzystny z punktu widzenia konsumentów. Poniewa˝
tylko przedsi´biorcy, którzy najlepiej zaspokojà potrzeby klientów, czyli dostarczajà im coraz
taƒszych i lepszych towarów,
b´dà mieli korzyÊci z prowadzonej działalnoÊci gospodarczej. Jako
pierwszy t´ przewrotnà zale˝noÊç dostrzegł Adam Smith, który pisał, ˝e przedsi´biorca „kieruje
wytwórczoÊcià tak, by jej produkt
posiadał mo˝liwie najwy˝szà war-

toÊç, myÊli o swoim własnym zarobku, a jednak (...) jakaÊ niewidzialna r´ka kieruje nim tak, aby
zdà˝ał do celu, którego nie zamierza osiàgnàç. Majàc na celu
swój własny interes, człowiek
cz´sto popiera interes społeczny
skuteczniej ni˝ wtedy, gdy zamierza słu˝yç im rzeczywiÊcie” –
zauwa˝ył jeden z najwi´kszych
ekonomistów w dziejach.
Zyski, które najkrócej ujmujàc,
biorà si´ z relacji kosztów do
cen, nie tylko pokazujà jakie dobra nale˝y wytwarzaç, ale równie˝
jaki jest najbardziej ekonomiczny
sposób ich wytwarzania. Przed-

Zysk a globalizacja
– Z badaƒ wynika, ˝e w naszym kraju strat´ przynosi ok. 20
proc. firm – mówi prof. El˝bieta
Màczyƒska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. –
Natomiast w sektorze przedsi´biorstw Êredni wynik finansowy
brutto do przychodów (zysk brutto) w pierwszym półroczu tego
roku wyniósł 6 proc. A po opodatkowaniu niecałe 5 proc. Czyli z ka˝dej złotówki przychodów
Êredni zysk netto firm przemy-

ni˝ na zysk zwracajà na tzw. optymalizacj´ podatkowà. – Mniej zale˝y im na wykazaniu du˝ych zysków, a bardziej na tym, aby nie
płaciç podatków – wyjaÊnia ekonomista dr Mariusz Andrzejewski.
Jak optymalizacja podatkowa
wyglàda w praktyce? Np. w koszty firmy wlicza si´ rachunki za telefon. Z tym, ˝e komórka nie tylko słu˝y do robienia interesów, ale
jest wykorzystywana tak˝e do
rozmów rodzinnych. Wówczas
koszty prowadzenia działalnoÊci
gospodarczej rosnà, a zysk, od
którego trzeba zapłaciç podatek,
jest mniejszy.
OczywiÊcie strategia optymalizacji podatkowej ma tak˝e złà
stron´. Je˝eli firma nie wykazuje
zysku, to nie dostanie kredytu. B´dzie zmuszona rozwijaç jedynie w
oparciu o własne Êrodki. A taka
Êcie˝ka rozwoju jest znacznie
wolniejsza – zauwa˝ajà ekonomiÊci.
PodejÊcie właÊciciela do zysku zmienia si´ w momencie, kiedy przeka˝e on kierowanie firmà
kadrze mened˝erskiej. Wówczas
jak ka˝dy akcjonariusz domaga si´
on coraz wi´kszych zysków, bo od
ich poziomu zale˝y wysokoÊç
jego dywidendy.

Kiedy podwy˝ki
z zysku
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1995 r. Paweł i Mariusz Szataniakowie kupili masarni´ koło Bełchatowa. Rok póêniej zacz´li produkowaç w niej dania gotowe. Pomysł, na jaki wpadli 22-letni wówczas bracia, okazał si´ strzałem w
dziesiàtk´. W ubiegłym roku firma Pamapol osiàgn´ła 40 mln zł
zysku. A zatrudnienie w niej miało 1,8 tys. osób. Kiedy w firmie
ruszyła pierwsza produkcja,
przedsi´biorstwo zatrudniało raptem 9 pracowników.
Zysk – w takiej samej wysokoÊci jak Pamapol – wypracowała w 2007 r. tak˝e grupa ATM.
Wywodzàca si´ z pod Wrocławia
firma jest równie˝ krajowym liderem, z tym ˝e w bran˝y medialnej. „Âwiat według Kiepskich”,
„PitBull”, „Halo Hans” oraz teleturnieje „Awantura o kas´” i wyÊwietlany obecnie widowisko
„Fort Boyard”, to tylko niektóre
z wizytówek grupy ATM – firmy,
którà w 1992 r. zało˝yło mał˝eƒstwo Kurzawskich.
Skromne poczàtki póêniejszych potentatów biznesowych
nie sà tylko Polskà specyfikà.
Pierwszym miejscem pracy Billa
Gatesa był gara˝. WłaÊnie tam najbogatszy obecnie człowieka na
Êwiecie zało˝ył firm´ Microsoft. Z
kolei wyszukiwark´ Google wymyÊliło dwóch studentów w akademickim pokoju.

