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Konrad Jaskóła 

Odpowied  Konrada Jaskóły na pytania zadane podczas konferencji. 

1. Jak zmieniaj cy si wiat i wyzwania globalizacyjne wpływaj  na 
zmiany w podej ciu do zarz dzania? Czy maj  wpływ na zmiany 
koncepcji kierunków rozwoju, metod, stosowanych narz dzi? 

2. Czy instytucje edukacyjne s  przygotowane na zmiany? 

3. Jak w praktyce wygl da adaptacja do zmian? Czy si ga si
po innowacyjne metody zarz dzania? 

Na wst pie musz  powiedzie , e na wszystkie tak postawione 
pytania, nale y odpowiedzie  twierdz co. Bowiem bez wzgl du
na rodzaj uprawianej działalno ci gospodarczej, czy to jest wytwórczo ,
czy usługi, czy dotyczy firm małych, rednich czy du ych, 
najwi kszych, koncernów produkty ich pracy musz  by  zbywalne.  
W przeciwnym razie nie maj  te firmy racji bytu. By tak było, by 
wyroby czy usługi sprzedawa  na konkurencyjnym rynku, firmy musz
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by  lepsze (na wolnym otwartym rynku) od konkurencji. A eby by
lepszym od konkurencji, to trzeba t  konkurencj  wyprzedza  – jak to si
cz sto mówi - co najmniej o pół kroku. eby tak si  stało, nale y bardzo 
pieczołowicie analizowa  rynek. Firmy, spółki powinny mie  –  
w przypadku małych i rednich firm - pojedyncze osoby lub małe 
zespoły, a w przypadku du ych firm du e grupy specjalistów, którzy 
pieczołowicie analizuj  rynek. Zespoły, które analizuj  wszystkie 
zdarzenia w bran y, otoczeniu, powinny transponowa  wyniki tych 
analiz do firm, do kierownictwa, którego reprezentuj . Zarówno ci 
specjali ci, jak i decydenci powinni by  nastawieni na dynamiczne 
zarz dzanie tymi zmianami. Niezmiernie to wa ne. 

Nast pny wielki problem i szanse na powodzenie spółek daj
oryginalne własne produkty. Wyznacznikiem oryginalno ci tych 
produktów jest fakt, e mieszcz  si , s  zbywalne w niszach rynkowych. 
To bardzo wa ne, aby te nisze znale  albo te  je wykreowa  poprzez 
oryginalno  swoich wyrobów. Nisze na nasze wyroby, na nasze 
oferowane rynkowi usługi nale y budowa  wszelkimi mo liwymi 
metodami. Oczywi cie niezmiernie wa ne, by by  lepszym od konkuren- 
cji, jest stawia  na jako  naszych produktów. Kolejna istotna sprawa  
dla korzystnego zbywania naszych wyrobów, usług to oczywi cie  
stała analiza kosztów wytwarzania. Procesy cost controlling, cost cutting 
musz  by  stosowane na porz dku dziennym, po to, eby poda  rynkowi 
atrakcyjn  cen  naszego wyrobu czy te  ceny naszej usługi. Innymi 
słowy stale obni a  koszty, jakie powinien ponosi  nabywca. W sukurs 
temu przychodzi oczywi cie przedsi biorczo . Przedsi biorczo  całej 
struktury organizacyjnej i wszystkich pracowników zatrudnionych  
w firmie. Przedsi biorczo  wyra ana przede wszystkim: w dynamizmie 
zarz dzania, stałej aktywno ci, ale te  zdolno ci do podejmowania 
ryzyka, zarz dzania ryzykiem, w umiej tno ci przystosowywania si
do zmieniaj cych si  warunków funkcjonowania, wykorzystywania 
szans, jakie przynosi rynek. To równie  innowacyjno , motoryka, 
ekspansywno  itd.  

Kolejnym wa nym czynnikiem sukcesu przedsi biorstwa jest 
dywersyfikacja, a wi c dywersyfikacja rynkowa, czyli zaspokajanie 
swoimi wyrobami potrzec rynku lokalnego, regionalnego, krajowego.  
Drugi rodzaj dywersyfikacji, to dywersyfikacja bran owa, a wreszcie 
dywersyfikacja geograficzna. Firma powinna unika  monokultury. 
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Przykładem jest Polimex-Mostostal najwi ksza spółka budowlana. Poza 
czyst  budowlank , do której mo na zaliczy  równie  deweloperk ,
zajmowała si  budownictwem przemysłowym, w tym aparaturowym, 
(energetyka, nafta i chemia), ale równie  wytwórstwem konstrukcji 
stalowych, krat podestowych, usług cynkowniczych czy wreszcie 
produkcj  kotłów energetycznych. Dywersyfikacja geograficzna to 
oczywi cie dbało  o to, eby towary zbywane były w kraju, ale równie
eksportowane za granic . Eksport wyrobów i usług ma jeszcze inny 
wa ny aspekt rozwojowy, tzn. umo liwia zetkni cie si  z inn  kultur
odbiorcy i inn  kultur  konkurencji.  

