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Z największą przyjemnością oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer Zeszytów Naukowych
Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Licząc na przychylne przyjęcie mamy nadzieję, że na trwałe wpiszemy się w rynek publikacji naukowych,
a lektura pozwoli Państwu zapoznać się i podjąć dyskusję z ciekawymi odkryciami młodych badaczy.
Zeszyty Naukowe są przedsięwzięciem uruchomionym dzięki zaangażowaniu studenckich kół
naukowych, władz i pracowników Wydziału. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie studentów
publikacją własnych osiągnięć badawczych, wypracowana została koncepcja cyklicznego wydawnictwa naukowego, w którym autorami opracowań będą przede wszystkim studenci i słuchacze studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Obserwujemy bowiem ostatnio rosnące
zaangażowanie studentów w działalność kół naukowych, w organizację konferencji studenckich oraz
współudział organizacyjny i merytoryczny w konferencjach pracowników naukowych. Wychodząc
naprzeciw tym oczekiwaniom chcemy, aby w Zeszytach Naukowych publikowane były artykuły przygotowywane przez aktywnych studentów i doktorantów, wyrażających chęć zgłębiania wiedzy i publikacji swoich osiągnięć naukowych.
Publikacja obejmuje szeroko rozumiane trzy obszary tematyczne, związane z kierunkami studiów
prowadzonymi na Wydziale Ekonomicznym UMCS – finanse i rachunkowość, ekonomię oraz zarządzanie. W pierwszym numerze zachęcamy do lektury 16 artykułów przygotowanych przez studentów
oraz 6 artykułów słuchaczy studiów doktoranckich prowadzonych przez nasz Wydział.
W pierwszej części Zeszytów Naukowych zachęcamy do zapoznania się z 5 artykułami poświęconymi aktualnym problemom gospodarki światowej. Izabela Lulek dokonuje tutaj analizy procesu liberalizacji handlowej wymiany międzynarodowej w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. W tym kontekście uzupełnieniem rozważań jest opracowanie Marty Chomickiej, prezentujące aktualne problemy
i perspektywy współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Rosją. Katarzyna Twarowska podejmuje
aktualny i niezwykle ważny w kontekście bieżących wydarzeń wątek rozważań poświęcony architekturze nadzoru na rynkiem finansowym Unii Europejskiej. Z kolei Małgorzata Mazurek przybliża rolę
podatku od towarów i usług jako elementu unijnej polityki fiskalnej. Ostatni w tej części artykuł, przygotowany przez Roberta Żyśko, przybliża historię, rozwój i obecny kształt systemu bankowego Japonii.
Drugi blok opracowań poświęcony jest szeroko rozumianym zagadnieniom funkcjonowania rynku finansowego i uwarunkowań decyzji inwestycyjnych. Pierwszy z artykułów prezentuje aktualne
problemy polskiego rynku gwarancji ubezpieczeniowych (Ada Dobrowolska i Katarzyna Sajdak), drugi zaś rynku faktoringu (Katarzyna Tyburek). Krzysztof Przestrzelski bada, czy spółki przestrzegające
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zasad CSR (Corporate Social Responsibility), poza korzyściami społecznymi przynoszą – zwłaszcza
w okresie kryzysu i bessy – ponadprzeciętne dochody inwestorom. Kolejne trzy artykuły poświęcone
są zagadnieniom podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Analiza Marioli Golec wskazuje, że rzetelnie przygotowane rekomendacje giełdowe analityków na rynku polskim mogą
być skutecznym narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne inwestorów. Wynik ten potwierdza
badanie Agnieszki Bancerz, która udowadnia wysoką trafność rekomendacji giełdowych przygotowywanych przez studentów kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Na
zakończenie tej części, Piotr Kordula prezentuje wyniki własnych badań ankietowych, przeprowadzonych wśród studentów, które wskazują, że ulegają oni takim samym błędom, heurystykom i inklinacjom jak większość uczestników rynku finansowego.
Trzeci blok opracowań, poświęconych finansom przedsiębiorstw, otwiera artykuł Joanny Kniaziuk.
Rozważania w nim podjęte ukazują wpływ sposobu szacowania wartości składników majątku na wyniki
analizy wskaźnikowej płynności i rentowności przedsiębiorstw. Nawiązaniem jest kolejny artykuł, autorstwa Mileny Tarnowskiej, która prezentuje wpływ stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości na wybrane pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa. Wreszcie, opracowanie Małgorzaty Twarowskiej poświecone jest niezwykle istotnym i aktualnym zagadnieniom wyceny
niematerialnych zasobów podmiotów gospodarujących.
Ostatnia część opracowań studentów obejmuje dwa artykuły poświęcone problematyce funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce. Kamil Kozłowski wykazuje niesprawiedliwość podatku liniowego funkcjonującego wspólnie z podatkiem od towarów i usług, jednak wskazuje też, że
na podstawie elastyczności dochodowej popytu można tak kształtować prawo, aby podatki pośrednie
przyjęły charakter progresywny i w większym stopniu efektywnie realizowały funkcję redystrybucyjną.
Bartłomiej Suchodolski prezentuje natomiast korzyści z wprowadzania systemów zarządzania jakością
dla sprawności funkcjonowania administracji publicznej.
Bieżący numer Zeszytów Naukowych zamyka 6 artykułów przygotowanych przez słuchaczy studiów doktoranckich Wydziału Ekonomicznego UMCS. W pierwszym z nich Anna Cichosz analizuje
sytuację ekonomiczną i finansową sprywatyzowanych polskich przedsiębiorstw, akcentując między
innymi poprawę efektywności ich gospodarowania. Artykuł Moniki Jakubiak wskazuje, że rynek pracy wciąż kreuje zapotrzebowanie na absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania. Opracowanie wskazuje także, jakie są oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy w obszarach
związanych z ekonomią i zarządzaniem. Nella Saadi powraca do zagadnień korzyści ze stosowania
przez przedsiębiorstwa zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Opierając się na wynikach własnych badań Yuliya Smygur porównuje zaś różnice w postrzeganiu i postawach konsumentów
polskich i ukraińskich wobec krajowych i zagranicznych marek. Wynika z nich, że konsumenci z Polski
i Ukrainy różnią się istotnie pod względem cech produktów branych pod uwagę przy dokonywaniu
zakupów. Elżbieta Studzińska zastanawia się nad wzorcami korzystania z usług bankowych przez Polaków. Wskazuje, że pod tym względem następuje w polskim społeczeństwie polaryzacja, uzależniona
przede wszystkim od poziomu wykształcenia, wieku i dochodów. Na zakończenie, Norbert Życzyński
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dowodzi, że Polska może być wzorem do naśladowania dla innych gospodarek europejskich w rozwoju działalności franczyzowej w bankach.
Jeszcze raz zachęcam więc do lektury pierwszego numeru Zeszytów Naukowych Studentów
i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS wierząc, że będziecie Państwo usatysfakcjonowani
zarówno aktualnością, ważnością, jak i poziomem merytorycznym prezentowanych badań. Dołożymy
wszelkich starań, aby było tak również w każdym kolejnym numerze.

Mariusz Kicia
Redaktor
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I
Problemy gospodarki światowej

Izabela Lulek

Liberalizacja handlu światowego
po 1986 roku
1. Koniunktura w gospodarce światowej i jej wpływ na rozwój handlu
Celem pracy jest przedstawienie rozwoju globalnej gospodarki po 1986 roku, zawężone do kwestii
związanych z handlem międzynarodowym, wskazanie na czynniki sprzyjające rozwojowi powiązań
gospodarczych w skali świata, jak również na czynniki, które ten rozwój hamowały, a także przedstawienie wiarygodnych danych statystycznych oraz próba ich samodzielnej oceny.
Okres od 1986 roku cechowała dobra koniunktura w gospodarce światowej. Światowy PKB wzrastał
średnio rocznie o 4%.1 W omawianym okresie nie odnotowano zjawisk dekoniunktury. Najwyższa dynamika światowego PKB wyniosła 105% i została osiągnięta w roku 2000, 2004, 2006 i 2007.2 Najniższa
z kolei została odnotowana w roku 1991 i była równa 101%.3 Sytuacja w gospodarce światowej sprzyjała
rozwojowi wymiany handlowej. Światowy PKB od 1986 roku do 2007 roku wzrósł z ponad 15 bln dol. do
ponad 54 bln dol. w cenach bieżących, czyli ponad 3,5 krotnie.4
Najwyższy poziom PKB wśród grup krajów osiągnęły kraje rozwinięte gospodarczo. W roku 1986
PKB tej grupy krajów osiągnął wartość na poziomie ponad 11,5 bln dol., w roku 2007 natomiast – prawie
38,5 bln dol. w cenach bieżących.5 PKB krajów rozwijających się w roku 1986 kształtował się na poziomie

1

www.imf.org – oficjalna strona Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

2

Ibidem.

3

Ibidem.
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Ibidem.
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ponad 2,5 bln dol. i wzrósł do 14 bln dol. w roku 2007.6 Był to najwyższy wzrost PKB na przełomie
1986/2007 wśród wszystkich omawianych grup krajów. Kraje transformacji7 osiągnęły PKB na poziomie ponad 1 bln dol. w roku 1986, natomiast w roku 2007- ponad 1,5 bln dol. w cenach bieżących.8
Powyższa analiza dotyczyła wartości nominalnego PKB, a zatem powinniśmy skorygować ją o inflację.
Przez większość okresu 1986–2007 kraje rozwijające się i transformacji osiągnęły wyższe tempo
zmian swojego PKB niż kraje rozwinięte gospodarczo. Najwyższy udział w światowym PKB osiągnęły
kraje rozwinięte – ponad 70%, choć zaczął on tracić na znaczeniu na rzecz krajów rozwijających się.9
W roku 1990 i 1994 PKB krajów rozwiniętych gospodarczo osiągnął najwyższy udział w tworzeniu globalnego produktu, na poziomie prawie 80%.10 W roku 2007 udział w światowym PKB tej grupy krajów
znacznie obniżył się do poziomu 71% na rzecz krajów rozwijających się.11 Udział krajów rozwijających
się w światowym PKB wzrósł z 17% do 26% w latach 1986–2007.12 W roku 1986 różnica w udziale w tworzeniu globalnego PKB tych dwóch grup krajów była równa 58%, natomiast w roku 2007 już 45%.13
Dysproporcje zatem z każdym rokiem zmniejszały się. Warto podkreślić, że PKB krajów rozwijających
się najdynamiczniej wzrastał na przełomie 1986/2007 wśród analizowanych grup krajów. Kraje te mają
coraz większe znaczenie dla gospodarki światowej.
W wybranych do analizy latach tempo zmian wolumenu światowego eksportu w każdym roku przewyższało tempo zmian wartości światowego PKB, czy wolumenu produkcji przemysłowej.14
Należy również podkreślić znaczenie Chin w tworzeniu światowego PKB. Kraj ten silnie wpłynął
na koniunkturę gospodarki światowej. Jego gospodarka rozwija się najdynamiczniej na świecie. PKB
w tym kraju średnio rocznie wzrastał o około 10% w latach 1980–2005. W roku 2007 wskaźnik ten
osiągnął jeszcze wyższą wartość – aż ponad 11%. Szybki rozwój gospodarczy tego kraju powoduje, że
staje się on coraz ważniejszym rynkiem zaopatrzenia i zbytu.15

6

Ibidem.

7

Określenie: kraje transformacji zostało użyte dla byłych krajów socjalistycznych.

8

www.imf.org – oficjalna strona Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

9

www.unctad.org – oficjalna strona Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju.

10

Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.

13

Obliczenia własne na podstawie: www.unctad.org – oficjalna strona Konferencji Narodów Zjednoczonych ds.
Handlu i Rozwoju.

14

www.wto.org - oficjalna strona Światowej Organizacji Handlu.

15

P. Pasierbiak, Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii, [w:] Biuletyn Europejski
2008 ,(red.) B. Mucha-Leszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 209-210.
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2. Runda Urugwajska GATT i utworzenie Światowej Organizacji Handlu
Runda Urugwajska GATT rozpoczęła się w 1986 roku. Co do przyszłości GATT, który miał już
46- letnią przeszłość, pojawiły się pewne wątpliwości. Poziom ekonomiczny krajów członkowskich
był bardzo zróżnicowany. GATT zarzucano również, że nie spełniało zróżnicowanych potrzeb swoich
członków, a regulowało tylko niewielką część wzajemnych stosunków handlowych. Układ Ogólny
skupił się na regulacji wymiany handlowej produktów, pomijając usługi, czy własność intelektualną.
Nie rozwiązał również problemu subsydiowania rolnictwa czy przemysłu tekstylnego. Wiele nowych
praktyk stało się niezgodnych z zasadami uczciwego handlu, których Kodeks Subsydiów i Kodeks Antydumpingowy nie regulowały. Nierozwiązane pozostały kwestie tymczasowego charakteru Układu
Ogólnego oraz utworzenia organizacji, która by nim administrowała. Najbardziej kontrowersyjnym
problemem w czasie trwania omawianej rundy była polityka rolna Wspólnoty Europejskiej.16 Projekt
utworzenia organizacji handlowej został podpisany dopiero w roku 1994 w Marrakeszu, w Maroku. Organizacji nadano nazwę Światowej Organizacji Handlu (WTO). Łącznie akt końcowy Rundy Urugwajskiej podpisały 124 państwa.17 Runda Urugwajska zakończyła się podpisaniem umów w kwietniu
1994 roku, w Marrakeszu. Do najważniejszych postanowień omawianej rundy należą: redukcja barier
pozataryfowych i zakaz stosowania środków szarej strefy; liberalizacja handlu produktami rolnymi; redukcja ceł na towary przemysłowe o około 39%; objęcie regułami GATT handlu produktami przemysłu
tekstylnego; zmiany w kodeksach GATT; objęcie regułami GATT nowych dziedzin wymiany handlowej: ochrony praw własności intelektualnej, handlowych aspektów inwestycji zagranicznych; zawarcie
Układu ogólnego w sprawie handlu usługami; ustanowienie Światowej Organizacji Handlu. 18
Runda Urugwajska w dużym stopniu przyczyniła się do zwiększenia wartości obrotów handlowych dzięki redukcji i ograniczeniom barier handlowych. Redukcją ceł objęto aż 30% handlu o wartości 200 mld dol., natomiast stopa redukcji była równa 38%.19 Szacuje się również wpływ Rundy Urugwajskiej na przyrost dochodów świata ze 140 do 270 mld dol. dla krajów rozwijających się określono
przyrost z 36 do 90 mld dol. 20
Runda Urugwajska trwała najdłużej ze wszystkich rund negocjacyjnych, ale przyczyniła się również
do najbardziej wymiernych efektów. Działalność GATT realizowana w ramach rund negocjacyjnych
miała istotny udział w liberalizacji i stabilizacji stosunków międzynarodowych. Zasady ustanowione na
forum GATT przyczyniły się do łatwiejszego zawierania transakcji porozumień handlowych, a także
16

R. R. Ludwikowski, Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. Tom I. Handel międzynarodowy, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 79-83.

17

Ibidem, s. 83.

18

D. Kopiński, Międzynarodowe organizacje gospodarcze, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
( red.) J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006, s. 337.