Projekt realizowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego

Nawet najwi´ksze firmy były kiedyÊ małe. JeÊli dzisiaj sà potentatami na skal´
krajowà lub Êwiatowà to głównie dlatego, ˝e potrafiły właÊciwie inwestowaç
wypracowany wczeÊniej zysk.

słowych wyniósł poni˝ej 5 groszy.
Znacznie wi´ksze zyski od
sektora przemysłowego odnotował w ostatnim okresie sektor
bankowy w naszym kraju. Potwierdzałoby to teori´, która
mówi, ˝e bran˝e mało kapitałochłonne sà bardziej rentowne od
takich sektorów jak np. górnictwo
czy hutnictwo. Jednak w ostatnich
latach na rynkach globalnych widaç te˝ innà prawidłowoÊç. Wy˝sze zyski odnotowujà bran˝e wysoko kapitałochłonne.
– W sektorach tych jest wi´ksza monopolizacja, a wi´c jest
mniejsza konkurencja – mówi
prof. Sierpiƒska i podaje przykład: – Najwi´kszy koncern hutniczy Êwiata kontroluje ponad 70
proc. rynku stalowego i to on dyktuje ceny na swoje produkty. JeÊli cena stali spada, to właÊciciel zamyka kilka pieców i cena znowu
roÊnie.
PodejÊcie firm do zysku ró˝nicuje ich wielkoÊç. Małe czy nawet
Êrednie przedsi´biorstwa w krótkim okresie czasu wi´kszà uwag´
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Poziom zysku jest miarà oceny firmy. – Jednak sam zysk trzeba rozpatrywaç równie˝ z innych
punktów widzenia – mówi prof.
Sierpiƒska. – Po pierwsze, z punktu widzenia właÊcicielskiego, bo to
właÊciciel oczekuje wypłaty dywidendy i przyrostu cen akcji.
Po drugie, z punktu widzenia bud˝etu paƒstwa i bud˝etów lokalnych, bo władze oczekujà wpływów podatkowych od firm. Po
trzecie, z punktu widzenia pracowników, którzy oczekujà korzyÊci finansowych.
Ta ostatnia kwestia najbardziej
interesuje zwiàzkowców, którzy
w imieniu pracowników negocjujà z właÊcicielem lub kadrà
kierowniczà poziom podwy˝ek
płac czy wypłaty nagród z zysku.
– W dobrze zorganizowanych
przedsi´biorstwa jest na ogół
opracowana długofalowa strategia
rozwoju. Wówczas wiadomo jaka
cz´Êç wypracowanego zysku
mo˝e byç przeznaczona na wy21 listopada 2008 r., nr 47

płat´ dywidend i nagród dla pracowników. A ile z zarobionych
pieni´dzy musi byç przeznaczonych na inwestycje w rozwój –
mówi prof. Màczyƒska.
– Zwiàzkowcy, siadajàc do
stołu negocjacyjnego, powinni
mieç na uwadze długookresowà
perspektyw´ rozwoju swojego
zakładu pracy. W przeciwnym
wypadku ich ˝àdania mogà byç
przeciwskuteczne. I jeÊli nawet w
jednym roku firma wypłaci podwy˝ki, to w kolejnym b´dzie musiała zwalniaç pracowników. Dzieje si´ tak wtedy, kiedy zysk jest
krótkotrwały i tak naprawd´ nie
ma podstaw do podwy˝ek – dodaje prof. Sierpiƒska.
Badania pokazujà, ˝e np. w du˝ych korporacjach kadra zarzàdzajàca godzi si´ na podwy˝ki
płac dla pracowników, kiedy firma
przynosi nieprzerwane zyski w
okresie od 3 do 5 lat.
– W przypadku negocjowania
podwy˝ek warto te˝ zastanowiç
si´, jak b´dà one dzielone – zauwa˝a dr Andrzejewski. – Kiedy
10-proc. podwy˝ka zostanie przyznawana osobie zarabiajàcej 1000
zł, to otrzyma ona sto złoty. Natomiast mened˝er zarabiajàcy 10
tys., dostanie kolejny tysiàc. W
efekcie rozpi´toÊç płac w zakładzie wzroÊnie i szczególnie najmniej zarabiajàcy pracownicy, a
tych jest najwi´cej, nie b´dà zadowoleni.

Zysk a euro
Ostatnio przez nasz kraj przetacza si´ debata na temat euro.
Warto zauwa˝yç, ˝e wÊród wielu sprzecznych głosów, w jednym punkcie panuje całkowita
zgoda polemistów. Mianowicie, ˝e
przejÊcie na euro b´dzie korzystne dla polskich firm eksportujàcych swoje produkty za granic´.
Jak w takim razie przyj´cie euro
wpłynie na zysk firm? – Prosz´ zauwa˝yç, ˝e zysk firm eksportujàcych uzale˝niony jest od stopy
zwrotu z kapitału oraz od ryzyka
kursowego. Obecnie nasze firmy
sà nara˝one to ryzyko. JeÊli wejdziemy do strefy euro, zniknie jedno z najbardziej ucià˝liwych niebezpieczeƒstw dla przedsi´biorców wysyłajàcych swoje towary za
granic´ – wyjaÊnia na zakoƒczenie
prof. Maria Sierpiƒska.
(aj)