Kolejn  spraw , która przyczynia si  do sukcesu firmy (co nale y 
bra  stale pod uwag ), bez wzgl du na rodzaj i wielko  przedsi bior- 
stwa, jest to e rynek stwarza szanse, ale i zagro enia. Jest zatem stałym 
weryfikatorem naszych poczyna .

Reasumuj c, nale y stwierdzi , e oczywi cie inaczej reaguje  
na procesy rynkowe firma mała, rodzima, lokalna, a inaczej koncerny, 
ale równie  o tym nale y pami ta .

Wracaj c do głównego tematu panelu, odno nie turbulentnie 
zmieniaj cego si  otoczenia, to w sposób namacalny, trzeba poda  chyba 
najwi ksze turbulencje i ich skutki, jakie prze ywali my. Były one 
nast pstwem zmian ustrojowych w Polsce 25 lat temu. Poza zmian
polityczn , spotkali my si  z ogromnymi zmianami gospodarczymi  
i społecznymi. Przecie  na pocz tku lat 90. musieli my w bardzo 
krótkim czasie, przej  z tzw. systemu nakazowo-rozdzielczego, który 
obowi zywał przez dziesi tki lat, do działalno ci wolnorynkowej.  
Do działalno ci na wolnym, konkurencyjnym praktycznie globalnym 
rynku. Byli my uwarunkowani przeszło ci , byli my ukształtowani 
mentalnie, w tamtym okresie, tzw. okresie gospodarki socjalistycznej,  
był gł boki brak wiedzy i do wiadcze , je li chodzi o umiej tno ci 
zarz dzania, prowadzenia, kierowania, wreszcie samodzielnie, organiza- 
cjami gospodarczymi. Wszystko jedno, czy były to małe firmy, rednie 
czy du e, nale ało uczy  si  zarz dzania od nowa. W moim przypadku 
byłem zatrudniony w płockiej Petrochemii, najwi kszym w tej cz ci 
Europy koncernie przetwarzaj cym rop  naftow  i wytwarzaj cym 
paliwo płynne na potrzeby rynku krajowego. 70% konsumowanych  
w Polsce paliw pochodziło wła nie z płockiej Petrochemii. Poza tym, 
znakomita wi kszo  produkowanych w Polsce tworzyw sztucznych 
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była w Petrochemii Płock. W latach 80. pełniłem tam funkcj  dyrektora 
produkcji, a w latach 1992-1999 byłem Generalnym Dyrektorem  
i Prezesem Zarz du. Podziel  si  moimi do wiadczeniami z tego okresu. 

Przej cie z systemu nakazowo-rozdzielczego do gospodarki 
rynkowej. 

Jak wspomniałem, do 1989 roku, w scentralizowanym systemie 
zarz dzania, przedsi biorstwa pa stwowe sterowane były decyzjami 
władzy zwierzchniej. Głównym wska nikiem oceny ich działalno ci 
była wielko  produkcji. Obowi zuj ce wówczas prawo gospodarcze 
uniemo liwiało podejmowanie na poziomie dyrekcji firmy decyzji, co do 
sposobu zagospodarowania wypracowanego zysku i alokacji rodków 
finansowych na bie ce potrzeby, jak: wynagrodzenia, remonty, 
modernizacje maj tku czy te  potrzeby rozwojowe. W charakterystyczny 
sposób, np. blokowano wzrosty wynagrodze , ustalaj c progresywny 
podatek od tzw. wzrostu ponadnormatywnych wypłat wynagrodze .
Plany modernizacyjne za  czy rozwojowe wymagały akceptacji władz 
zjednoczenie, czy ministerstwa. Dopiero likwidacja w 1989 roku syste- 
mu nakazowo-rozdzielczego, a nast pnie umo liwienie przekształcenia 
przedsi biorstwa pa stwowego w jednoosobow  spółk  Skarbu Pa stwa 
dały mo liwo  decydowania o przeznaczeniu wypracowanego zysku  
na rozwój i modernizacj  firmy. 

W wyniku transformacji rozwijana w Polsce gospodarka rynkowa 
stała si  sił  nap dow  zmian funkcjonowania organizacji przemysło- 
wych. Jednak skuteczne ich wprowadzanie wymagało wysokich 
kompetencji i umiej tno ci, uprawnie  oraz odpowiedzialno ci, kontroli 
i motywacji dla prowadzenia działa  efektywno ciowych. Niegdy
lekcewa one sfery aktywnego oddziaływania na poziomie przedsi bior- 
stwa, stały si  jednakowo istotne w nowoczesnym systemie gospodaro-
wania, jak np. technologie, rynki kapitałowe, podatki i koncesje, prawo 
energetyczne dla firm bran y, statuty firmy, prawo o gospodarowaniu 
zapasami, obowi zuj ce normy jako ci produktów i usług, o ochronie 
własno ci intelektualnej, o korzystaniu ze rodowiska, o dozorze 
technicznym, przepisy antymonopolowe, jak równie  stosowanie prawa 
Unii Europejskiej. 