19

T. Białowąs, Rozwój handlu międzynarodowego po II wojnie światowej, Europejskie Centrum Edukacyjne,
Toruń 2006, s. 20.

20

Ibidem, s. 88–90.
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obniżania ich kosztów. GATT gwarantowało bezpieczeństwo, stabilność oraz ciągłość międzynarodowych stosunków handlowych na świecie.21
Głównym zadaniem powołanego WTO jest czuwanie nad wdrażaniem, jak i przestrzeganiem obowiązujących postanowień przez kraje członkowskie WTO oraz rozstrzyganie sporów handlowych, dokonywanie przeglądów polityki handlowej, organizowanie forum do kolejnych negocjacji w celu dalszej
liberalizacji wymiany handlowej oraz współpraca z organizacjami gospodarczymi.22 Do zadań WTO
należy również: sprzyjanie rozwojowi zintegrowanego oraz trwałego multilateralnego systemu handlowego członków WTO, monitoring tendencji zachodzących w handlu i gospodarce światowej, a także
sporządzanie raportów na ten temat, podejmowanie przedsięwzięć, które mają na celu obniżenie barier
handlowych oraz usuwanie praktyk dyskryminacyjnych, podnoszenie standardu życia, zapewnianie
rosnących dochodów realnych, popytu oraz zatrudnienia, optymalne wykorzystywanie zasobów światowych z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska naturalnego, pomoc krajom rozwijającym
się, zwłaszcza najmniej rozwiniętym w dostosowaniu wymiany handlowej do potrzeb ich rozwoju gospodarczego.23

3. Rozwój regionalnych ugrupowań integracyjnych
Współczesny etap rozwoju światowej gospodarki cechuje globalizacja oraz regionalizacja. Procesy te przebiegają równocześnie i oddziałują na kształt i charakter międzynarodowego podziału pracy.
Wzrasta siła i zakres powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi z różnych krajów oraz pomiędzy
gospodarkami narodowymi, czego skutkiem jest powstawanie ogólnoświatowego układu współzależności. W ten sposób często opisywane jest zjawisko globalizacji. Najważniejsze powiązania dotyczą
obszarów: produkcji, handlu i transferu kapitału. Globalizacja wpływa w dużym stopniu na międzynarodowy podział pracy. Przyczynia się do tworzenia globalnego rynku zbytu i zaopatrzenia. W procesie
globalizacji największe znaczenie ma działalność korporacji transnarodowych, które kształtują międzynarodowy podział pracy. Dysponują one ogromnym potencjałem ekonomicznym, a ich działalność
obejmuje wiele krajów.
Kraje z powodów ekonomicznych, politycznych, czy obronnych decydują się także na współpracę
w ramach danego regionu. Proces ten, zwany regionalizacją, również wpływa na wzrost współzależności gospodarek regionalnych. Regionalizacja wiąże się z tworzeniem porozumień o wolnym handlu
i współpracą regionalną. Proces ten oddziałuje na rynki, przedsiębiorstwa oraz gospodarki regionalne.

21

D. Kopiński, Międzynarodowe organizacje gospodarcze, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
(red.) J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006, s. 337.

22

Ibidem, s. 337-341.

23

S. Pangsy-Kania, Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu/Światowa Organizacja handlu (GATT/
WTO), [w:] Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, (red.) E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006,
s. 278-279.
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Regionalizacja była reakcją na zagrożenia wynikające z siły korporacji transnarodowych i globalizacji.24
Globalizacja gospodarki światowej jest zjawiskiem towarzyszącym regionalizacji współpracy gospodarczej, a także politycznej. Ugrupowania regionalne powstawały w największej ilości w latach 80 oraz 90.
W roku 1997 szacunkowo istniało około 190 ugrupowań o charakterze regionalnym.25 Prawie każdy kraj
członkowski WTO, z nielicznymi wyjątkami (Japonia, Hong Kong, Korea Południowa) przynależał
do ugrupowania integracyjnego lub zawarł regionalne porozumienie. Liczba ugrupowań bądź porozumień regionalnych wzrasta z roku na rok. W latach 1990-1998 powstało ich ponad 60.26 Warto rozróżnić globalizację i regionalizację pod względem ich wpływu na gospodarkę światową. Globalizacja
prowadzi do powstania zintegrowanej, globalnej gospodarki, proces regionalizacji natomiast prowadzi
do podziału gospodarki światowej. Jednym z najbardziej rozwiniętych ugrupowań pod każdym wymienionym względem jest Unia Europejska. Obecnie regionalizm ma charakter wielowymiarowy, zapewnia także bezpieczeństwo krajom członkowskim, chroni przed negatywnymi skutkami globalizacji
światowej gospodarki.
Z przynależności do ugrupowania bądź porozumienia o wolnym handlu kraje członkowskie czerpią wiele korzyści. Prowadzi ona do obniżenia taryf celnych, a następnie do całkowitego ich zniesienia.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w procesie regionalizacji są tłumaczone efektywniejszą alokacją
zasobów, korzystniejszymi terms of trade, spadkiem cen, regionalizacją struktur wytwórczych, a także
przesuwaniem branż do krajów, które efektywniej będą wytwarzały dane towary. Z pewnością kraje
przynależące do ugrupowań osiągają wyższą konkurencyjność międzynarodową.27
Proces regionalizacji ożywił się ostatnio w większej mierze dzięki postępującej globalizacji, a także wzrostowi współzależności między krajami w gospodarce światowej. Regionalizm gospodarczy to
szansa na przyspieszenie rozwoju gospodarczego oraz podwyższenie konkurencyjności, szczególnie
dla mniejszych krajów. Sukcesy integracji na kontynencie europejskim również zachęcały inne kraje do
regionalnej współpracy gospodarczej i politycznej. Wśród innych czynników wymienia się także: zakończenie zimnej wojny, wielu konfliktów, transformacje rynkowe, otwarcie gospodarki na współpracę
z innymi krajami. W ostatnich latach zaczęły integrować się kraje o zróżnicowanym poziomie rozwoju
ekonomicznego. Kraje rozwijające integrują się z rozwiniętymi gospodarczo dostrzegając szansę rozwoju gospodarczego.28

24

P. Pasierbiak, Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii, [w:] Biuletyn Europejski
2008, (red.) B. Mucha-Leszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2008, s .53-55.

25

A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2000, s. 77.

26

Ibidem, s. 77.

27

Ibidem, s. 79-85.

28

Ibiedem, s .89-91.
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4. Analiza wartości, dynamiki, struktury towarowej i geograficznej
światowego eksportu
W omawianym okresie dynamika światowego handlu była wysoka, zwłaszcza od 2004 roku. Wtedy
też światowy eksport osiągnął najwyższą dynamikę wzrostu, wyniosła ona 122%.29 W okresie 1986-2007
odnotowano również ujemną stopę wzrostu światowego eksportu. Dynamika poniżej 100% została
odnotowana w latach: 1998 i 2001, najniższa w roku 2001 wyniosła 96%.30 W latach 1986-2007 światowy
eksport wzrósł z 2 bln 138 mld dol. do 13 bln 998 mld dol. w cenach bieżących, czyli wzrósł ponad 6 krotnie.31 Światowy eksport w latach 1986-2007 wzrastał średniorocznie o 9%.32
Analizując strukturę towarową światowego handlu możemy zauważyć, że w całym okresie światowy eksport produktów przemysłowych był najwyższy spośród pozostałych grup produktów. Wartość
eksportu tych towarów wzrosła z 1 bln 426 mld 800 mln dol. w roku 1986 do 9 bln 499 mld 541 mln dol.
w cenach bieżących w roku 2007, czyli ponad 6 krotnie.33 Analizując strukturę towarową światowego
eksportu dostrzegamy, że udział produktów przemysłowych w światowym eksporcie stale wzrastał do
roku 1998, natomiast od roku 2001 do końca omawianego okresu wykazywał tendencję malejącą. Najwyższy udział w światowej wymianie produkty przemysłowe osiągnęły w roku 1998 i wyniósł on 75%,
najniższy zaś w roku 1986- 67%.34 Wartość światowego eksportu kolejnych dwóch grup towarowych
była do 1998 roku bardzo zbliżona. Przy czym od roku 2001 przewagę w światowym eksporcie uzyskały
produkty przemysłu wydobywczego. Ich eksport wzrósł z 326 mld dol. w roku 1986 do 2 bln 658 mld
551 mln dol. w cenach bieżących w roku 2007.35 Wzrósł on ponad 8 krotnie, najbardziej dynamicznie ze
wszystkich grup towarowych.36 Udział w strukturze światowej wymiany produktów przemysłu wydobywczego był podobny do produktów rolnych do roku 1998. Wykazywał stałą tendencję malejącą z 15%
w 1986 roku do 9% w 1998 roku.37 W roku 2001 natomiast udział ten już znacznie zaczął przewyższać
udział w światowym eksporcie produktów rolnych. Od tego roku na znaczeniu zaczął tracić także udział
produktów przemysłowych, na rzecz produktów przemysłu wydobywczego. Od 2001 roku udział omawianej grupy produktów zaczął stale wzrastać z 13% w 2001 roku aż do 19% w roku 2007.38 Analizując eksport produktów rolnych możemy zauważyć wzrost z 294 mld 221 mln dol. w roku 1986 do 1 bln 127 mld
29

Obliczenia własne na podstawie: www.wto.org - oficjalna strona Światowej Organizacji Handlu.

30

Obliczenia własne na podstawie: www.wto.org - oficjalna strona Światowej Organizacji Handlu.

31

www.wto.org - oficjalna strona Światowej Organizacji Handlu.

32

Obliczenia własne na podstawie: www.wto.org - oficjalna strona Światowej Organizacji Handlu.

33

www.wto.org - oficjalna strona Światowej Organizacji Handlu.

34

Obliczenia własne na podstawie: www.wto.org - oficjalna strona Światowej Organizacji Handlu.
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www.wto.org - oficjalna strona Światowej Organizacji Handlu.
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667 mln dol. w cenach bieżących w roku 2007.39 Udział produktów rolnych w światowym eksporcie
zmalał z 14% w roku 1986 do 8% w roku 2007.40 Podsumowując, od roku 1998 na znaczeniu dla światowej wymiany zaczęły tracić produkty przemysłowe, na rzecz wzrostu znaczenia produktów przemysłu
wydobywczego. Produkty rolne miały coraz mniejsze znaczenie dla światowego handlu.
W latach 1986-2007 najwyższy udział w światowym eksporcie przypadł Europie. Kształtował się
na poziomie ponad 40% w całym omawianym okresie. Jednak na początku wynosił aż 48%, a w roku
2007 już tylko 41%.41 Zatem Europa zaczęła tracić na znaczeniu dla światowego handlu. Kontynent ten
zwiększył wartość swojego eksportu z 1 bln 19 mld dol. do 5 bln 788 mld dol. w cenach bieżących.42 Na
drugim miejscu pod względem udziału w światowym eksporcie znalazła się Azja. Uzyskała już znaczącą przewagę nad Ameryką Północną i umacniała ją w całym okresie 1986-2007. Jej udział w światowym
eksporcie dynamicznie wzrastał z 22% w roku 1986 do aż 30% w roku 2007, w ujęciu wartościowym
natomiast z 471 mld dol. do 4 bln 135 mld dol. w cenach bieżących.43 Udział w światowym eksporcie
Ameryki Północnej, pomimo, że w roku 2001 wyniósł 19%, to już w roku 2007 zmalał i kształtował się na
poziomie zaledwie 13%.44 W ujęciu wartościowym jednak eksport tego kontynentu zwiększał się z 339
mld dol. do 1 bln 855 mld dol. w cenach bieżących w omawianym okresie.45
W okresie 1986-2007 najwyższy udział w światowym eksporcie osiągnęły kraje rozwinięte. Jednak
udział ten wykazywał tendencję malejącą z 74% w 1986 roku do 59% w 2007 roku.46 Kraje rozwinięte
gospodarczo traciły na znaczeniu na rzecz krajów rozwijających się. Udział tych krajów w światowym
eksporcie stale wzrastał w omawianym okresie z 21% do 38%.47 Znaczenie krajów rozwijających się dla
światowej wymiany handlowej rosło. Na początku omawianego okresu różnica w udziale w światowym
eksporcie tych dwóch grup krajów wynosiła prawie 50%, natomiast pod koniec okresu różnica ta zmalała
do około 20%.48
Analizując strukturę geograficzną eksportu wybranych krajów możemy wyróżnić cztery kraje, które zarówno na początku, jak i na końcu omawianego okresu miały znaczny udział w światowym eksporcie: Niemcy, Stany Zjednoczone, Japonia i Chiny. W roku 1986 liderami w eksporcie były kraje:

39
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Niemcy z 11% udziałem w światowym eksporcie, Stany Zjednoczone-11%, Japonia- 10%.49 W ujęciu wartościowym: eksport Niemiec wyniósł ponad 243 mld dol., Stanów Zjednoczonych- ponad 227 mld
dol. i Japonii- ponad 210 mld dol. w cenach bieżących.50 W roku 2007 pozycje liderów nieco się zmieniły. Pierwsze miejsce należało do Niemiec, które osiągnęły 9% udziału w światowym eksporcie, drugie miejsce do Chin- również 9% udziału, natomiast trzecie miejsce do Stanów Zjednoczonych- 8%.51
Warto zauważyć, że na miejscu Japonii znalazły się Chiny. Pozycja Chin w gospodarce światowej uwarunkowana jest najwyższym w historii odnotowanym wzrostem gospodarczym, który został osiągnięty dzięki: postępowi technicznemu i zmianom technologii wytwarzania, wysokiemu poziomowi
inwestycji oraz oszczędności, a także popytu wewnętrznego i zagranicznego, dynamicznemu rozwojowi międzynarodowej wymiany handlowej i zagranicznym inwestycjom bezpośrednim. Chiny stały
się jedną z potęg gospodarczych dzięki coraz większej otwartości swojej gospodarki.52 W roku 2007
eksport Niemiec osiągnął wartość ponad 1 bln 322 mld dol. – wzrósł ponad 5 krotnie, eksport Chin –
– ponad 1 bln 218 mld dol.- wzrósł prawie 40 krotnie, Stanów Zjednoczonych – ponad 1 bln 162 mld dol.
– wzrósł 5 krotnie.53 Bardzo wysoka dynamika cechowała eksport Chin. Wśród krajów rozwijających się
warto podkreślić dynamikę wzrostu eksportu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, których eksport
wzrósł z ponad 10 mld dol. w 1986 roku do ponad 180 mld dol. w cenach bieżących.54 Podobna dynamika
eksportu cechowała Indie, których eksport wzrósł z ponad 9 mld dol. do ponad 147 mld dol. w cenach
bieżących.55 Dynamicznie swój eksport rozwijały także kraje takie jak: Turcja, Singapur, Malezja, Arabia
Saudyjska, Meksyk, Korea Południowa i Hong Kong, zmniejszając tym samym dysproporcje, które dzieliły je z krajami rozwiniętymi. Wśród krajów rozwijających się najwyższy udział w światowym eksporcie
miały oczywiście Chiny, na kolejnych miejscach znalazły się: Korea Południowa i Rosja z 3% udziałem
w światowym eksporcie.56

5. Podsumowanie
W latach 1986 do 2007 handel międzynarodowy w największym stopniu kształtowały: koniunktura w gospodarce światowej, zakończenie Rundy Urugwajskiej GATT oraz procesy globalizacji i regio-
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Ibidem.
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Ibidem.
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T. Białowąs, Dynamika gospodarcza i wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej, [w:] Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
2005, s. 317-318.
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nalizacji. Globalizacja i regionalizacja to procesy, które cechują współczesną gospodarkę. Rozwijają się
równocześnie i są współzależne. Od połowy lat 80 nastąpiła intensyfikacja powiązań gospodarczych
w skali całego świata oraz w ramach ugrupowań regionalnych. Runda Urugwajska GATT przyczyniła
się do liberalizacji wymiany handlowej w skali globalnej, porozumienia regionalne zaś tworzą dodatkowo podstawy do liberalizacji handlu w ramach ugrupowań. Niestety proces globalizacji odbywa się
bez udziału najsłabiej rozwiniętych krajów. Globalizacja odbywa się w układzie triady gospodarczej:
Ameryka Północna-Unia Europejska-Azja.57 Globalizacja zatem niesie ze sobą również negatywne
skutki w postaci pogłębiania się rozpiętości pomiędzy poziomem rozwoju krajów rozwiniętych i najsłabiej rozwiniętych. Jednocześnie zagraża środowisku naturalnemu, ponieważ rozwija się między
innymi dzięki rozwojowi produkcji przemysłowej.58 Koniunktura w gospodarce światowej w latach
1986-2007 była korzystna. Wzrastał światowy PKB, tendencja wzrostowa charakteryzowała również
wymianę handlową, która rozwijała się dynamiczniej niż produkcja przemysłowa i światowy PKB.
Handel międzynarodowy przyczynił się do rozwoju gospodarki światowej poprzez wzrost znaczenia
wymiany handlowej. Miał on również coraz większy wpływ na koniunkturę w gospodarce światowej
oraz przyczynił się do pogłębienia międzynarodowego podziału pracy.59 Możemy przypuszczać, że
procesy zachodzące w gospodarce światowej pójdą w kierunku dalszej globalizacji i umocnienia pozycji korporacji transnarodowych. Gdyż to dzięki nim powstają ściślejsze i głębsze więzi w gospodarce
światowej. Musimy również pamiętać o konieczności regulacji i kontroli zjawisk zachodzących w gospodarce światowej, aby uchronić ją przed zakłóceniami, które są w stanie istotnie zahamować rozwój
globalnych powiązań. Być może w przyszłości pojawią się również układy regionalne integrujące kraje
słabiej rozwinięte, które zostały wyłączone z międzynarodowego podziału pracy.