Liberalizacja handlu zagranicznego i coraz wi kszy import 
produktów naftowych i chemicznych do kraju zmusił do realizacji 
kolejnego zadania strategicznego, tj. pilnego dostosowania kosztów 
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wytwarzania i jako ci produktów do standardów europejskich. Konkuro- 
wa  bowiem trzeba było, np. w gigantami w rodzaju koncernu Shell,  
z jego 1000 joint ventures i 52 rafineriami nafty czy te  z kolosem 
włoskim ENI składaj cym si  z a  210 organizacji, jak równie  z szybko 
aktywizuj cym si  w Polsce konglomeratem ABB z 1300 jednostkami – 
a wszystkie te firmy przeszły ju  efektywn  drog  restrukturyzacji. Stara 
ameryka ska zasada mówi: je li nie mo esz pokona  konkurencji –  
to si  do niej przył cz. St d po dane stały si  alianse i wspólne 
przedsi wzi cia. Inwestowanie, obni ka kosztów, wewn trzne wzmoc- 
nienie si  przez osi ganie sprawno ci zarz dzania, racjonalizacja 
u ytkowania maj tku – wszystkie te działania stały si  niezb dne,  
by osi gn  zakładane cele ukierunkowane na utrzymanie i rozwijanie 
własnej pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. 

Ustawa o prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych mówiła 
po rednio o potrzebnie restrukturyzacji dla zwi kszenia warto ci firmy 
działaj cej w oparciu o wprowadzony kodeks handlowy. Takie działania 
nale ało poprzedzi  faz  diagnostyczn  i koncepcj , aby potem mogła 
nast pi  implementacja nowych technologii, technik i systemów 
zarz dzania. Wa ne było u wiadomienie sobie odpowiedniej kolejno ci 
działa  i znalezienie skutecznego podej cia do rozwi zywania 
problemów technologicznych, organizacyjnych, efektywno ciowych  
i handlowych.  

Dora n  misj  firmy było dostarczanie mo liwie du ej ilo ci 
własnych najwy szej jako ci paliw w celu zaspokojenia zapotrzebowa- 
nia na nie na bardzo chłonnym i rosn cym rynku. Nale ało tak e podj
przeciwdziałania zagro eniom pochodz cym ze strony konkurencji.  
Te ostatnie działania łatwo mo na było zidentyfikowa : potrzebna była 
przej ciowa ochrona rynku przed niekontrolowanym importem paliw na 
okres unowocze niania krajowego maj tku produkcyjnego. I to si  udało 
dzi ki intensywnym staraniom kierownictwa firmy w organach rz do- 
wych i parlamentarnych. Poprzez wydanie odpowiednich zarz dze
w istotny sposób, na okre lony czas, stworzono warunki chroni ce 
polskich producentów paliw, nakładaj c podatek akcyzowy na importo- 
wane produkty. 

Z pocz tkiem lat 90. poza wy ej opisanymi działaniami, przed 
kierownictwem Petrochemii Płock ujawniły jeszcze inne, zupełnie nowe 
wyzwania. Obok celów ekonomicznych przedmiotem najwy szej troski  
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i inspiracj  do szybkich działa  stała si  konieczno  modernizacji 
maj tku produkcyjnego poprzez pozyskanie i wdro enie najnowszych 
wiatowych technologii i rozwi za  technicznych, jak i proekologicznych. 

Maj tek produkcyjny był ju  technicznie i moralnie zu yty, za
wypracowane w tym okresie zyski były zbyt niskie, aby wystarczyły 
nawet na proste odtworzenie dotychczasowych zdolno ci produkcyjnych.  

Zł  sytuacj  finansow  przedsi biorstwa pot gowały opó nienia 
płatnicze, wysoki kurs dolara, wysoka inflacja i wysokie oprocentowanie 
kredytów. Na rynku detalicznym paliw płynnych, mimo ochrony celnej, 
pojawiły si  konkurencyjne liczne prywatne podmioty krajowe  
i zagraniczne handluj ce paliwami importowanymi. 

Działania na rzecz osi gni cia rozwoju wska ników wyniku 
finansowego. 

W nowym otoczeniu ekonomicznym firma podj ła działania dla 
osi gni cia przewagi konkurencyjnej. Na rynku pojawiły si  wielkie  
i małe koncerny zagraniczne oraz krajowi przedsi biorcy. Dotychczas 
istniej cy po rednicy w handlu, tacy jak du e centrale, np. firma Ciech 
realizuj ce zakupy ropy i CPN sprzedaj ca paliwa, powoli traciły swoje 
monopolistyczne pozycje. Przej cie ich mar  stało si  atrakcyjne dla 
MZRiP. Wprowadzi  trzeba było agresywny marketing. Zacz to 
organizowa , z ró nym efektem, działy: eksportu, importu, zakupu ropy.
Organizowano hurtownie zakładowe tworzyw sztucznych i paliw.  

Podstawowe obiekty produkcyjne pracowały w oparciu o techno- 
logie i rozwi zania techniczne z lat pi dziesi tych i sze dziesi tych. 
Instalacje te wymagały wi c pilnego unowocze nienia. Uznano,  
e dla wypracowania znacz cego wyniku finansowego dla realizacji tego 

kosztownego procesu inwestycyjnego nale y si gn  po mar e z tytułu 
zaopatrzenia w importowan  rop  naftow  przez wyspecjalizowane 
przedsi biorstwa czy dystrybucj  paliw. 

Rozpocz to zatem tak szybko, jak to tylko było mo liwe 
samodzielny zakup ropy (z pomini ciem dotychczasowych po redników, 
którzy zabierali lwi  cz  dochodów z tego tytułu). Na ten cel uzyskano 
krótkoterminow  po yczk  od zagranicznego banku, który jako jeden  
z pierwszych wszedł do naszego kraju po transformacji. 

Szerokie wprowadzenie firmy na rynek paliw płynnych było 
prawdziw  strategiczn  ofensyw : oznaczało ono oferowanie nowej 
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wysokiej jako ci paliw, pozyskiwanie – jak ju  wspomniano – du ej 
liczby partnerów do tworzenia sieci stacji patronackich, rozlewni gazu 
płynnego, hurtowni paliw, hurtowni tworzyw sztucznych. Wykorzysty- 
wano w tym celu pojawiaj ce si  nowe okazje rynkowe. W tym czasie 
opuszczała nasz kraj Armia Radziecka, zwalniaj c do dyspozycji wiele 
swoich baz paliwowych. Cz  z nich zagospodarowano. W Petrochemii 
Płock podj to decyzj  o budowie własnego systemu hurtowej  
i detalicznej sprzeda y paliw dla uzyskania mar y dystrybucyjnej. 
Rozpocz to podpisywanie umów z prywatnymi wła cicielami stacji 
paliw, powstały stacje patronackie, rozpocz to budow  stacji własnych. 
W krótkim czasie powstała sie  ok. 550 szt. stacji paliw oraz czterech 
Regionalnych Operatorów Rynku hurtowej sprzeda y paliw. Ale nie 
wszystko si  udawało. Pierwsza stacja benzynowa MZRiP w Płocku, 
z ekologicznymi rozwi zaniami odzysku oparów przy rozładunku  
i nalewaniu paliw, nie zdała egzaminu, podobnie jak niektóre transakcje 
z niewypłacalnymi klientami. Wymiar sprawiedliwo ci latami potem 
miał z tymi sprawami zaj cie. Gospodarka wolnorynkowa dawała tak e 
takie konsekwencje i rezultaty. Uruchomienie własnego terminalu 
nalewczego paliw z nowoczesnymi ekologicznymi rozwi zaniami, zakup 
własnych autocystern i wiadczenie usług nimi – to cz  przedsi wzi
strategicznych w programie restrukturyzacji Petrochemii, by spełniała 
wymagania gospodarki rynkowej. 

Regulacja prawna z 1990 roku o restrukturyzacji przedsi biorstw, 
dla podniesienia ich warto ci przed prywatyzacj , wymogła opracowanie 
i przyj cie w firmie programu efektywno ciowego. W tym programie 
wytypowano jednostki biznesowe jako centra zysku i centra kosztów, 
wprowadzono skrupulatny rachunek ekonomiczny i analiz  kosztów, 
monitoring i kontroling. Obok intensywnego wchodzenia na rynek było 
to dla przedsi biorstwa kolejne wa ne pole działania dla dokonania 
gruntownych przemian organizacyjnych i technologicznych oraz 
istotnych zmian w systemach zarz dzania korporacj .

Przykład drugi, w odmiennych warunkach, cho  te  bardzo 
zmiennych (turbulentnych), budowano praktycznie od podstaw,  
od pocz tku lat dwutysi cznych, najwi ksz  w kraju przemysłow
korporacj  budowlan  Polimex-Mostostal. W przeciwie stwie  
do płockiej Petrochemii tworzono j  w warunkach w relatywnie 
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dojrzałych regulacjach rynkowych kodeksu handlowego (obecnie 
kodeksu spółek) i stabilizuj cego si  rynku kapitałowego.  