Izabela Lulek
Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejWydział Ekonomiczny
studia stacjonarne II stopnia, I rok
Ekonomia, Finanse i Rachunkowość
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B. Mucha-Leszko, Rozwój powiązań w gospodarce światowej – etapy globalizacji i regionalizacji procesów gospodarczych, [w:] Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, (red.)
B. Mucha-Leszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 65, 110-112.
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P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002,
s. 399-400.
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P. Pasierbiak, Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii, [w:] Biuletyn Europejski
2008, (red.) B. Mucha-Leszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 206-207.
21

Marta Chomicka

Perspektywy rozwoju współpracy
gospodarczej Polski z Rosją1
1. Wstęp
Na polsko- rosyjską wymianę handlową oraz inwestycyjną wpływa wiele czynników, zarówno
ekonomicznych, jak i politycznych, historycznych, prawnych, psychologicznych, społecznych i in.
W przyszłości ich wpływ może ulec zmianie. Mogą one silniej lub słabiej, pozytywnie lub negatywnie
oddziaływać na wymianę handlową i inwestycje, ale jednocześnie mogą pojawić się nowe uwarunkowania, które dotąd nie miały znaczącego wpływu.
Celem opracowania jest więc zaprezentowanie przyszłych uwarunkowań dwustronnej wymiany
handlowej oraz inwestycyjnej pomiędzy krajami.
Wśród najważniejszych czynników, które w przyszłości mogą w dużym stopniu wpływać na dwustronne stosunki gospodarcze należy wymienić:
⊙

politykę obu państw (chodzi tu przede wszystkim o dalsze ocieplenie stosunków politycznych,
które mają duży wpływ na relacje gospodarcze);

⊙

umocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej;

⊙

wejście Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO), które spowoduje zliberalizowanie
w Rosji zasad wymiany handlowej- Rosja będzie musiała stosować zasady wymiany określone
przez WTO;

⊙

1

aktywizacja współpracy pomiędzy regionami Polski i Rosji;

Opracowanie stanowi fragment pracy magisterskiej pt. Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej Polski
z Rosją- wybrane zagadnienia, przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Mariana Żukowskiego,
Lublin 2010.
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⊙

przejście Rosji na proinnowacyjny model rozwoju gospodarczego, który może spowodować zmianę struktury wzajemnej wymiany;

⊙

ograniczenie korupcji, której wysoki poziom sprawia, że koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej w Rosji są bardzo wysokie;

⊙

lepsza znajomość przez polskie podmioty gospodarcze przepisów rosyjskich może spowodować
zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji. Ważna tu jest działalność polskich placówek w Rosji, które powinny aktywniej wspomagać polskie firmy, działające na rynku
rosyjskim, ale także te podmioty, które chcą wejść ze swoimi produktami na rynek rosyjski, lub
rozpocząć działalność gospodarczą w Rosji.

⊙

zwiększenie aktywności KUKE S.A. odnośnie ubezpieczania kredytowania eksportu do Rosji;

⊙

lepszy dostęp do kredytów inwestycyjnych w Polsce;

⊙

zwiększenie konkurencyjności polskich produktów na rynku rosyjskim;

⊙

kształtowanie się kursów walut;

⊙

ceny surowców energetycznych ( w przypadku polskiego importu z Rosji, gdyż stanowi on ponad
75% importu Polski ogółem);

⊙

ograniczenie energochłonności polskiej gospodarki;

⊙

plany dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, aczkolwiek dotyczą one odległej przyszłości;

⊙

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Rosji- lepsze warunki dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą na tych obszarach.

2. Relacje polityczne pomiędzy Polską a Rosją
Duże szanse w intensyfikacji wymiany towarowej pomiędzy państwami, jak i polskich inwestycji
w Rosji można upatrywać w sprzyjających stosunkach politycznych pomiędzy rządami obu państw.
Od 2007 roku można zaobserwować stopniowe ocieplanie relacji politycznych pomiędzy Polską a Rosją, które do tej pory były bardzo napięte. W ostatnich trzech latach zwiększyła się liczba spotkań przedstawicieli obydwu państw, wzrosła liczba umów i porozumień zawieranych pomiędzy regionami Polski
i Rosji. Krokiem w dobrym kierunku, prowadzącym do dalszej normalizacji relacji polsko-rosyjskich
są na pewno obchody 70- rocznicy zbrodni w Katyniu. Do tej pory znaczącą barierą, która powodowała ograniczenie współpracy gospodarczej były zaszłości historyczne, wzajemne wypominanie
przeszłości przez oba państwa. Przyznanie się przez stronę rosyjską do zbrodni katyńskiej popełnionej przez ówczesną władzę rosyjską może przyczynić się do wyeliminowania wzajemnych uprzedzeń
i ustabilizowania relacji politycznych.
W związku z wydarzeniami z kwietnia 2010 roku możemy spodziewać się dalszego ocieplenia polsko- rosyjskich stosunków politycznych, co będzie miało duży wpływ na polepszenie relacji gospodarczych pomiędzy państwami.
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3. Pozycja Polski w Unii Europejskiej
Ważnym czynnikiem pośrednio powiązanym z aspektem politycznym jest pozycja Polski w Unii
Europejskiej. Umocnienie tej pozycji da Polsce możliwość większej siły przetargowej w negocjacjach
z Rosją, która do tej pory nie traktowała Polski jako pełnoprawnego członka Unii. Dzięki temu Federacja Rosyjska może zacząć postrzegać Polskę, będącą członkiem Unii, jako znaczącego partnera
handlowego.

4. Współpraca regionalna pomiędzy Polską a Rosją
Duży wpływ na realizację inwestycji przez zagranicznych inwestorów w Rosji mają władze regionalne. Decydują one także często o zakupie maszyn i urządzeń, nowych technologii, linii produkcyjnych, itp. W związku z tym aktywizacja współpracy nie tylko gospodarczej, ale także politycznej,
podpisywanie nowych umów i porozumień pomiędzy regionami obu państw, może przyczynić się do
intensyfikacji powiązań handlowych i inwestycyjnych Polski z Rosją.
Pomimo kryzysu i załamania gospodarczego regiony obu krajów dążą do rozwoju dwustronnych
kontaktów o czym można było się przekonać podczas trwania I Polsko- Rosyjskiego Forum Regionów, które odbyło się 18 września 2009 roku w Moskwie. Duży, a zarazem niewykorzystany do tej pory
potencjał współpracy dwustronnej, pozwala zakładać, że w następnych latach dojdzie do jej intensyfikacji. W 2010 roku planowane jest również zorganizowanie kilku misji gospodarczych do regionów
zainteresowanych rozwojem bądź nawiązaniem współpracy z polskimi regionami, w tym m.in. misja
do Obwodu Saratowskiego, Niżnego Nowgorodu, Tatarstanu, Obwodu Swierdłowskiego, Kraju Krasnodarskiego i in.2

5. Przejście Rosji na proinnowacyjny model rozwoju
W najbliższej dekadzie wydaje się niemożliwy plan całkowitego przekształcenia rosyjskiej gospodarki z modelu surowcowo-energetycznego na model proinnowacyjny. Nawet jeżeli rząd rosyjski
poczyni pierwsze kroki do zmiany modelu gospodarczego kraju, to nie powinno to mieć znaczącego
wpływu na strukturę wymiany handlowej z Polską. W długookresowej koncepcji socjalno-ekonomicznego rozwoju Rosji do 2020 roku wśród głównych segmentów, w których Rosja chce uzyskać przewagę konkurencyjną wymieniono: lotnictwo cywilne, przemysł rakietowo- techniczny, rynek startów

2

Notatka nt. dwustronnej współpracy gospodarczej Polski i Rosji w 2009 roku, Wydział Ekonomiczny Ambasady
RP Moskwie, Moskwa 2010, dokument elektroniczny: http://www.moskwa.polemb.net/gallery/economy/
dokumenty/wspolpraca%20dwustronna%202009.pdf (25.03.2010).
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kosmicznych, przemysł okrętowy oraz atomowy kompleks energetyczny.3 W tych sektorach można
spodziewać się, że będzie chciała ograniczyć import, by stworzyć dogodne warunki do rozwoju.
Jeżeli rząd rosyjski skupi się na przejściu do nowego modelu wzrostu gospodarczego, a tym samym do rozwoju wyżej wymienionych dziedzin przemysłu, to nie powinny nastąpić istotne zmiany
w strukturze eksportu Polski do Rosji. W pierwszej połowie 2009 roku ponad 90% polskiego eksportu
na rynek rosyjski stanowiły artykuły rolno- spożywcze, wyroby przemysłu chemicznego, elektromaszynowego, drzewno- papierniczego, metalurgicznego. Nie są to kluczowe sektory dla przyszłego proinnowacyjnego rozwoju Rosji, więc można spodziewać się utrzymania struktury eksportu polskich
towarów na rynek rosyjski.
Z drugiej strony wdrożenie modelu innowacyjnego będzie kreowało dodatkowy popyt, w tym także na dobra pochodzące z importu. Stwarza to szanse dla przedsiębiorstw polskich na wykorzystanie
rosnącego popytu.

6. Przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu
We wzajemnych relacjach gospodarczych pomiędzy Polską a Rosją wiele może zmienić przystąpienie Rosji do WTO. Polska popiera akcesję Rosji do tej organizacji, ponieważ krok ten przyczyniłby
się do szybszego wdrażania reform, a tym samym stabilizacji i większej przewidywalności warunków
dostępu do rynku rosyjskiego. Liberalizacja zasad handlu z Rosją spowodowałaby zmniejszenie ryzyka
prowadzenia działalności na rynku rosyjskim oraz mogłaby przyczynić się do zwiększenia zainteresowania polskich eksporterów oraz inwestorów współpracą z wschodnim sąsiadem.
W ostatnim czasie negocjacje dotyczące przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu
zostały wstrzymane ze względu na utworzoną unię celną pomiędzy Rosją, Białorusią i Kazachstanem,
która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku. Rosja dąży do tego, aby do WTO wejść z państwami, z którymi tworzy wspólny obszar celny. Pomimo obecnych przejściowych trudności można się spodziewać
w najbliższych latach, po wygaśnięciu kryzysu, przystąpienia Federacji Rosyjskiej do WTO.

7. Wysoki poziom korupcji w Rosji
Istotnym problemem, który przekłada się na obniżenie atrakcyjności inwestycyjnej Federacji Rosyjskiej jest wysoki poziom korupcji w Rosji. Powoduje on zwiększenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na rynku rosyjskim, a co za tym idzie obniżenie rentowności. Wiele spraw, które
muszą załatwić przedsiębiorcy działający na rosyjskim rynku, wymaga „przychylnego spojrzenia urzędników”. W 2009 roku w Indeksie Postrzegania Korupcji, sporządzonym przez międzynarodową organizację Transparency International (TI), Rosja znalazła się na 146. miejscu na 180. państw. Natomiast
3

Koncepcja długookresowego socjalno- ekonomicznego rozwoju Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Rozwoju
Ekonomicznego Federacji Rosyjskiej, dokument elektroniczny: http://www.economy.gov.ru/minec/resources/
e176648040ae70f3b4bcfe87b4cd4b14/oznakomitsya.doc (23.03.2010).
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z badań rosyjskiego instytutu Indem wynika, że w Rosji w 2009 roku 40% kosztów prowadzenia działalności stanowiły łapówki dla urzędników.4 Prezydent Dmitrij Miedwiediew oraz premier Władimir
Putin wielokrotnie deklarowali walkę z tym negatywnym zjawiskiem, aczkolwiek podejmowane przez
nich działania były jak dotąd bezskuteczne. Pomimo chłonnego rynku zbytu polskie firmy decydują się
jednak na ulokowanie inwestycji w krajach o niższym ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej.
Działania władz na rzecz ograniczania tego negatywnego zjawiska, jakim jest korupcja, mogą przyczynić się do większego zainteresowania polskich firm na lokowanie inwestycji w Rosji, a tym samym do
aktywizacji polskich przedsiębiorstw na rynku rosyjskim.

8. Poziom rozwoju infrastruktury technicznej w Rosji
Ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę techniczną, a zwłaszcza transportową, Rosja zaliczana jest do państw o najwyższym koszcie prowadzenia działalności handlowej oraz inwestycyjnej. Inwestycje państwowe w rozbudowę a także modernizację dróg i kolei mogą ułatwić zagranicznym firmom,
w tym także polskim, transport produktów na rynek rosyjski. Większość towarów z importu trafia do
najlepiej rozwiniętych regionów Rosji. Rozbudowa infrastruktury transportowej może przyczynić się
do geograficznego rozszerzenia importu Rosji, w tym także produktów z Polski.

9. Działalność polskich placówek dyplomatycznych w Rosji
Wsparcie dla polskich podmiotów gospodarczych powinno płynąć także ze strony instytucji państwowych, gdyż, także przed wystąpieniem kryzysu gospodarczego, poważną barierą ograniczającą
polski eksport do Rosji była nieznajomość rosyjskich przepisów. Rosja jest państwem, w którym występuje duża zmienność i nieprzejrzystość aktów prawnych. Stąd wynikają często różnice w interpretacji
przepisów prawnych w różnych regionach Rosji. Ważny jest zatem system informacji przekazywanych
przez różne agendy rządowe dla polskich przedsiębiorstw o warunkach handlu, inwestycji, kooperacji
w poszczególnych regionach.

10. Działalność KUKE S.A. na rynku rosyjskim
Dużą rolę w zwiększeniu wolumenu polskiego eksportu do Rosji może odegrać w przyszłości Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Obecnie, w dobie kryzysu, głównym czynnikiem hamującym współpracę polskich i rosyjskich firm jest brak dostępu rosyjskich podmiotów do kredytowania.5
4

Korupcja w Rosji kwitnie, Ośrodek Studiów Wschodnich, dokument elektroniczny: http://www.osw.waw.pl/pl/
publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-02-24/korupcja-w-rosji-kwitnie (10.03.2010).

5

J. Rutkowski, Polski eksport do Rosji w świetle kryzysu gospodarczego: stan, perspektywy, niezbędne działania
(tezy), dokument elektroniczny: http://www.eksporterzy.org/documents/2009-06-25_rosja/Polski_eksport_
do_Rosji_w_swietle_kryzysu_gospodarczego.pdf (10.03.2010).
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Zwiększenie skali kredytów kupieckich udzielanych firmom z Rosji pozwoli wyeliminować jedną z barier ograniczającą wzajemną współpracę. Skala wzrostu wymiany handlowej będzie zależała od stopnia
zwiększenia zaangażowania Korporacji na rynku rosyjskim.

11. Poprawa sytuacji w polskim i rosyjskim systemie bankowym
Kryzys finansowy odbił się także negatywnie na systemie bankowym Polski oraz Rosji. Banki
zwiększyły wymagania stawiane kredytobiorcom. Wpłynęło to negatywnie na kondycje wielu firm,
które nie były w stanie sprostać tym wymaganiom i uzyskać środków finansowych z banku. Jednocześnie wstrzymanych zostało wiele inwestycji, w tym także w Rosji, ze względu na brak środków do ich
realizacji. Działania władz obu państw skierowane na poprawę sytuacji w sektorze bankowym, a także
wsparcie dla przedsiębiorstw w formie zwiększenia poręczeń i gwarancji, zwiększą dostęp przedsiębiorstw do zewnętrznego kredytowania. Tym samym dadzą możliwość do kontynuowania rozpoczętych inwestycji, także w czasie trwania kryzysu oraz po jego zakończeniu.