Przypomnie  nale y, e na pocz tku lat dwutysi cznych kryzys 
bran y budowlanej wyzwolił dwa zjawiska: przyspieszył procesy 
komercjalizacji i prywatyzacji dot d pa stwowych firm z jednej strony,  
z drugiej za , licz c na zapowiadany w niedalekiej przyszło ci boom 
inwestycyjny, zamo niejsi gracze rynkowi, jak i te  mno ce si
fundusze inwestycyjne zacz ły wykupywa  kontrolne pakiety akcji firm 
budowlanych o słabszej kondycji finansowej. Kierownictwo Polimex-
Cekop w wyniku analizy sytuacji rynkowej i oceny profilu działalno ci  
i zamo no ci firmy przyj to strategi  przebudowania profilu działania, 
przekształcaj c j  w spółk  in ynieryjno-budowlan  z ambicjami 
sukcesywnego przejmowania roli generalnego wykonawcy (GW) projek- 
tów budowlanych. W tym celu mi dzy innymi postanowiono przejmowa
kontrolne pakiety akcji/udziałów w firmach budowlanych. Z przeprowa- 
dzonych analiz wynikało, e potencjał produkcyjny i kadrowy Mostostalu 
Siedlce, jego silne osadzenie na rynku, zespolony z pozycj , kontaktami  
i tradycjami Polimeksu-Cekopu znakomicie dopełniły jego zdolno ci 
ofertowe. Polimex-Cekop w konkurencji z Mostostalem Warszawa zacz ł 
skupowa  akcje Mostostalu Siedlce. W porozumieniu pomi dzy zarz - 
dami, w konsekwencji w 1999 r. to Polimex-Cekop przej ł kontrolny,  
55-procentowy pakiet akcji Mostostalu Siedlce. 

Kontynuuj c realizacj  przyj tej strategii, Polimex-Cekop, 
zdecydował si  na zakup wi kszo ciowych pakietów akcji/udziałów 
szeregu kolejnych spółek budowlanych jak: Lubelska Przemysłówka, 
Budostal 1, S dziszowska Fabryka Kotłów Sefako, Naftobudowa S.A.  
i Naftobudowa Holding. Za  Mostostal Siedlce nabył, m.in. Mostostal 
Stalowa Wola i Przembud Szczecin. 

Przewidywana przez analityków dekoniunktura nadeszła, a wraz  
z ni  pojawiły si  niestety kłopoty tak e w niektórych przej tych 
przedsi biorstwach. W wi kszo ci z nich niezb dne stało si  podj cie 
post powania układowego, w przypadku Lubelskiej Przemysłówki  
i Przembudu – post powania likwidacyjnego, za  w Budostalu 1 
ogłoszenie upadło ci. Wszystkie te procesy zakupowe poprzedziła 
analiza ekonomiczna i prawna (tzw. due dilligence), a tak e wycena 
planowanych do przej cia spółek, wykonywane przez specjalistów firm 
konsultingowych i kancelarii prawnych. Kluczowym elementem wyceny 
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były prognozy wielko ci sprzeda y i zakładanych do osi gni cia 
wyników finansowych w perspektywie najbli szych lat. 

Z perspektywy czasu nale y oceni  ten proces jako dalece niedo- 
skonały, gdy  spółka nie dysponowała wystarczaj co do wiadczon
kadr  do realizacji/koordynacji tak odmiennych od dotychczasowych 
zada . Ponadto akwizycje realizowane były z krótkoterminowymi 
liniami kredytowymi z my l , e nast pi szybkie dokapitalizowanie 
spółki poprzez wyemitowanie stosownego pakietu akcji spółki matki 
kierowanego do dotychczasowych akcjonariuszy, a zakupione firmy  
w krótkim czasie notowa  b d  wzrost zysków. 

Niestety, oczekiwane o ywienia gospodarcze nie nast powało, 
okres bessy w budownictwie przedłu ał si . Koszty obsługi finansowej 
spółki gwałtownie rosły, akcjonariusze zwlekali z podj ciem decyzji 
odno nie dokapitalizowania spółki. Sprzeda  wyrobów i usług zarówno 
w spółce matce, jak i w spółkach zale nych gwałtownie malała,  
w wynikach skonsolidowanych pojawiły si  straty. Nast piły dalsze 
straty w zasobach ludzkich – co warto ciowsi specjali ci poodchodzili 
do konkurencji. I tak z zatrudnionych jeszcze w 1999 r. ok. 180 
specjalistów, w 2001 r. pozostało niespełna 70 osób. 

W tej sytuacji w 2001 r. powołano nowy, jednoosobowy zarz d. 
Pierwszym zało eniem nowego zarz du i skupionej wokół niego 
kluczowej kadry kierowniczej było podj cie próby uratowania spółki. 
Przyj to bowiem, e rynek budowlany w niedalekiej przyszło ci winien 
si  o ywi . Opracowano zatem szczegółowy plan działania, którego 
nadrz dnym celem było utrzymanie płynno ci finansowej przy 
zapewnieniu płatno ci najistotniejszych wierzytelno ci. 