12. Konkurencyjność polskich towarów na rynku rosyjskim
Ważnym czynnikiem dla przyszłego rozwoju eksportu Polski na rynek rosyjski jest konkurencyjność polskich towarów w odniesieniu do produktów pochodzący z innych krajów oraz efektywność
realizowanych przez eksporterów polskich, instytucje państwowe i inne organizacje działań marketingowych i promocyjnych.

13. Ceny surowców energetycznych
Po znacznym spadku cen ropy naftowej spowodowanej spadkiem popytu na surowce energetyczne
w wyniku kryzysu gospodarczego, w najbliższych latach możemy spodziewać się stopniowego wzrostu
ceny ropy i gazu. Prognozuje się, że już w 2010 roku nastąpi powolne ożywienie gospodarki światowej,
a co za tym idzie wzrost popytu na surowce energetyczne.
Obniżenie eksportu Rosji do Polski w 2009 roku było w dużej mierze spowodowany spadkiem
cen ropy naftowej i gazu ziemnego, ponieważ ok. 75% rosyjskiego eksportu do Polski stanowią surowce
energetyczne. Prognozowany w najbliższych latach wzrost cen ropy i gazu przyczyni się do wzrostu
wymiany handlowej pomiędzy państwami, a zwłaszcza do wzrostu polskiego importu z Rosji.

14. Ograniczenie energochłonności polskiej gospodarki
Może spowodować w przyszłości zmniejszenie zapotrzebowania Polski na surowce energetyczne
i w związku z tym zmniejszenie importu z Rosji ropy naftowej i gazu ziemnego. Jednakże nie jest moż28
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liwe w najbliższej dekadzie ograniczenie importu surowców z Rosji, gdyż Polska podpisała umowę
gazową do 2037 roku, która ustala coroczną wielkość dostaw gazu do Polski.
Ważna z punktu widzenia ewentualnego zmniejszenia dostaw surowców energetycznych z Rosji
i ograniczenie uzależnienia od jednego dostawcy jest dywersyfikacja źródeł energii. Prace z tym związane rozpoczęte zostały już kilka lat temu. Jednak dotyczą one odległej przyszłości. Jest to spowodowane
przede wszystkim brakiem infrastruktury technicznej (kanałów, którymi transportowane byłyby surowce do Polski), oraz podpisaną pod koniec 2009 roku wspomnianą już umową gazową z Rosją.

15. Podsumowanie
Po zakończeniu kryzysu gospodarczego możemy się spodziewać wzrostu w gospodarce światowej
oraz wzrostu wymiany handlowej, co zapewne będzie dotyczyło także relacji gospodarczych Polski
z Rosją. Ważnym czynnikiem, który może spowodować dynamiczny wzrost rosyjskiej gospodarki
może stać się pokryzysowy efekt odbicia po głębokiej zapaści spowodowanej kryzysem gospodarczym z 2008 roku. Prognozuje się, że trudna sytuacja gospodarcza w Rosji może wystąpić jeszcze
w 2010 roku, 2011 rok może okazać się okresem stagnacji, a już od 2012 roku nastąpi powolna poprawa
koniunktury gospodarczej w tym kraju. Najważniejszym czynnikiem, który będzie pobudzał rosyjski
import może okazać się dynamiczny wzrost popytu konsumpcyjnego, jak i inwestycyjnego (spowodowanego wzrostem inwestycji, zarówno prywatnych jak i państwowych). Także dalszy wzrost inflacji
może przełożyć się w najbliższych latach na zwiększenie zainteresowania Rosji dobrami importowanymi. Polskie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać ten boom importowy, co spowoduje dynamiczny
wzrost wolumenu eksportu polskich towarów na rynek rosyjski. Z doświadczeń ostatnich lat wynika,
że firmy polskie potrafią taką szansę wykorzystać.

Marta Chomicka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne jednolite magisterskie, V rok
Ekonomia
studia stacjonarne I stopnia, II rok
Finanse i Rachunkowość

29

Katarzyna Twarowska

Bezpieczeństwo rynku finansowego
Unii Europejskiej – „superregulacja” czy
decentralizacja
1. Wstęp
Stabilność systemu finansowego jest niezbędna dla osiągnięcia korzyści z integracji rynków finansowych w UE.1 Pomaga w osiąganiu lepszych wyników ekonomicznych. Parlament Europejski w Rezolucji
w sprawie 10 lat istnienia UGiW podkreśla, iż integracja finansowa powinna przekładać się na większy
wzrost gospodarczy i zwiększenie konkurencyjności, a to na większą stabilność i płynność na rynku
wewnętrznym.2 Zważywszy na ekspansję sektora finansowego oraz jego relacje z gospodarką realną,
w ostatnich dziesięcioleciach szczególnego znaczenia nabrał związek między wzrostem gospodarczym
a stabilnością finansową.3
Stabilność finansową należy traktować jako cenne dobro publiczne.4 Zgodnie z definicją EBC, są
to warunki, w których system finansowy jest w stanie przeciwstawić się wstrząsom oraz przeciwdziałać
sytuacjom nierównowagi finansowej.5
1

R. Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć bezpieczeństwa a integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej,
[w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” 2007, nr 8–9, s. 3.

2

European Parliament INI/2008/2156, The first 10 years of Economic and Monetary Union and future challenges,
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2008/2156.

3

ECB, „Monthly Bulletin. 10th Anniversary of the ECB”, May 2008, s. 129.

4

A. Ostalecka, Sieć bezpieczeństwa finansowego w obliczu rosnącego zagrożenia utraty stabilności systemów finansowych, [w:] Rynek Finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, (red.) P. Karpuś,
J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 29.

5

ECB, „Monthly Bulletin. 10th Anniversary of the ECB”, op. cit., s. 129.
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Celem niniejszego opracowania jest zdefiniowanie oraz przedstawienie elementów sieci bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej, a także ocena w jakim stopniu uprawnienia decyzyjne oraz realizacja
postanowień związanych ze stabilnością finansową zostały przeniesione na szczebel Wspólnoty. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemu finansowego nabierają szczególnego znaczenia w czasie zachwiania równowagi na rynkach finansowych, dlatego też autorka podjęła próbę zdiagnozowania wpływu kryzysu finansowego na kształt safety net.

2. Sieć bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej
Sieć bezpieczeństwa finansowego (safety net) to zespół rozwiązań instytucjonalnych oraz regulacji,
które mają na celu ochronę systemu finansowego przed destabilizacją. Jej aktywność nasila się przede
wszystkim w okresie zagrożenia kryzysem6. Tworzenie sieci bezpieczeństwa jest konieczne ze względu
na zawodność rynku.7 Jako uzasadnienie dla istnienia sieci bezpieczeństwa finansowego można wskazać
dwa główne argumenty:
⊙

chroni deponentów nieświadomych sytuacji finansowej banków,

⊙

ogranicza ryzyko systemowe i zapobiega irracjonalnej panice przez budowanie powszechnego zaufania społeczeństwa.8

Wymienia się jednak również zagrożenia związane z istnieniem safety net:
⊙

stymuluje irracjonalne zachowania banków, określane jako pokusa nadużycia (moral hazard),9

⊙

sprawia, iż wycena premii za ryzyko jest zaniżona, a to zachęca banki do utrzymywania niższego
kapitału oraz podejmowania wyższego ryzyka.10

W poszczególnych państwach należących do UE organizacja sieci bezpieczeństwa finansowego jest
zróżnicowana. Jest to konsekwencją obowiązującej zasady subsydiarności. Jednak zdecentralizowany
charakter sieci bezpieczeństwa staje się niedostosowany do nasilających się procesów integracji oraz
globalizacji. Z tego powodu odpowiedzialność za stabilność finansową w UE przestaje być problemem
wyłącznie władz krajowych i staje się obiektem zainteresowania całej Wspólnoty Europejskiej.11 W statucie ESBC stwierdza się, iż istotną funkcją Eurosystemu jest przyczynianie się do sprawnej realizacji

6

H. Żukowska, Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 8.

7

O. Szczepańska, Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii
i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank”, 2005, nr 1, s. 24.

8

R.Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć, op. cit., s. 4.

9

B. Zdanowicz, Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii
i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank”, 2007, nr 1, s. 20.

10

R.Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć, op. cit., s. 4.

11

W. Baka, Bankowość europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 94.
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przez kompetentne władze nadzoru nad działalnością instytucji kredytowych oraz stabilnością systemu
finansowego.12 Tworzenie wspólnego rynku finansowego w UE wymaga ujednolicania rozwiązań regulacyjnych, a także współpracy między podsystemami sieci bezpieczeństwa. Ma to na celu zapewnienie
stabilności finansowej w skali ponadnarodowej.13
Działania dotyczące wspólnego zarządzania kryzysem finansowym w UE polegają głównie na doskonaleniu procedur współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za stabilność finansową oraz na
ujednolicaniu regulacji ostrożnościowych. EBC organizuje również ćwiczenia w dziedzinie transgranicznego zarządzania kryzysem.14 Rada ECOFIN zaktualizowała w maju 2008 r. wytyczne UE o wzmocnieniu
uzgodnień o stabilności finansowej i na tej podstawie weszło w życie Porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding – MoU) o transgranicznej stabilności finansowej, zawarte pomiędzy organami władzy nadzorczej w państwach członkowskich UE, ministerstwami finansów i bankami centralnymi.15
Obecna architektura sieci bezpieczeństwa finansowego w UE nie jest w pełni adekwatna do stopnia
integracji rynku finansowego.16 Doświadczenia ostatniego kryzysu finansowego potwierdziły przekonanie,
iż sieć bezpieczeństwa finansowego bazująca przede wszystkim na krajowej odpowiedzialności za zapobieganie kryzysowi i zarządzanie nim, nie jest wystarczająca w sytuacji wystąpienia kryzysu transgranicznego.

3. Elementy sieci bezpieczeństwa finansowego
Sieć bezpieczeństwa finansowego tworzą podsystemy zapewniające stabilność finansową. Są to
przede wszystkim (Rys. 1):
⊙
⊙
⊙
⊙

instytucje nadzoru bankowego,
banki centralne,
rządy,
systemy gwarantowania depozytów.17

Wymienione cztery elementy są podmiotami publicznymi. Nie należy jednak zapominać o rozwiązaniach rynkowych (private sektor solution)18. Zaliczyć do nich można: nadzór właścicielski, audyt
zewnętrzny i wewnętrzny, agencje ratingowe, wywiadownie gospodarcze, niezależnych analityków
oraz kodeksy dobrych praktyk, w tym corporate governance.19
12

Ibidem, s. 93.

13

R. Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć, op. cit., s. 5 -6.

14

Ibidem, s. 7.

15

ECB, Annual Report 2008, Frankfurt am Main 2009, s. 169.

16

R. Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć, op. cit., s. 19.

17

O. Szczepańska, Stabilność finansowa jako cel banku centralnego: studium teoretyczno-porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 50.

18

Ibidem, s. 50.

19

R. Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć, op. cit., s. 4.
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Rys. 1. Podstawowy kształt sieci bezpieczeństwa finansowego

Źródło: B. Zdanowicz, Podstawowe, op. cit., s. 13.

W tabeli 1 przedstawiono podział funkcji oraz instrumenty instytucji safety net w różnych fazach
operacji na rzecz stabilności finansowej.
Tabela 1. Podział funkcji w sieci bezpieczeństwa finansowego; X oznacza, że dana cecha występuje.

Zarządzanie kryzysem

Zapobieganie kryzysom

Etap

Instrumenty

Nadzór

Regulacje

X

Kontrola

X

Sankcje

X

Bank centralny

Rząd

X

Bezpieczeństwo systemu
płatniczego

X

Analiza
makroostrożnościowa

X

Pożyczkodawca ostatniej
instancji

X

Programy naprawcze

System gwarantowania depozytów

X

X

Wypłata depozytów
gwarantowanych

X

Pomoc publiczna

X

Źródło: O. Szczepańska, Stabilność, op. cit., s. 62.
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Celem wszystkich instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego jest dążenie do ograniczenia
częstotliwości i skali zakłóceń w systemie finansowym, a także łagodzenie skutków ich wystąpienia.20 Instytucje te powinny zatem ściśle ze sobą współpracować. Można wyróżnić trzy płaszczyzny współpracy:
⊙
⊙
⊙

identyfikacja i monitorowanie zagrożeń,
zapobieganie kryzysom,
zarządzanie kryzysem.

4. Nadzór nad rynkiem finansowym
Nadzór pełni funkcję profilaktyczną, a jego celem jest niedopuszczenie do kryzysu bankowego21
oraz dbałość o bezpieczeństwo klientów. W skali całej Unii Europejskiej do rozwiązywania problemów
związanych z nadzorem powołano w 1998 r. Komitet Nadzoru Bankowego Europejskiego Systemu
Banków Centralnych. Instytucja ta ma charakter doradczy i koncentruje się głównie na kontrolowaniu
ryzyka systemowego.22
Zasadniczo w UE nie ma jednolitego modelu nadzoru. Europejska struktura organizacyjna nadzoru nad rynkami finansowymi podlega integracji w dwóch kierunkach:
⊙
⊙

transsektorowym,
transgranicznym.23

Integracja transsektorowa jest odpowiedzią na wyzwania ze strony konglomeratów finansowych,
tworzonych przez banki, instytucje ubezpieczeniowe oraz sektor usług inwestycyjnych.24 Obecnie nadzór zintegrowany wśród krajów UE–15 funkcjonuje w siedmiu, a wśród krajów UE–12 w ośmiu krajach.25
Integracja transgraniczna w UE odbywa się ewolucyjnie i jest wzorowana na opracowanej przez
zespół Lamfalussy’ego koncepcji integracji rynku kapitałowego.26
Pomimo przyjęcia przez grupę 16 państw tworzących strefę euro wspólnej waluty i prowadzeniu
jednolitej polityki pieniężnej, nie udało się znaleźć rozwiązania, które umożliwiłoby powołanie jednej
instytucji nadzorczej.27
20

O. Szczepańska, P. Sotomska–Krzysztofie, M. Pawliszyn, A. Pawlikowski, Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, „Materiały i Studia”, nr 173,
Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004, s. 6.

21

R. Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć, op. cit., s. 7.

22

J. Węcławski, „Luka nadzorcza”, na europejskim rynku usług finansowych, [w:] Bankowość w Unii Europejskiej- szanse i zagrożenia, (red.) M. Iwanicz-Drozdowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s. 512.

23

R. Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć, op. cit., s. 9.

24

Ibidem, s. 9.

25

J. Węcławski, „Luka nadzorcza”, op. cit., s. 510.

26

L. Pawłowicz, Transgraniczna integracja nadzoru bankowego, [w:] Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych w Unii Europejskiej, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej „Niebieska Księga 2003”, IBnGR, Gdańsk 2004,
s. 39 – 41.

27

J. Węcławski, Luka nadzorcza, op. cit., s. 512.
35

I. Problemy gospodarki światowej

W debacie europejskiej nad przyszłością nadzoru nad rynkami finansowymi zarysowują się dwa
kierunki jego ewolucji:28
⊙

koordynacja lokalnych nadzorców i ujednolicenie regulacji. Jako argument za utrzymaniem nadzorów narodowych podaje się lepszą znajomość rynków oraz pojedynczych instytucji, co może
zwiększać efektywność nadzoru krajowego.29 A. Greenspan nie widzi uzasadnienia dla centralizacji
nadzoru, o czym może świadczyć wypowiedź byłego prezesa FED: „Bardzo bym się martwił, gdybyśmy mieli jakiegoś wielkiego superregulatora. Superregulatorzy wykazują skłonność do przesady w regulacji i popełniają niewiarygodne błędy”.30

⊙

scentralizowany nadzór; jednolity rynek finansowy wymaga jednolitego nadzoru.31

Parlament Europejski jest zdania, iż UE musi jak najszybciej wzmocnić swoje struktury nadzorcze, uwzględniając przy tym specyficzną rolę EBC.32 Uważa się ponadto, że europeizacja struktur
nadzoru finansowego, przejrzystość rynku finansowego, skuteczne zasady konkurencji oraz właściwe uregulowania są niezbędne w perspektywie średnioterminowej, aby usprawnić zarządzanie
kryzysowe i współpracę między ESBC, organami kontroli, rządami i podmiotami rynkowymi.
Zintegrowane, kompleksowe i spójne ramy nadzoru zapewniające wyważone podejście przy regulowaniu transgranicznego rozprzestrzeniania się ryzyka finansowego i oparte na ujednoliconych
przepisach prawnych mogłyby obniżyć koszty zachowania zgodności w przypadku działań obejmujących wiele jurysdykcji. Parlament Europejski wskazuje jednak, iż należy unikać tzw. „pozłacania” (wprowadzania przepisów wykraczających poza minimalne wymogi prawa WE).33
Kryzys finansowy w USA był wynikiem nadmiernej ekspansji kredytów hipotecznych, która została
spowodowana przede wszystkim czynnikami po stronie podaży kredytów.34 Wśród przyczyn wymienia się niedostosowanie ram regulacyjnych (norm ostrożnościowych i metod wyceny aktywów) oraz
metod i zakresu działania nadzoru bankowego.35 Powszechnie stosowane międzynarodowe standardy
adekwatności kapitałowej (Bazylea II) zostały ustanowione przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BKNB) w 2004 r. w formie rekomendacji dla krajowych instytucji nadzoru bankowego w zakresie zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym i wdrożone w ustawodawstwach większości państw.36

28

L. Pawłowicz, Transgraniczna, op. cit., s. 41.

29

J. Węcławski, Luka nadzorcza, op. cit., s. 512.

30

R. Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć, op. cit., s. 10.

31

L. Pawłowicz, Transgraniczna, op. cit., s. 41.

32

European Parliament INI/2008/2156, The first 10 years of Economic and Monetary Union and future challenges,
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2008/2156.

33

Ibidem.

34

D. Rosati, Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, „Ekonomista”, 2009, nr 3, s. 348.

35

Ibidem, s. 348.

36

R. Wierzba, M. Iwanicz-Drozdowska, B. Lepczyński, Nowa Umowa Kapitałowa Bazylejskiego Komitetu Nadzoru
Bankowego: konsekwencje dla gospodarki i sektora bankowego w Polsce, IBnGR, Gdańsk 2004, s. 15.
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Standardy te wymagają, aby banki wyceniały wartość aktywów według ich bieżącej wartości rynkowej,
zgodnie z zasadą market – to – market (fair value). W warunkach spadających cen rynkowych papierów
MBS (Mortgage – Based Securities) banki muszą wykazywać na bieżąco spadek wartości swoich aktywów.
Pociąga to za sobą powstawanie strat księgowych w bilansach banków i konieczność tworzenia rezerw.
W takiej sytuacji banki muszą zwiększyć swój kapitał lub ograniczyć skalę operacji kredytowych. Efektem jest wzrost zapotrzebowania na płynne środki, które w normalnych warunkach bank pozyskuje na
rynku międzybankowym. W sytuacji gwałtownego wzrostu ryzyka w połowie 2007 r. rynek międzybankowy przesłał działać, co zmusiło banki do sprzedaży aktywów, w tym papierów MBS i posiadanych akcji.
Wyprzedaż spowodowała spadek cen tych aktywów, co przekładało się na spadek bieżących notowań
kursów akcji na giełdach. Stosując zasadę market – to – market, dodatkowo obniżało to wartość aktywów
bankowych oraz potęgowało kłopoty z utrzymaniem niezbędnej płynności.37 Najbardziej ucierpiały banki inwestycyjne, zwłaszcza te, które miały duże portfele papierów MBS. Banki, nie mogąc zdobyć potrzebnej płynności na rynku, stanęły w obliczu bankructwa. W konsekwencji kryzys płynności przerodził się
w kryzys wypłacalności.38
W Raporcie przygotowanym przez Grupę Ekspertów, której przewodniczył Jacques de Larosiere
uznaje się jednak, iż regulacje Bazylea II nie powinny być uznawane za jedną z głównych przyczyn
kryzysu. Zasady te weszły w życie w UE z dniem 1 stycznia 2008 r., a w Stanach Zjednoczonych początek ich obowiązywania to 1 kwietnia 2010 r.39 Ponadto obejmują one szereg ulepszeń, które mogłyby
przyczyniać się w pewnym stopniu do złagodzenia pojawiającego się kryzysu, gdyby zostały w pełni
wprowadzone we wcześniejszych latach. Jako przykład można podać wymogi kapitałowe dotyczące
przyznawania instrumentów płynnościowych spółkom specjalnego przeznaczenia, które mogłyby zapobiec niektórym trudnościom.40
Bazylea II stanowi krok naprzód w stosunku do wcześniej obowiązujących wskaźników dźwigni
(stopnia wymagalności), które nie stanowiły skutecznego rozwiązania w przypadku operacji pozabilansowych.41
W celu uniknięcia w przyszłości problemów dotyczących nadzoru konieczne jest jednak dokonanie przeglądu regulacji Bazylea II. Grupa Larosiere’a widzi potrzebę wezwania BKNB do zmiany
regulacji, aby:
⊙

stopniowo zwiększyć minimalne wymogi kapitałowe,

⊙

ograniczyć procykliczność poprzez zachęcanie do dynamicznego ustalania rezerw lub tworzenia
buforów kapitałowych,

⊙

wprowadzić bardziej rygorystyczne zasady dotyczące struktur pozabilansowych,

37

D. Rosati, Przyczyny, op. cit. s. 245–346.

38

Ibidem, s. 346.

39

The High – Level Group on Financial Supervision in The EU Chaired by Jacgues de Larosiere Report, Brussels
2009, s. 17.

40

Ibidem, s. 17.

41

Ibidem, s. 17.
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⊙

zaostrzyć normy dotyczące zarządzania płynnością,

⊙

wzmocnić zasady wewnętrznej kontroli i zarządzania ryzykiem banku.

Zaleca się również, aby UE przyjęła wspólną definicję kapitału regulacyjnego, która precyzowałaby,
czy instrumenty hybrydowe należy traktować jako kapitał warstwy I, a jeżeli tak, to które z nich.42
Raport Grupy Larosiere’a przedstawia dwuetapowy proces tworzenia Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF), który łączy w sobie regulację, nadzór oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i ich rozwiązywanie. Etap pierwszy, obejmujący lata 2009 – 2010, to przygotowanie do stworzenia
ESNF. Etap drugi przewidziano na lata 2011 – 2012. W tym okresie UE powinna ustanowić zintegrowany ESNF. Istniejące komitety poziomu 3 powinny zostać przekształcone w nowe europejskie organy
nadzoru: Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń oraz Europejski Organ Nadzoru Papierów Wartościowych. Organy te będą miały rozszerzone kompetencje
w stosunku do dotychczasowych komitetów. Współpraca z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego
(ERRS) powinna zapewnić odpowiedni nadzór makroostrożnościowy. Rysunek 2. ilustruje sposób
współdziałania ze sobą ERRS i ESNF.
Rys. 2. Nowe europejskie ramy ochrony stabilności finansowej

Źródło: The High – Level, op. cit., s.62.

42

Ibidem, s. 18 – 21.
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5. Pożyczkodawca ostatniej instancji – funkcja banku centralnego w zapobieganiu
kryzysom bankowym
Do zadań banków centralnych należy dbanie o stabilność systemu finansowego. Funkcja ta jest
realizowana poprzez zapobieganie sytuacjom kryzysowym (crisis prevention) oraz zarządzanie kryzysem (crisis management and resolution). Banki centralne są najważniejszym filarem safety net, natomiast
instytucje nadzoru finansowego, fundusze gwarantowania depozytów oraz rząd dzielą z bankami
centralnymi tę odpowiedzialność43. W działaniach na rzecz zapewnienia stabilności finansowej banki
centralne posiadają najdłuższą tradycję wśród instytucji safety net. Motywem powołania banku centralnego może być potrzeba przywrócenia lub utrzymania stabilności systemu finansowego. Jako przykład
można podać System Rezerwy Federalnej USA (FED), ustanowiony w 1913 r. przez Kongres Stanów
Zjednoczonych w odpowiedzi na bankructwa banków w czasie recesji w 1907 r.44
W świetle kryzysów finansowych pojawiających się w ostatnim dziesięcioleciu, istotna jest rola
banku centralnego w funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji (lender of last resort – LoLR).45 Polega ona na udzielaniu wsparcia bankom, które doświadczają kłopotów finansowych.46 Banki centralne
mają możliwość szybkiej kreacji pieniądza rezerwowego oraz ściągania środków płynnych z rynku, po
przezwyciężeniu szoku płynności.47 Poprzez analizę sytuacji systemu bankowego i stały monitoring są
w stanie wcześnie rozpoznać potencjalne zagrożenia dla stabilności finansowej oraz podjąć działania
zapobiegawcze.48 Zdają sobie jednak sprawę, iż działalność pożyczkodawcy ostatniej instancji tworzy
pokusę nadużycia dla banków komercyjnych. W konsekwencji w Statucie Europejskiego Banku Centralnego oraz w statutach banków centralnych krajów należących do Unii Europejskiej nie zawarto procedury ich postępowania jako pożyczkodawców ostatniej instancji.49 TWE nie nakłada na Europejski
Bank Centralny zadania dbałości o stabilność systemu finansowego.50 Wsparcie płynnościowe nigdy
nie jest pewne, gdyż banki centralne stosują strategię „konstruktywnej niejednoznaczności” (constructive ambiguity).51 W miarę integracji rynku finansowego Unii Europejskiej zwiększa się rola EBC jako

43

O. Szczepańska, P. Sotomska - Krzysztofik, M. Pawliszyn, A. Pawlikowski, Instytucjonalne, op. cit., s. 7.

44

The Federal Reserve System: Purpose and Functions, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington 2005, s. 1 - 2.

45

R. Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć, op. cit., s. 12.

46

A. Ostalecka, Sieć, op. cit., s. 30 – 31.

47

R. Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć, op. cit., s. 12.

48

A. Jurkowska – Zeidler, Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapewnieniu bezpieczeństwa jednolitego rynku
finansowego Unii Europejskiej, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 13.

49

R. Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć, op. cit., s. 13.

50

A. Jurkowska – Zeidler, Rola, op. cit., s. 14.

51

R. Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć, op. cit., s. 13.
39

I. Problemy gospodarki światowej

instytucji tworzącej ponadnarodową sieć bezpieczeństwa finansowego (safety net).52 Jednolity rynek
finansowy wywołuje zwiększone ryzyko transgranicznego przenoszenia się kryzysów, zwane efektem
zarażania (contagion effect).53 Doświadczenia kryzysu z 2008 r. skłaniają do sformułowania katalogu
zmian, jakie powinny być wprowadzone do sieci bezpieczeństwa finansowego.54 Jedną z nich jest postulat ewolucji roli banku centralnego z lender of last resort na market maker of last resort.55

6. Systemy gwarantowania depozytów
Trzecim elementem sieci bezpieczeństwa finansowego, obok instytucji nadzorczych i banków centralnych, są systemy gwarantowania depozytów. Od momentu powstania pierwszego z nich w Stanach
Zjednoczonych - Federalnej Korporacji Ubezpieczenia Depozytów (Federal Deposit Insurance Corporation FDIC) w 1934 r. obserwuje się upowszechnianie idei ochrony wkładów.56 W Europie rozwój systemów gwarantowania depozytów nastąpił w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.57
Jednym z elementów integracji gospodarczej w UE stało się przyjęcie Dyrektywy Unii Europejskiej
94/19/WE z 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarantowania depozytów. Dyrektywa ta została
wprowadzona przez wszystkie państwa tworzące Europejski Obszar Gospodarczy.58 Była ona ważnym
krokiem na drodze do harmonizacji rozwiązań prawnych dotyczących gwarantowania depozytów. Nie
miała jednak na celu ujednolicania systemów w państwach należących do UE. Wprowadziła pewne
wspólne zasady, które muszą być przestrzegane w krajach członkowskich. Najważniejsze z nich to zasada powszechności i obligatoryjności, zasada terytorialności oraz minimalny poziom gwarancji.59
Odnosząc się do zasad gwarantowania depozytów w UE należy zaznaczyć, iż:
⊙

w każdym kraju musi funkcjonować przynajmniej jeden system gwarantowania depozytów, jeden
z systemów ma charakter obowiązkowy,

⊙

obowiązuje zasada gwarancji kraju macierzystego,

⊙

klienci są należytej informacji o systemach gwarantowania depozytów,

⊙

dyrektywa wskazuje kto jest objęty systemem i co jest przedmiotem gwarancji,

⊙

sprecyzowano wysokość minimalnej kwoty gwarantowanej dla jednego deponenta.60
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A. Jurkowska – Zeidler, Rola, op. cit., s. 15.
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Ibidem, s. 13.
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M. Żukowski, H. Żukowska, Oddziaływanie państwa na stabilizowanie systemu finansowego, [w:] Bankowość
w Unii Europejskiej- szanse i zagrożenia, (red.) M. Iwanicz-Drozdowska, Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa 2009, s. 490.
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Ibidem, s. 490.
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B. Zdanowicz, Podstawowe, op. cit., s. 6.

57

R. Wierzba, L. Pawłowicz, Sieć, op. cit., s. 15.
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B. Zdanowicz, Podstawowe, op. cit., s. 110.
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Ibidem, s. 111.
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M. Zaleska, Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007, s. 75 – 77.
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7 października 2008 r. Rada ECOFIN zdecydowała się podwyższyć przynajmniej na rok dolny
limit gwarancji środków zgromadzonych na rachunkach osób fizycznych w UE do 50 000 euro. W rezultacie Komisja Europejska przyjęła propozycje zmian do dyrektywy w sprawie gwarantowania depozytów61. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE62 z dnia 11 marca 2009 r., zmieniająca Dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu
gwarancji oraz terminu wypłaty, zwiększa poziom obowiązującej ochrony depozytów indywidualnych
do 50 000 euro, a do końca 2010 r. do wysokości 100 000 euro, chyba, że Komisja stwierdzi, iż byłoby to
niewłaściwe. Dyrektywa ta skraca również termin wypłaty środków gwarantowanych do dwudziestu
dni roboczych z perspektywą dalszego ograniczenia do dziesięciu dni. Obowiązujący wcześniej trzymiesięczny termin wypłaty, który mógł być przedłużony do dziewięciu miesięcy, uznano za sprzeczny
z potrzebą utrzymania zaufania deponentów.63
Oprócz wspólnych regulacji systemy te w poszczególnych państwach, zgodnie z zasadą subsydiarności, mają wiele cech odmiennych, które dotyczą:
⊙

sposobów finansowania (ex post lub ex ante),

⊙

zakresu uprawnień i pełnionych funkcji (pay box lub risk minimizer),

⊙

maksymalnego poziomu gwarancji,

⊙

stosowania koasekuracji do 10%,

⊙

podmiotowego i przedmiotowego zakresu gwarancji,

⊙

organizacji i sposobów finansowania.64

Występujące różnice pomiędzy przyjętymi formułami działania systemów gwarantowania depozytów w państwach UE pozwalają wysunąć wniosek, iż regulacje unijne nie wpłynęły na ich kształt
w decydującym stopniu.65

7. Wpływ kryzysu finansowego na kształt sieci bezpieczeństwa
Zawirowania na rynkach finansowych ujawniły niedociągnięcia w strukturze stabilności finansowej.
W odpowiedzi na nie podjęto inicjatywy zarówno w skali międzynarodowej, jak też na poziomie UE. 66
61

ECB, Annual Report 2008, op. cit., s. 169.
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Directive 2009/14/EC of the European Parlament and of the Council of 11 March 2009 amending Directive
94/19/EC on deposit – guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay, Official Journal L
68, 13.3.2009.
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Ibidem.
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B. Zdanowicz, Podstawowe, op. cit., s. 86 – 97.
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Ibidem, s. 97.