Równoległe rozpocz to proces restrukturyzacji zarówno spółki 
matki – Polimex-Cekop, jak i poszczególnych spółek wchodz cych  
w skład korporacji. 

Powstaj ca i rozwijaj ca si  grupa przedsi biorstw skupiona wokół 
coraz silniej ze sob  powi zanych kapitałowo spółek: Polimex-Cekop 
oraz Mostostal Siedlce, czerpi c z do wiadcze  trudnych i „chudych 
lat”, podj ła zdecydowane działania restukturyzacyjne. W wyniku
zapa ci finansowej spółki w 2001 roku, dla jej ratowania podj to 
klasyczne posuni cie oszcz dno ciowe, tj. maksymalnie ograniczono 
koszty zarz du i dokonano dalszej redukcji zatrudnionych pracowników 
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relatywnie do rozmiaru posiadanych kontraktów. Pozbyto si  niepro- 
dukcyjnych aktywów ł cznie z zastawionym w banku budynkiem 
siedziby spółki, dokonano restrukturyzacji linii kredytowych i uzyskano 
nieznaczne dokapitalizowanie spółki przez wi kszo ciowych akcjona- 
riuszy, sukcesywnie zwi kszano liczebno  zespołów opracowuj cych 
oferty dla rosn cej liczby zapyta  ofertowych na nowe projekty  
od potencjalnych klientów. Równolegle obserwowano poprawiaj c  si
z roku na rok koniunktur  na rynku budownictwa. Efekt osi gni to ju
po krótkim czasie, bo w latach 2002-2004 nast piła stabilizacja  
i sukcesywnie uzyskano wzrost kondycji finansowej grupy. Kluczowym 
posuni ciem było upublicznienie spółki poprzez tzw. fuzj  odwrotn ,
czyli wniesienie aktywów spółki matki Polimex-Cekop do publicznej 
spółki zale nej Mostostal Siedlce, tworz c spółk  Polimex-Mostostal 
dopuszczon  do notowa  na Giełdzie Papierów Warto ciowych. 

W miar  bogacenia si  spółki przejmowano z rynku kolejne 
aktywa, pozyskuj c jednocze nie coraz to wi ksze atrakcyjne kontrakty 
do realizacji. W efekcie w ko cowej fazie pierwszej dekady lat 
dwutysi cznych roczna sprzeda  si gn ła sze ciu mln złotych, 
kapitalizacja firmy wyniosła cztery mld zł, a zatrudnienie osi gn ło 
wielko  ponad czterna cie tysi cy osób. 

Reasumuj c te wywody na temat zachowa  w turbulentnym 
otoczeniu, odnios  si  do mojej pracy doktorskiej obronionej 2 lata temu, 
w której przedstawiłem analiz  2 pól badawczych, tj. płockiej Petrochemii 
wła nie lat 90., kiedy zaczynali my poznawa  metody, tajniki rynkowego 
zarz dzania organizmami - gospodarczymi, kiedy Petrochemia Płock, 
kolos, ogromna, wa na firma decydowała o powodzeniu całego segmentu 
transportu kołowego w Polsce. Drugim polem badawczym był Polimex 
(Polimex-Cekop na pocz tku, a potem Polimex-Mostostal), który  
z bankrutuj cej firmy na przełomie 90. i 2000 w ci gu 7 lat stał si
najwi ksz  w Polsce korporacj  budowlan , zatrudniaj c  ok. 14 tys. 
osób, sprzedaj c  za ok. 6 mld złotych wyrobów i usług, wysoko 
notowan  firm  na GPW w Warszawie, funkcjonuj ca ju  na wolnym, 
konkurencyjnym uregulowanym rynku. W obu tych przypadkach poszuki- 
wano uniwersalnych czynników sukcesu korporacji przemysłowych. 

Wyniki tych analiz, a tak e empiryczne zidentyfikowanie i zwery- 
fikowanie czynników decyduj cych o sukcesie rynkowym organizacji 
pozwoliły na wyodr bnienie czterech uniwersalnych czynników sukcesu 
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korporacji, które s  a  tak uniwersalne, e były przewodnikami 
funkcjonowania firmy w latach 90. i 2000 zarówno firmy czysto 
produkcyjnej o 30-40-letniej tradycji, jak i firmy praktycznie 
zbudowanej w latach 2000 od nowa, od zera, od „bankruta”. W jednym  
i w drugim przypadku otoczenie było bardzo turbulentne, bardzo 
zmienne, inne w latach 90., kiedy jeszcze raz kiedy uczyli my si
wolnego rynku, inne w 2000, natomiast pewne czynniki sukcesu 
praktycznie s  niezmienne. Tymi czynnikami sukcesu s : działalno
rynkowa, sprawno  zarz dzania, w tym sprawno  zarz dzania lidera, 
innowacyjno  technologiczna, wiedza i umiej tno ci pracowników.  