66

H. Sroczyńska, P. Toporowski, G – 20 w globalnych działaniach antykryzysowych – rola UE, Unia Europejska
na Forum Globalnym. Biuletyn Analiz, Departament Analiz i Strategii, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
nr 23, Warszawa 2009, s. 30.
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Na Forum Stabilności Finansowej w kwietniu 2008 r. zaproponowano rekomendacje ukierunkowane na podniesienie odporności rynku i instytucji.67 Miało to na celu zachęcenie władz do wyjaśnienia i sprecyzowania krajowych i transgranicznych ustaleń dotyczących postępowania z niewydolnymi
bankami. W razie potrzeby władze powinny dokonać przeglądu rozwiązań z zakresu ubezpieczeń depozytów. BKNB przeprowadził przegląd stosowanych w różnych krajach praktyk pod kątem rozwiązań
zawartych w postanowieniach banków i transgranicznego zarządzania kryzysowego68.
W maju 2008 r. Rada ECOFIN zaktualizowała wytyczne UE o wzmocnieniu uzgodnień o stabilności finansowej przyjętych w październiku 2007 r. i na tej podstawie weszło w życie Porozumienie
o współpracy (Memorandum of Understanding - MoU). Podwyższony został dolny limit gwarancji depozytów indywidualnych. Zdefiniowano też zestaw wspólnych zasad UE, które zostały zatwierdzone
przez wszystkie 27 państw członkowskich.69
Prowadzono działania ukierunkowane na wsparcie wypłacalnych banków z ograniczoną płynnością. W myśl Deklaracji Paryskiej rządy powinny „współpracować z EBC w celu zapewnienia spójności
z zarządzaniem spójnością przez Eurosystem i ramami operacyjnymi Eurosystemu”. 70 Program ten był
ograniczony kwotowo i z góry zakładano jego zakończenie 31 grudnia 2009 r.71
W październiku 2008 r. Rada Europejska ogłosiła powstanie „jednostki ds. kryzysu finansowego”.72
Jej celem jest optymalizacja zarządzania kryzysowego w gronie państw członkowskich UE przy wykorzystaniu takich środków jak nieformalne ostrzeżenia, wymiana informacji i mechanizm oceny.
Rada ECOFIN podkreślała również konieczność tworzenia narodowych planów wsparcia dla sektora bankowego w zakresie gwarancji, a zwłaszcza planów rekapitalizacji.73
Problemy Grecji, Hiszpanii i Portugalii spowodowane zbyt wysokim zadłużeniem i nieprzestrzeganiem dyscypliny budżetowej również wskazały na potrzebę wzmocnienia współpracy pomiędzy
krajami UE w dziedzinie stabilności finansowej. W celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się greckiego kryzysu na inne kraje, szefowie państw i rządów strefy euro powołali w maju 2010 r. Europejski
Mechanizm Stabilizacyjny (Rys. 3). Cały pakiet przeciwdziałający kryzysowi fiskalnemu, w którym
uczestniczy Komisja Europejska, kraje strefy euro, EBC oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
może sięgnąć 750 mld euro.74
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ECB, Annual Report 2008, op. cit., s. 169.
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Ibidem, s. 169.

69

Ibidem, s. 169.
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ECB, Annual Report 2008, op. cit., s. 170.
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Eksperci uważają, iż najlepszym lekiem na rozprzestrzenianie się kłopotów Grecji będzie przede
skup obligacji skarbowych krajów strefy euro na rynku wtórnym przez EBC. Ponadto bank centralny
UGiW wznowił m.in. nieograniczone trzymiesięczne pożyczki dla banków komercyjnych o stałym
oprocentowaniu (1 proc.), które w minionych dwóch latach stanowiły jego główne narzędzie walki
z globalnym kryzysem kredytowym.
Rys. 3. Europejski Mechanizm Stabilizacyjny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/173
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/NEW051110A.htm.

8. Zakończenie
Skutecznie działający jednolity rynek powinien dysponować zharmonizowanym zbiorem podstawowych przepisów, ponieważ:
⊙

jednolity rynek finansowy, który jest jednym z najistotniejszych elementów UE, nie funkcjonuje
poprawnie w sytuacji, gdy krajowe regulacje bardzo różnią się w poszczególnych państwach członkowskich,

⊙

rozbieżności prowadzą do zakłóceń konkurencji pomiędzy instytucjami finansowymi oraz skłaniają do arbitrażu regulacyjnego,

⊙

różnice w regulacjach mają negatywny wpływ na efektywność i uniemożliwiają grupie kapitałowej
stosowanie standardowego podejścia do zarządzania ryzykiem i alokacji kapitału,

⊙

w przypadku upadku instytucji, rozbieżność regulacji utrudnia zarządzanie kryzysowe instytucją
prowadzącą działalność międzynarodową.75
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The High – Level, op. cit., s. 30.
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Należy jednak zauważyć, iż harmonizacja nie jest celem sama w sobie oraz że spójność nie wymaga,
by wszędzie obowiązywały identyczne przepisy. Istnieją podejścia krajowe, które mogą być korzystne
dla zainteresowanych państw, a jednocześnie nie hamują rozwoju współpracy wewnątrz Wspólnoty.
Współczesna sieć bezpieczeństwa finansowego w UE nadal ma narodowy charakter i nie jest adekwatna do stopnia integracji rynku finansowego. Obowiązujące ramy regulacyjne nie są spójne. Wynika to ze swobody decyzji członków UE w zakresie wdrażania unijnych dyrektyw. Obecnie sieć bezpieczeństwa finansowego na jednolitym rynku finansowym UE znajduje się w fazie transformacji od sieci
krajowej do europejskiej.

Katarzyna Twarowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
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Podatek od towarów i usług jako element
wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej w Unii Europejskiej
1. Rola harmonizacji podatków pośrednich w procesie budowy wspólnego rynku
Z dniem 1.05.2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym polskie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług musiały zostać dostosowane do regulacji unijnych w tym
zakresie. Już w Traktacie Rzymskim – podpisanym 25.03.1957 r. akcie prawnym powołującym do życia
Europejską Wspólnotę Gospodarczą, założono ujednolicenie podatków pośrednich funkcjonujących
w poszczególnych państwach członkowskich w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla swobodnego
przepływu towarów i usług między tymi krajami. Efektem procesu harmonizacji, który trwa do dnia
dzisiejszego, ma być wspólny system podatku od wartości dodanej1.
Uwzględniając fakt, że terytorium Polski stało się częścią terytorium celnego Wspólnoty, które
pozbawione jest granic wewnętrznych, dostosowanie polskich regulacji dotyczących podatku od towarów i usług do wymogów zharmonizowanego, wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
stało się koniecznością2. Celem artykułu jest wskazanie w jakim zakresie regulacje dotyczące wspólnego systemu podatku od wartości dodanej wpłynęły na konstrukcję polskiego podatku od towarów
i usług.
Stworzenie wspólnego rynku, charakteryzującego się swobodnym przepływem towarów, usług,
osób i kapitału było fundamentalnym celem integracji europejskiej. Cel ten został formalnie wyrażony
1

A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz, Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 14.

2

J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2009, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2009, s. 2.
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w artykule 3 Traktatu Rzymskiego3. Z punktu widzenia budowy i prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego istotnym problemem jest ujednolicenie rozwiązań funkcjonujących w poszczególnych krajach w zakresie podatków pośrednich. Cenotwórczy charakter tych podatków w warunkach znacznych różnic w systemach opodatkowania pośredniego między państwami przekłada się na
różnice w poziomie cen, które uniemożliwiają swobodny przepływ towarów i usług oraz zniekształcają
warunki konkurencji4.
Różnice w zasadach pośredniego opodatkowania powodowałyby sytuacje, w których podmioty
gospodarcze podejmują decyzje ekonomiczne co do zakupu danego świadczenia na podstawie porównania zasad podatkowych w różnych krajach. Problem nasila się zwłaszcza w przypadku transakcji
międzynarodowych. Ze względów podatkowych nabywanie danych usług w jednym kraju Wspólnoty
mogłoby być znacznie korzystniejsze niż w innym kraju.
W przypadku odmiennych systemów opodatkowania pośredniego istnieje ryzyko dyskryminacji
podatkowej polegającej na tym, że produkty sprowadzane z innych państw UE mogłyby być opodatkowane wyżej niż podobne produkty krajowe. Podatek od wartości dodanej mógłby zatem stanowić
nietaryfowy instrument ochrony przed konkurencją zagraniczną5.
Należy mieć na uwadze to, że różnice w zasadach opodatkowania obejmują nie tylko kwestię wysokości stawek podatkowych, lecz również różne definicje czynności podlegających opodatkowaniu,
podstawy opodatkowania czy też momentu i miejsca powstania obowiązku podatkowego. Brak harmonizacji odpowiednich przepisów mógłby zatem prowadzić do podwójnego opodatkowania jednych transakcji i całkowitego braku opodatkowania innych.
K. Saachs i R. Namysłowski jako cele harmonizacji wymieniają: eliminację zjawisk polegających na
zakłóceniu konkurencji, podwójnym opodatkowaniu, bądź też braku opodatkowania6.

2. Rozwój wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
w krajach Unii Europejskiej
Pierwszy krok w kierunku ujednolicenia podatków pośrednich w krajach Wspólnoty został podjęty już w 1965 r. Wówczas Komisja Europejska opracowała projekt ujednolicenia systemu podatkowego,
który został zaaprobowany przez Radę w 1967 r., a następnie w latach 1968-1973 wprowadzony w życie
przez wszystkie państwa członkowskie EWG. Reforma polegała na likwidacji funkcjonującego w nie-

3

K. Sachs, R. Namysłowski, Dyrektywa VAT, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 45.

4

Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej – na jakich zasadach?, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003, s. 84.

5

E. Kawecka-Wyrzykowska, Swoboda przepływu towarów w UE oraz Wspólna Polityka Handlowa, [w:] J. Barcz,
E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 199.

6

K. Sachs, R. Namysłowski, op. cit., s. 49.
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których państwach podatku kaskadowego, płaconego od wartości globalnej i zastąpienie go podatkiem
obciążającym tylko tę część obrotu, która powstaje w toku działalności danego przedsiębiorstwa7.
Gdy w drugiej połowie lat 80-tych ubiegłego wieku tworzono rynek wewnętrzny, Komisja Europejska zaproponowała dalsze ujednolicenie rozwiązań w zakresie podatków pośrednich, w tym ujednolicenie stawek podatku od towarów i usług. Nie udało się jednak tego zrealizować, z uwagi na rozbieżne interesy poszczególnych państw. Wprowadzenie jednolitych stawek podatkowych oznaczałoby, że
w państwach stosujących niskie podatki nastąpi wzrost cen, a w państwach o stawkach wysokich – spadek dochodów budżetowych. W efekcie państwa członkowskie uzgodniły jedynie stawki minimalne.
Wysokość stawki podstawowej nie może być niższa niż 15%. Można stosować również jedną lub dwie
stawki obniżone nie niższe niż 5%8.
Decyzja o całkowitym zniesieniu kontroli celnej między państwami członkowskimi z dniem
1.01.1993 r. była przyczyną dalszej harmonizacji przepisów dotyczących wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej, polegającej na wprowadzeniu szczególnych zasad opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów9.

3. Podstawy prawne procesu harmonizacji
Zasadnicza część regulacji dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej przybrała formę dyrektyw. Dyrektywy to akty wtórnego prawa wspólnotowego wiążące państwo członkowskie, do którego są kierowane w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiając
organom krajowym swobodę wyboru form i środków 10. W praktyce obserwuje się tendencję do takiego formułowania przepisów dyrektyw, aby państwa członkowskie dysponowały swobodą wyłącznie na
poziomie bardzo szczegółowych, technicznych wręcz rozwiązań11.
Pierwszą dyrektywą regulującą omawiane zagadnienie była przyjęta dnia 11.04.1967 r. I Dyrektywa
Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej – ujednolicona podstawa wymiaru podatku 12.
Zawierała ona zobowiązanie wszystkich państw członkowskich do wprowadzenia podatku od wartości
dodanej do narodowych legislacji oraz definicję wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

7

Z. M. Doliwa-Klepacki, Europejska integracja gospodarcza, Temida 2, Białystok 1996, s. 156.

8

E. Kawecka-Wyrzykowska, op. cit., s. 199.

9

K. Saachs, R. Namysłowski,, op. cit., s. 45.

10

J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda,
op. cit. , s. 105.

11

Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz 2009, ( red.) J. Martini, Oficyna Wydawnicza UNIMEX,
Wrocław 2009, s. 20.

12

Dz. Urz. UE seria L z 1967 r. Nr 71, s. 1301.
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Wraz z I Dyrektywą przyjęta została II Dyrektywa, będąca próbą ujednolicenia we wszystkich krajach Wspólnoty szczegółowych zasad opodatkowania podatkiem obrotowym, regulująca kwestie takie
jak: zakres opodatkowania, definicja podatnika, zasady odliczania podatku naliczonego czy wymogi
administracyjne. Obowiązywała ona stosunkowo krótko. 17.05.1977 r. została zastąpiona przez VI Dyrektywę Rady w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych – powszechny system opodatkowania wartości dodanej – ujednolicona podstawa wymiaru
podatku13. Treść tej dyrektywy zawierała szczegółowe postanowienia precyzujące reguły wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej oraz jego podstawowe elementy konstrukcyjne14.
Od 1.01.2007 r. w zakresie podatku od wartości dodanej obowiązuje Dyrektywa 2006/112/WE
Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej15, która
zastąpiła m. in. I i VI Dyrektywę. Dyrektywa 2006/112/WE nie wprowadziła większych zmian merytorycznych do ujednoliconego systemu podatku od wartości dodanej. Jej celem było przede wszystkim
uporządkowanie obowiązujących regulacji, które wskutek wielokrotnego nowelizowania VI Dyrektywy stały się mało czytelne16.

4. Podstawowe cechy podatku od wartości dodanej
Formuła podatku od wartości dodanej (Value Added Tax) oparta jest na podstawowym złożeniu
realnego opodatkowania tylko danego etapu obrotu. Pierwotna konstrukcja tego podatku polegała na
określeniu przez podatnika (w każdej fazie obrotu) wartości dodanej przez niego, poprzez ustalenie
różnicy pomiędzy wartością obrotu dokonanego przez tego podatnika a wartością obrotu w fazie poprzedniej. Podstawą opodatkowania była więc wyłącznie wartość dodana przez podatnika. System stosowany obecnie (zwany systemem fakturowym lub systemem opodatkowania pełnego obrotu) oparty
jest na założeniu, iż podstawę opodatkowania stanowi pełna wartość obrotu dokonywana przez podatnika w danej fazie, jednak podatnik uzyskuje prawo do obniżenia tak określonego podatku o podatek
naliczony w poprzedniej fazie obrotu17.
Efekt finalny jest więc podobny, jednak system stosowany obecnie jest prostszy dla podatnika
i niewątpliwie bardziej szczelny. Jest również łatwiejszy do kontroli i monitorowania przez organy podatkowe. Pewna wada współczesnego systemu może ujawnić się w przypadku przerwania łańcucha

13

Dz. Urz. UE seria L z 1977 r. Nr 145, s. 1.

14

Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz 2009, op. cit., s. 17.

15

Dz. Urz. UE seria L z 2006 r. nr 347, s. 1.

16

W. Maruchin, Nowe uregulowania z zakresu VAT: dyrektywa 2006/112/WE, Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2007, s. 13.

17

T. Michalik, VAT. Komentarz 2009, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 20.
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opodatkowania poprzez wprowadzenie podatnika zwolnionego. Wówczas system odliczania podatku
naliczonego ulega załamaniu18.
Ogólną konstrukcję wspólnego systemu podatku od wartości dodanej określają jego podstawowe
cechy, wymienione w art. 2 I Dyrektywy, a od 1.01.2007 r. powtórzone w art. 1 ust. 2 nowej Dyrektywy
2006/112/WE. Cechy te mają istotne znaczenie z punktu widzenia wykładni poszczególnych uregulowań dotyczących omawianego podatku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swoich orzeczeniach
niejednokrotnie przedkładał zasady ogólne ponad dosłowną interpretację przepisów prawa krajowego19.
Z art. 1 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE wynikają następujące cechy podatku od wartości dodanej:
neutralność, opodatkowanie konsumpcji, powszechność, proporcjonalność, wielofazowość20. T. Michalik wskazuje dodatkowo dwie zasady wynikające z orzecznictwa ETS: unikanie podwójnego opodatkowania i braku opodatkowania oraz unikanie zakłócenia warunków konkurencji21.
Najbardziej istotną i charakterystyczną cechą podatku od towarów i usług jest jego neutralność.
Sprowadza się ona do tego, że odpowiednie przepisy zapewniają podatnikowi niebędącemu ostatecznym konsumentem towaru lub usługi uniknięcie obciążenia kosztem podatku. Praktyczna realizacja
tej zasady następuje poprzez wprowadzenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu
dóbr służących działalności gospodarczej. Wszelkie ograniczenia tego prawa wpływają na ograniczenie
neutralności podatku i dlatego mogą one wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej. W wielu
wyrokach ETS podkreślał fundamentalną rolę zasady neutralności oraz funkcję podatku naliczonego
jako podstawowego narzędzia realizacji tej zasady22.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego powinno być realizowane natychmiast. Przesunięcie
w czasie możliwości odliczenia skutkowałoby przerzuceniem na podatnika finansowania podatku przez
pewien czas, a to z kolei ograniczałoby jego neutralność. Odliczenie dokonywane jest z chwilą dokonania
zakupu lub w niektórych przypadkach w momencie powstania obowiązku podatkowego, a nie w chwili, gdy nabyte towary zostały w rzeczywistości wykorzystane dla potrzeb działalności opodatkowanej23.
Zgodnie z zasadą opodatkowania konsumpcji podmiotem, na którym spoczywa ekonomiczny ciężar podatku od wartości dodanej powinien być konsument. Nie może on odzyskać podatku zapłaconego w cenie towaru lub usługi. Warto zaznaczyć, że istnieje wyjątek od zasady opodatkowania konsumpcji
dotyczący podatników prowadzących działalność gospodarczą zwolnioną z podatku – są oni traktowani w analogiczny sposób jak konsumenci24. Zrównanie pozycji podatnika z konsumentem następuje

18

Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz 2009, op. cit., s. 42.

19

A. Bartosiewicz, R. Kubacki, op. cit., s. 16.

20

J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, VAT 2009. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 9-11.

21

T. Michalik, op. cit., s. 20.

22

Ibidem.

23

J. Zubrzycki, op. cit., s. 8.

24

J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, op. cit., s. 10.
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również w przypadku przedsiębiorcy, który zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej. Jest on
zobowiązany do opodatkowania towarów, przy nabyciu których skorzystał z prawa odliczenia25.
Zasada powszechności wyraża się w tym, że opodatkowaniu powinien podlegać obrót każdym
dobrem, bez względu na to kto go dokonuje26. Zasada ta wynika zatem z zakresu przedmiotowego
opodatkowania tym podatkiem (obejmuje on wszelkie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem, niezależnie od tego na jakim etapie obrotu są realizowane) oraz z zakresu podmiotowego
(z uwagi na bardzo szeroki krąg podmiotów uznawanych za podatników). Praktyczny wymiar tej zasady sprowadza się do tego, że wszelkie zwolnienia od podatku mogą być wprowadzane jedynie na warunkach i w zakresie przewidzianym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE. Zakres zwolnień powinien
być możliwie jak najbardziej zbliżony we wszystkich państwach członkowskich UE27.
Zasada proporcjonalności polega na tym, iż kwota podatku powinna być dokładnie proporcjonalna
do ceny towarów i usług. Nie jest możliwe wprowadzenie zróżnicowania stawki w zależności od wielkości obrotu28.
Zgodnie z zasadą wielofazowości podatek jest wymagalny od każdej transakcji prowadzonej w ramach działalności gospodarczej, aż do etapu sprzedaży detalicznej29.
Wspólny system podatku od wartości dodanej oparty jest na regule jednokrotnego obciążenia
podatkiem. Dyrektywa 2006/112/WE wprowadza rozwiązania o charakterze kolizyjnym, wykluczające podwójne opodatkowanie, jak również brak opodatkowania. Przykładem może być stworzenie
pewnego rodzaju fikcji prawnej, polegającej na określaniu miejsca świadczenia usługi, co do zasady,
oderwanego od miejsca jej rzeczywistego wykonania30.
Istotną cechą podatku od wartości dodanej jest postrzeganie go jako narzędzia, które ma zapobiegać zakłóceniom konkurencji. Zgodnie z tą zasadą podatek ten powinien zapewniać równe warunki
opodatkowania dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. W orzecznictwie wykształcił się
pogląd, że opodatkowaniu powinny podlegać także czynności wykonywane z naruszeniem przepisów
prawa. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której podatnicy wykonujący daną czynność z zachowaniem form i warunków przewidzianych przepisami prawa podlegaliby opodatkowaniu, a ci, którzy
nie dopełnili wymogów, premiowani byliby brakiem opodatkowania31.

25

J. Zubrzycki, op. cit., s. 8.

26

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, praca zbiorowa pod red. W. Modzelewskiego, Instytut
Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa 2008, s. 16.

27

J. Zubrzycki, op. cit., s. 5.

28

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, op. cit., s. 16.

29

J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, op. cit., s. 11.

30

T. Michalik, op. cit., s. 20.

31

A. Bartosiewicz, R. Kubacki, op. cit., s. 17.
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5. Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla podatku od towarów
i usług w Polsce
Formalną przesłanką procesu dostosowywania polskiego ustawodawstwa w zakresie podatku od
towarów i usług do wymogów dyrektyw unijnych był podpisany 16. 12.1991 r. Układ Europejski, na
mocy którego Polska została stowarzyszona ze Wspólnotą. Artykuł 69 Układu prezentuje te dziedziny,
w których harmonizacja przepisów prawnych jest szczególnie pożądana, wymieniając wśród nich pośredni system opodatkowania32.
Proces harmonizacji poprzedzony został negocjacjami akcesyjnymi. Negocjacje w obszarze „Podatki” rozpoczęły się 7 grudnia 1999 r. i dotyczyły głównie stawek podatku od towarów i usług. Ostateczne ich zamknięcie nastąpiło 3 lata później podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze
w dniach 12-13 grudnia 2002 r.33 Szczegółowy przebieg negocjacji w obszarze „Podatki” zaprezentowano
na rysunku 1.
Rysunek 1. Negocjacje akcesyjne Polski w obszarze „Podatki”

Źródło: B. Hoza, Harmonizacja polskich przepisów dotyczących podatku VAT z przepisami Unii Europejskiej, „ Wspólnoty Europejskie” 2004, nr 3, s. 17.
32

E. Dynia, Integracja europejska, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 210-211.

33

B. Hoza, Harmonizacja polskich przepisów dotyczących podatku VAT z przepisami Unii Europejskiej, „Wspólnoty
Europejskie” 2004, nr 3, s. 17.
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Podatek od towarów i usług został wprowadzony w Polsce ponad 17 lat temu, na mocy ustawy
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym34. W swych ogólnych
założeniach odpowiadał konstrukcji podatku od wartości dodanej, jednak ustawa z 1993 r. nie zapewniała pełnej realizacji podstawowych cech tego instrumentu, określonych przez regulacje unijne. Prawo
do odliczenia podatku naliczonego traktowane było niejednokrotnie jako szczególny przywilej, co stoi
w sprzeczności z zasadą neutralności35. Z zasadą powszechności niezgodne było wyłączenie z zakresu
opodatkowania m. in. transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych, transakcji polegających na
sprzedaży większości autorskich praw majątkowych czy na udzieleniu niektórych licencji36.
Rozbieżności w regulacjach były na tyle istotne, że konieczne stało się uchwalenie nowej
ustawy regulującej funkcjonowanie podatku od wartości dodanej. Przyjęta 11.03.2004 r. ustawa
o podatku od towarów i usług37 jest wzorowana na przepisach I i VI Dyrektywy, chociaż nie we
wszystkich punktach jest z nimi zgodna. Widać w niej wpływy starej ustawy. Na uwagę zasługuje
oddzielenie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług od podatku akcyzowego. Problematyka dotycząca omawianego instrumentu została uregulowana znacznie bardziej szczegółowo.
W związku z koniecznością zapewnienia zgodności polskich przepisów z rozwiązaniami obowiązującymi w UE, w nowej ustawie zmienione zostały definicje czynności opodatkowanych. Ustawa o podatku od
towarów i usług zawiera takie zdefiniowanie pojęć „dostawa towarów” i „świadczenie usług”, że systemem
podatku od wartości dodanej objęte zostały praktycznie wszystkie transakcje dokonywane przez podmioty
prowadzące działalność gospodarczą. W ten sposób aktualne przepisy w zdecydowanie większym stopniu
realizują zasadę powszechności opodatkowania niż przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.38
Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadziła terminy wewnątrzwspónotowej dostawy towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wraz odpowiednimi zasadami rozliczeń. Wprowadzono także obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym na potrzeby wykonywania czynności
opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w obrocie wewnątrzwspólnotowym39.
Podatek od towarów i usług obowiązujący na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. był jednolitą
koncepcją adresowaną do wszystkich podatników. Nowa ustawa – obok zasad ogólnych jest znacznie
bardziej partykularna, wprowadza szczegółowe zasady opodatkowania m. in. dla drobnych przedsiębiorców, rolników, podmiotów wykonujących usługi turystyczne, podmiotów dokonujących tzw. transakcji

34

Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.

35

Ograniczenia w prawie do odliczeń podatku naliczonego funkcjonują do dziś.

36

K. Saachs, R. Namysłowski, op. cit., s. 60-61.

37

Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535.

38

K. Saachs, R. Namysłowski, op. cit., s. 61.

39

A. Stępniak, Uwarunkowania podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców
po przystąpieniu do Unii Europejskiej na przykładzie podatków pośrednich [w:] Polski system podatkowy – założenia a praktyka, (red.) A. Pomorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004,
s. 123.
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trójstronnych czy podmiotów dokonujących obrotu dziełami sztuki i przedmiotami kolekcjonerskimi.
Wyodrębnienie tych kategorii podatników jest związane z uregulowaniami unijnych dyrektyw40.
W. Maruchin podkreśla niezgodność koncepcji polskiego podatnika, która obok podmiotów
prowadzących zorganizowaną działalność gospodarczą obejmuje również podmioty nieprowadzące takiej działalności, z koncepcją europejskiego podatnika-przedsiębiorcy41.
W myśl ustawy w dnia 11 marca 2004 r. podstawę opodatkowania stanowi obrót określany jako kwota
należna z tytułu dokonania dostawy lub świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku należnego
od tych czynności. Polskie regulacje są w tym zakresie zasadniczo wierne uregulowaniom dyrektyw42.
Polskie regulacje dotyczące stawek podatku od towarów i usług, ustalające wysokość stawki podstawowej na poziomie 22%, zaś stawki obniżonej na poziomie 7%, spełniają warunki wspólnotowe.
Krajowe przepisy uwzględniają także wynik negocjacji akcesyjnych, w trakcie których strona polska
zgłosiła szereg wniosków o okresy przejściowe w odniesieniu do stawek podatkowych. Negocjacje zakończyły się sukcesem w czterech ważnych obszarach. Wskutek tego wrażliwe sektory rynku uzyskały
korzystniejsze warunki opodatkowania, które należy interpretować jako czasową ochronę ułatwiającą
podmiotom gospodarczym płynne włączenie się do funkcjonowania na jednolitym rynku UE. Dotyczy to przede wszystkim istotnego dla wzrostu gospodarczego sektora budownictwa mieszkaniowego,
rolnictwa oraz ważnego społecznie rynku wydawnictw. Ustalenia dotyczące stawek przejściowych
omówiono w tabeli143.
Tabela 1. Przejściowe stawki podatku od towarów i usług w Polsce
Kategoria towarów lub usług

Termin obowiązywania
stawki przejściowej

Stawka przejściowa

Stawka po okresie
przejściowym

książki i czasopisma specjalistyczne

31.12.2010 r.

0%

7%

usługi gastronomiczne

31.12.2010 r.

7%

22%

31.12.2010 r.

3%

7%

31.12.2007 r.

7%

22%

środki do produkcji rolnej,
niskoprzetworzone i nieprzetworzone
produkty pochodzenia rolniczego, usługi
rolnicze
dostawa nowych mieszkań, budowa,
renowacja oraz remonty budownictwa
mieszkaniowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej – na jakich zasadach?,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003, s. 86-87.
40

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, op. cit., s. 16.

41

W. Maruchin, Unijna koncepcja podatnika w ustawie o VAT, „Prawo Unii Europejskiej” 2004, nr 1, s. 8.

42

W. Maruchin, Podstawa opodatkowania w nowej ustawie o VAT, „Prawo Unii Europejskiej” 2004, nr 4,
s. 6–10.

43

W. Maruchin, Stawki podatkowe VAT cz. II, „Prawo Unii Europejskiej” 2004, nr 7-8, s. 18-23.
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Ponadto, Polska uzyskała trwałe wyłączenia (derogacje) w następujących obszarach:
⊙

stosowanie stawki 0% w międzynarodowym transporcie pasażerskim,

⊙

zwolnienie od podatku VAT dla podatników uzyskujących obroty roczne poniżej 10 000 euro44.

W odniesieniu do podatku naliczonego przepisy ustawy pozostały prawie niezmienione. Analiza
regulacji prawa wspólnotowego i polskiego prowadzi do sformułowania wniosku, że przepisy zawarte
w nowej ustawie o podatku od towarów i usług są – co do zasady – zgodne z wzorcami unijnymi. Na
uwagę zasługuje natomiast zmiana, jakiej uległo stanowisko sądów administracyjnych i organów podatkowych. Obecnie podczas dokonywania interpretacji przepisów coraz większe znaczenie odgrywa
wpływ dorobku prawnego Wspólnoty45.
J. Martini zwraca uwagę na niezgodność z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE krajowych przepisów ograniczających prawo do odliczania podatku zawartego w cenie samochodów osobowych i paliwa używanego do ich napędu. Przepisy, które weszły w życie 22.08.2005 r. w wyniku nowelizacji ustawy
o podatku od towarów i usług rozszerzyły zakres ograniczeń w prawie do odliczenia w porównaniu
z przepisami stosowanymi w chwili akcesji Polski do UE. ETS w wyroku wydanym 22.12.2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora potwierdził niezgodność tych regulacji z prawem wspólnotowym46.
W wyniku akcesji Polski do UE specyficznym źródłem prawa w zakresie podatku od towarów
i usług są regulacje wspólnotowe. W przypadku niezgodności przepisów krajowych z prawem europejskim mają one pierwszeństwo przed normami krajowymi47.
Od 1.05.2004 r. polskie organy są zobowiązane do stosowania prawa unijnego na jeden z dwóch
sposobów: pośrednio lub bezpośrednio. Skuteczność pośrednia oznacza, że przepisy dyrektyw oraz
orzecznictwo ETS stanowią wskazówkę interpretacyjną w procesie wykładni przepisów48.
Zgodnie z zasadą skutku bezpośredniego, w przypadku gdy regulacje dyrektyw są szczegółowe,
bezwarunkowe i jednoznaczne, wówczas mogą one być stosowane bezpośrednio zamiast niezgodnych
z nimi przepisów krajowych49.
Prawo wspólnotowe w przypadkach rozbieżności z krajowymi przepisami dotyczącymi podatku od
towarów i usług jest często korzystniejsze dla podatników. Dlatego tak ważna z punktu widzenia podatnika jest możliwość powoływania się na regulacje Dyrektywy 2006/112/WE. Instytucją gwarantującą

44

W roku 2007 nastąpiła zmiana przepisów – z kwoty wyrażonej w euro limit zmienił się w wyższą kwotę określaną w złotych. W latach 2007-2009 wysokość limitu wynosiła 50.000 zł, zaś w 2010 r. – 100.000 zł.

45

W. Maruchin, VAT – odliczenia i zwroty podatkowe w prawie europejskim i polskim cz. I, „Prawo Unii Europejskiej” 2004, nr 11, s. 46-49.

46

Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz 2009, op. cit., s. 755.

47

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, op. cit., s. 19.

48

J. Zubrzycki, op. cit., s. 11.

49

A. Bartosiewicz, R. Kubacki, op. cit., s. 21-22.
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prawidłowe wypełnianie przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z porządku prawnego
UE jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Stoi on na straży przestrzegania prawa wspólnotowego50.