Wyodr bnione czynniki okazały si  istotne i wa ne dla ocenianych 
korporacji oraz zawa yły w sposób decyduj cy na ich sukcesie 
rynkowym. W szczególno ci du  rol  odegrała działalno  rynkowa 
przedsi biorstw, przejawiaj ca si  w kreowaniu innowacyjnych 
produktów rynkowych, stosowaniu aktywnej polityki marketingowej 
oraz tempie wprowadzania agresywnej działalno ci handlowej  
na rynku. Miała ona kluczowe znaczenie dla osi gania sukcesu przedsi - 
biorstwa na konkurencyjnym rynku. Badani respondenci wskazywali  
w wywiadach najcz ciej na poszerzanie kontaktów handlowych oraz  
na systematyczne monitorowanie rynku w celu zdobywania wiedzy 
wa nej dla rozwoju przedsi biorstwa, identyfikowanie zmian rynkowych 
i wychwytywanie szans i mo liwo ci warunkuj cych sukces. 

Równie podobn , wysok  warto ci  dla sukcesu przedsi biorstwa 
okazała si  dynamiczna sprawno  zarz dzania lidera – przedsi biorcy, 
uwzgl dniaj ca jego styl i sposób zarz dzania, jego kreatywno ,
innowacyjno , przedsi biorczo , a tak e szybko  i otwarto
na zmiany rynkowe, problemy oraz sugestie pracowników, jak równie
działania prowadz ce do ograniczenia zagro e .

Nieco ni szy udział w kształtowaniu sukcesu rynkowego 
przedsi biorstwa posiadały czynniki: „Innowacyjno  technologiczna” 
oraz „Wiedza i umiej tno ci pracowników”. Czynniki te wyra one 
zostały w badaniu poprzez wdra anie nowoczesnych technologii 
pojawiaj cych si  na rynku oraz poprzez zwracanie wi kszej uwagi  
na motywowanie pracowników do rozwijania ich wiedzy i umiej tno ci 
oraz akceptacji wyznawanych przez nich warto ci. 

Otrzymane wyniki analizy czynnikowej potwierdziły stanowisko 
wielu teoretyków i praktyków oraz wyra ane przypuszczenie autora 



490

pracy (Jaskóła K.K., Zachowania konkurencyjne przedsi biorstw  
w warunkach kryzysu. „Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstw” 
1/2010), e „[…] odpowiednio mentalnie przygotowany mened ment, 
wyznaj cy filozofi  stałej „ucieczki do przodu” w celu budowania 
przewagi konkurencyjnej […]” jest w stanie zapewni  stabilny  
wzrost przedsi biorstwa – korporacji i osi ganie sukcesu rynkowego  
w warunkach niepewno ci otoczenia. 

Ponadto chciałbym odnie  si  do dyskutowanych przez 
panelistów kwestii. Jedn  była sprawa okazji rynkowych. Bezwzgl dnie, 
bardzo istotnym elementem zarz dzania jest wykorzystanie wszelkich 
okazji rynkowych do budowania stabilno ci firmy i jej rozwoju. 
Aplikacja organicznego rozwoju jest niezb dna, a wi c inwestowanie  
w te obszary/dziedziny, które ju  posiadamy w firmie, ale równie
poprzez akwizycj  nowych firm, nowych zespołów, nowych organizacji, 
nowych spółek b d  zorganizowanych cz ci maj tku spółek po to,  
eby budowa  znowu przewag  konkurencyjn  swoj  wielko ci .

Pami tajmy, e du y mo e wi cej. To si  sprawdza w praktycznym 
działaniu. Łatwiej jest przekonywa  klienta, a co równie wa ne, 
zdecydowanie łatwiej budowa  relacje z bankami, maj c uznan  przez 
rynek wielko . Ponadto wi kszej korporacji łatwiej pozyska  wysokiej 
klasy specjalistów, łatwiej stosowa  elastyczne metody motywacji,  
w tym wynagradzania itd. Nale y zatem absolutnie szuka  okazji 
rynkowych dla dalszego rozwoju, oczywi cie stosuj c odpowiednie 
kryteria oceny nabywanych kolejnych aktywów. Inn  kwesti ,  
która została postawiona przez jednego z panelistów była sprawa 
strategicznego planowania. Czy sta  nas na strategiczne planowanie,  
na plany strategiczne wieloletnie? I tak, i nie. W moim przekonaniu  
i z mojego do wiadczenia wynika, e je li chodzi znowu o firmy małe  
i rednie, rzeczywi cie trudno przewidzie  uwarunkowania ich funkcjo- 
nowania, w dystansie dłu szym ni  np. jeden rok. Oczywi cie, najlepiej 
jak to napisałem w swojej pracy doktorskiej, pisa  j  post factum.  
Ale dla koncernów, dla firm du ych, które maj  rozległ  działalno ,  
nie mo na nie budowa  strategii. We my za przykład du e firmy 
energetyczne. Wszyscy wiemy, e bilans energetyczny kraju jest 
praktycznie na sztywno, tzn. e nie mamy wielu rezerw w wytwórstwie 
energii elektrycznej, a ponadto cały warsztat, cała infrastruktura 
produkcyjna jest bardzo przestarzała. Trzeba pilnie budowa  nowe bloki 
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energetyczne, nowoczesne, o bardziej efektywnych technologiach,  
o zdecydowanie wy szej sprawno ci. Tutaj nie mog  by  firmy 
pozostawione samym sobie. Firmy musz  kreowa  strategie, ale te
spójn  strategi  w tym zakresie powinno mie  pa stwo. Nie mo e by
tak, e ju  pi  lat mówi si , e potrzeba wybudowa  blok energetyczny 
w Kozienicach, w Jaworznie czy Opolu. Nie mo e by  tak, e przedsi - 
biorstwa maj  sobie z tym poradzi  same. Nie poradz  sobie same. 
Strategia pa stwa winna polega  na pełnieniu funkcji bufora. Wspiera
procesy rozwojowo inwestycyjne i działa  ze wiadomo ci , e nie 
zawsze rachunek ekonomiczny przy obecnych uwarunkowaniach jest 
pozytywny dla przedsi biorstw. A inwestowa  potrzeba. I tu jest rola 
pa stwa i strategia pa stwa polegaj ca na uruchamianiu mechanizmów 
wspomagania. 

Kolejn  spraw , dla bran y energetycznej, jest gaz łupkowy. 
Wpadli my w eufori  gazu łupkowego, mówiono, e nale y wspiera
procesy poszukiwa  i potem wydobycia, deklarowano wielk  opłacal- 
no  (nazwijmy to tak) koncernom, które podejm  si  tego procesu. 
Pojawiły si  najwi ksze na wiecie ameryka skie, kanadyjskie firmy 
poszukiwawcze. Jednak zaraz, za chwil  zacz to mówi , e je eli ten 
gaz si  pojawi, to obło ymy go stosownymi podatkami, akcyz  i innymi 
- i w konsekwencji firmy te najwi ksze si  wycofały. Wraca si  znowu,  
po nieudanych 2 latach, do kokietowania firm poszukiwawczych. 
Kolejna sprawa to przykład biodiesla. Deklarowano, e regulacje 
uefektywni  proces produkcji biodiesla, poczynaj c od uprawy roli, 
posiania rzepaku, zebrania tego rzepaku, wytłoczenia oleju i potem dalej 
chemicznej przeróbki tego oleju do komponentów biodiesla. Okazuje si ,
e bardzo szybko zacz li my „majsterkowa ” przy tych regulacjach  

i w wielu miejscach procesu si  to ju  nie opłaca, w zwi zku z czym te 
pi knie, ółto kwitn ce pola znikaj . Bo rachunek ekonomiczny jest 
bezwzgl dny i przy zmieniaj cych si  cz sto regulacjach proces staje si
mało opłacalny lub wprost nieopłacalny.  

A zatem, w tego typu strategicznych przedsi wzi ciach nale y 
budowa  wieloletnie plany w firmach, spójne ze stabiln  polityk
i strategi  pa stwa. Jeszcze jeden przykład przemysłu chemicznego. 
Przez z gór  10 lat nie realizowano procesu prywatyzacji du ych firm 
chemicznych, tzw. wielkiej syntezy chemicznej, powoduj c ich stagnacj
rozwojow . Obecnie powstał koncern azotowy, ale bez ofensywnej 
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strategii rozwojowej. Z drugiej strony bilans eksportu i importu maso- 
wych chemikaliów w Polsce jest ujemny o ponad 9 mld euro. Jest zatem 
tak fantastyczny rynek zbytu na wysoko przetworzone wyroby chemicz- 
ne. Potrzeba ofensywnej strategii działania dla dynamicznego rozwoju 
tej bran y. 

Podsumowuj c, nale y stwierdzi , e z chwil  wej cia w reguły 
gospodarki rynkowej musi istnie wiadomo  siły rynku, jego wszech- 
obecno ci i jego ogromnego wpływu na kondycj  firm w realnym 
biznesie. B d c na globalnym rynku podlegamy wszelkim prawidłom jego 
oddziaływania. Zatem nale y mie wiadomo , e najbardziej trwałym 
zjawiskiem, jakie nas b dzie obowi zywa  to zmiany, a wi c konieczno
dynamicznego zarz dzania zmianami. Jak wynika z powy szego tekstu  
w zasadzie brak jednolitych prawideł do zastosowania w procesach zarz - 
dzania spółkami, przedsi biorstwami, natomiast wykazano, e istniej
uniwersalne czynniki sukcesu w korporacjach przemysłowych. 
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