6. Podsumowanie
Ujednolicenie rozwiązań w zakresie podatków obrotowych funkcjonujących w krajach członkowskich UE stało się koniecznością w warunkach tworzenia jednolitego rynku europejskiego. Powstały
w ten sposób wspólny system podatku od wartości dodanej został poddany daleko idącej harmonizacji
i ściśle uregulowany dyrektywami Rady UE.
Polska w Traktacie Akcesyjnym zobowiązała się do dostosowania rozwiązań w obszarze podatków
pośrednich do regulacji dyrektyw. Wyrazem procesu harmonizacji było przyjęcie dnia 11.03.2004 r. nowej ustawy regulującej funkcjonowanie podatku od towarów i usług.
Podatek od towarów i usług funkcjonujący w Polsce od 1.05.2004 r. odpowiada większości założeń
przyjętych w regulacjach unijnych. W porównaniu z poprzednio obowiązującym stanem prawnym
dokonano szeregu dostosowań. Zmieniono definicję czynności opodatkowanych, tak aby opodatkowaniu podlegał cały obrót gospodarczy. Dzięki tym zmianom w znacznie większym stopniu realizowana jest zasada powszechności opodatkowania. Odrębnie uregulowano opodatkowanie transakcji
wewnątrzwspólnotowych, wprowadzając do ustawy pojęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, wraz z odpowiednimi zasadami rozliczeń. Wprowadzono także szczegółowe zasady rozliczeń odnoszące się do określonych kategorii podatników, takich
jak m. in. drobni przedsiębiorcy, rolnicy ryczałtowi czy podatnicy dokonujący obrotu dziełami sztuki
i przedmiotami kolekcjonerskimi. W odniesieniu do stawek podatkowych, w istotny sposób ograniczono zakres stosowania stawek obniżonych.
Należy podkreślić, że mimo wskazanych zmian, w wielu miejscach przepisy ustawy z dnia 11 marca
2004 r. przypominają regulacje zawarte w poprzednim akcie prawnym odnoszącym się do podatku
od towarów i usług. Prawo do odliczenia podatku naliczonego bywa w dalszym ciągu traktowane jak
szczególny przywilej, co stoi w sprzeczności z zasadą neutralności, będącą podstawową regułą konstrukcyjną podatku od wartości dodanej. Szansą dla podatnika w przypadku stwierdzenia niezgodności krajowych regulacji z Dyrektywą 2006/112/WE może być odwołanie się do przepisów prawa
wspólnotowego i wykładnia tego prawa dokonywana przez ETS.
Małgorzata Mazurek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne jednolite magisterskie, V rok
Ekonomia
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Komentarz do Dyrektywy 2006/112/WE. Kodyfikacja przepisów o VAT, praca zbiorowa pod red. W. Modzelewskiego, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa 2008, s. 12.
55

Robert Żyśko

System bankowy w Japonii
1. Wstęp
System bankowy każdego kraju składa się z banku centralnego, banków komercyjnych oraz innych
instytucji finansowych. Instytucje te są ze sobą ściśle powiązane, a ich funkcjonowanie uregulowane jest
w przyjętych przepisach prawa. System finansowy kształtowany jest przez wiele czynników, do których
można zaliczyć: historię kraju, kulturę, przyjęte wartości moralne, religię oraz stopień rozwoju gospodarczego. Odmienność bankowości azjatyckiej od europejskiej i amerykańskiej skłania do przeprowadzenia analizy systemu bankowego jednego z krajów Azji. Niniejsza praca ma na celu przybliżyć historię kształtowania
się systemu bankowego w Japonii i jego strukturę, która na przestrzeni lat ulegała licznym zmianom. Drugim
aspektem poruszanym w artykule są okoliczności powstania i zasady funkcjonowania Banku Japonii.

2. Historia rozwoju systemu bankowego w Japonii
W XVII wieku Japonia w poczuciu zagrożenia przed nadmierną penetracją ze strony Europy zdecydowała się wypędzić z kraju cudzoziemców i wprowadzić politykę izolacji od reszty świata. W owych
czasach władza cesarska miała charakter symboliczny, a faktyczne rządy sprawowali szogunowie z rodziny Tokugawa. Pod koniec XVII wieku, kiedy rządy sprawował Toyotomi Hideyoshi, postanowiono
ujednolicić system pieniężny, który wcześniej był zdecentralizowany. Wprowadzono cztery środki wymiany: ryż, złoto, srebro i miedź. Podstawową jednostką było ryo, które odpowiadało 4 bu i 16 shu, a z kolei 1 shu równał się 1000-1500 miedzianym monetom (mon). Rozszerzeniu obiegu pieniężnemu sprzyjał
wzrost znaczenia srebra, co przełożyło się na spopularyzowanie srebrnego dolara meksykańskiego jako
międzynarodowego środka wymiany. Dopiero w 1854 r. po wizycie amerykańskiej eskadry komandora
Mattew G. Perry’ego Japonia zdała sobie sprawę, że nie może dalej prowadzić polityki izolacji i otworzyła
się na handel z resztą świata. Natomiast w 1868 r. nowy cesarz Mutsuhito pozbawiając szogunów władzy
rozpoczął reformować kraj. Zmiany te określa się mianem rewolucji Meiji. W tym okresie na działalność
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emisyjną zdecydowały się oddziały banków zachodnich, mające siedziby głównie w Jokohamie: Central
Bank of Western India, Chartered Mercantile Bank of India, Commercial Banking Corporation of India,
Hong Kong and Shanghai Banking Corporation i New Oriental Banking Corporation.1
W 1870 r. w ramach reformy walutowej wprowadzono srebrnego jena dzielącego się na 100 senów. Lata
70. XIX wieku to czas kiedy rozwinęła się nowoczesna japońska bankowość. Powstało wiele tzw. kompanii
wymiany, które przede wszystkim zajmowały się wymianą walut. W 1872 r. wydano prawo bankowe, opracowane na podstawie amerykańskiego National Banking Act z 1863 r. W tym czasie również powstało wiele
banków narodowych, z których każdy, tak jak ich amerykańskie odpowiedniki, emitował banknoty. Początek rewolucji Meiji to słaby pieniądz i wysoka inflacja, ale przyjęty system emisji z wzorców amerykańskich,
był korzystny jako forma finansowania zachodzących przemian społecznych. Początek lat 80. XIX wieku
to moment zmiany polityki gospodarczej oraz stabilizacji pieniądza. Zdecydowano się skoncentrować na
obniżeniu inflacji. Ojcem polityki deflacyjnej był minister finansów Matsukata Masajoki.2 Z jego inicjatyw
w 1882 r. jako spółka prywatna z połową kapitału Skarbu Państwa, zostaje utworzony Bank Japonii (Bank of
Japan), którego głównym organem jest Zarząd Banku, składający się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz
sześciu pozostałych członków.3 Jeśli chodzi o statut Banku Japonii, to był on wzorowany na Banque Nationale de Belgique. Za sprawą doradcy ministra Matsukaty – Alexandra Allana Shanda – wiele rozwiązań
zaczerpnięto z rynku brytyjskiego. Jednak pomoc udzielana przez Bank Japonii dla banków komercyjnych
oraz podporządkowanie rządowi spowalniały stabilizację inflacji. W 1886 r. zdecydowano się zastąpić niewymienialne pieniądze papierowe na wymienialne na srebro i waluty banknoty Banku Japonii.
Utworzenie banku centralnego było jednoznaczne z utratą przez banki narodowe przywilejów
emisyjnych. W ten sposób większość z tych banków w miarę upływu lat uległa likwidacji. Nową formą
bankowości prywatnej stały się banki akcyjne, które czerpały z wzorców niemieckich. Łączyły one kredyt krótkoterminowy z kredytem inwestycyjnym i działalnością grynderską. Ich powstawaniu sprzyjało
istnienie zaibatsu4. Nie były to instytucje kredytowe sensu stricte, a do najważniejszych można zaliczyć:
Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Yasuda, Kawasaki, Konoike, Yamaguchi i Daiichi.
Na przełomie XIX i XX wieku rząd Japonii utworzył Hipoteczny Bank Japoński, Bank Kolonialny
Hokkaido oraz Japoński Bank Przemysłowy. Znacznie wcześniej, bo w roku 1875 powstała Pocztowa Kasa
Oszczędności. Cechą japońskiego systemu bankowego było duże rozdrobnienie.5 W 1913 r. w Japonii
funkcjonowało 1457 banków zwykłych lub komercyjnych, 684 małe banki oraz 52 banki specjalistyczne.6
Wybuch kryzysu finansowego w 1927 r. (tzw. kryzys finansowy epoki Sowa) oraz panika spowodowana

1

W. Morawski, Historia bankowości centralnej – Bank Japonii, „Bank i Kredyt” 2002, nr 1, s. 22.

2

Ibidem, s. 22-23.

3

A. Szołtun, Systemy bankowe w Azji Południowo-Wschodniej, „Materiały i Studia NBP”, 2002, z. 141, s. 13.

4

Jest to rodzaj finansowej i przemysłowej korporacji rodzinnej. Tworzone były przez bardzo bogate rody. Początki
ich funkcjonowania sięgają okresu Meiji.

5

W. Morawski, op. cit., s. 23-24.

6

Z. Klimiuk, Globalizacja systemów bankowych a bankowość niemiecka, japońska i islamska, Oficyna Wydawnicza
VERBA, Lublin 2006, s. 52.
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upadkiem Bank of Taiwan doprowadziła do dezorganizacji aparatu kredytowego. W efekcie wprowadzono nowe prawo bankowe i powołano rządowy nadzór bankowy. Kolejnym etapem był proces koncentracji sektora, w wyniku którego przed wybuchem II wojny światowej funkcjonowały tylko 64 banki. Stale
postępował proces poddawania sektora bankowego ściślejszej kontroli ze strony rządu. Wprowadzona
w 1937 r. ustawa o mobilizacji gospodarki zabraniała wzajemnej konkurencji między bankami, a na mocy
ustawy z 1942 r. Bank Japonii został przekształcony w korporację publiczną podporządkowaną rządowi,
co wiązało się z całkowitą likwidacją niezależności Banku.7
W 1942 r. doszło do poważnej reorganizacji banku w celu dostosowania go do sytuacji wojennej. Bankowi powierzono wtedy zadanie regulowania obiegu pieniężnego, ułatwienie dostępu do kredytu oraz
dostosowanie systemu kredytowego do bieżących potrzeb gospodarki.8 Po II wojnie światowej zapoczątkowano proces odbudowy japońskiej bankowości. W 1947 r. przywrócono konkurencję między bankami,
wprowadzając zarządzenie o oprocentowaniu. Ponadto rozwiązano istniejące zaibatsu i zdecydowano się
na sztywny rozdział banków kredytu krótkoterminowego i inwestycyjnego. Kolejny etap to rok 1949 i reforma stabilizacyjna, która znosi prawo bankowe z 1942 r. Bank Japonii ponownie uzyskuje pewną niezależność.
W latach 70. XX wieku nastąpiła znaczna liberalizacja systemu bankowego. Pozwolono łączyć kredyt krótkoterminowy z inwestycyjnym, otwarto rynek dla podmiotów zagranicznych i zliberalizowano zasady prowadzenia operacji zagranicznych. W 1971 r. wdrożono system ubezpieczania depozytów.9 Następna gruntowna przebudowa przepisów miała miejsce w 1997 r. W wyniku zmian Bank Japonii uzyskał niezależność
od rządu i większą przejrzystość działania. W uchwalonej Ustawie nr 89 z dnia 11 czerwca 1997 r., która weszła
w życie 1 kwietnia 1998 r. określono zadania banku centralnego i cele kształtowanej polityki pieniężnej.10
Kryzys z końca lat 90. jaki wystąpił na całym Dalekim Wschodzie sprawił, że brak płynności japońskich instytucji finansowych był już tak wielkim problemem, że rząd zdecydował się uruchomić
dodatkowe środki publiczne w celu pobudzenia gospodarki. Ponadto w czerwcu 1998 r. powołano National Financial Agency (Agencję Nadzoru Finansowego), która przejęła od Ministerstwa Finansów
kompetencje regulacyjne. Również utworzono Komisję Ożywienia Finansów (Financial Revitalization Committee), która miała zająć się nadzorem nad procesami restrukturyzacji.11

3. Struktura organizacyjna, funkcje i prawne uregulowania Banku Japonii
Według danych z marca 2009 r. kapitał Banku Japonii to 100 mln jenów, z czego 55,008 mln jenów było subskrybowane przez japoński rząd, a pozostała część przez sektor prywatny. Subskrybenci
7

W. Morawski, op. cit., s. 23-24.

8

L. Oręziak, Bank Centralny Japonii, „Bankowość Centralna od A do Z”, 2006, nr 10, s. 3.

9

W. Morawski, op. cit., s. 25.

10

L. Oręziak, op. cit., s. 3.

11

J. Młodawska, Kryzys systemu bankowego i finansowego w Japonii – drogi wyjścia, „Bank i Kredyt” 2003,
nr 7, s. 57.
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pozbawieni są prawa do zarządzania bankiem. Mogą jedynie w przypadku likwidacji banku uczestniczyć w podziale aktywów do wysokości sumy wpłaconego kapitału.
Tabela 1. Subskrybenci Banku Japonii (stan z marca 2009 r.)
Subskrybenci

Kapitał (w tys. JPY)

Udział % w całości

Rząd Japonii

55.008

55,0

Sektor prywatny (w tym):

44.991

45,0

podmioty indywidualne

34.895

34,9

instytucje finansowe

2.395

2,4

organizacje publiczne

241

0,2

instytucje ubezpieczeniowe

72

0,1

pozostałe
Razem

7.385

7,4

100.0

100,0

Źródło: Annual Review 2009, s. 12. [http://www.boj.or.jp/en/type/release/teiki/ar/data/ar0902.pdf]
Rys. 1. Struktura organizacyjna Banku Japonii

Źródło: Annual Review 2009, s. 16. [http://www.boj.or.jp/en/type/release/teiki/ar/data/ar0902.pdf]
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Najważniejszym organem decyzyjnym Banku Japonii jest Rada Polityki, składająca się z 9 osób:
prezesa, dwóch wiceprezesów i 6 pozostałych członków. Członkowie Rady po uzyskaniu zgody parlamentu mianowani są na pięcioletnią kadencję przez rząd i mogą zostać odwołani tylko w ściśle określonych prawem sytuacjach. Obecnie Rada Polityki składa się z 8 osób, ponieważ nieobsadzone jest jedno
stanowisko wśród pozostałych członków Rady.12
Do kompetencji Rady Polityki należy określenie głównych kierunków polityki pieniężnej, ustalenie najważniejszych zasad operacji realizowanych przez Bank i nadzór nad działalnością osób sprawujących funkcje kierownicze. Z kolei Prezes Rady sprawuje ogólną kontrolę przy uwzględnieniu decyzji
podjętych przez Radę oraz pełni funkcje reprezentacyjne. Natomiast Wiceprezesi także mogą reprezentować Bank na zewnątrz, jeśli taką decyzję podjął prezes. Ponadto nadzorują bieżącą działalność
i w określonych sytuacjach zastępują prezesa. Pozostałymi organami banku Japonii są:
⊙

Audytorzy Wykonawczy – mają za zadanie kontrolować bieżącą działalność, w wyniku przeprowadzonych kontroli mogą składać stosowne raporty Premierowi, Ministrowi Finansów i Radzie
Polityki,

⊙

Dyrektorzy Wykonawczy – zarządzają bieżącymi operacjami wykonywanymi przez Bank,

⊙

Doradcy – opiniują Radzie w sprawach będących przedmiotem jej zainteresowania.

Audytorzy Wykonawczy powoływani są przez rząd, natomiast Dyrektorzy Wykonawczy i Doradcy przez Ministra Finansów na wniosek Rady Polityki.13
Z danych na koniec marca 2009 r. wynika, że w Banku Japonii zatrudnionych było łącznie 5 030 osób,
w tym 2 702 w samej centrali, 1 990 w pozostałych oddziałach, 50 w biurach lokalnych i 24 w zagranicznych przedstawicielstwach Banku (w Waszyngtonie, Nowym Yorku, Hongkongu, Pekinie, Paryżu, Londynie i Frankfurcie).14
Podstawowym celem prowadzonej polityki przez bank centralny jest stabilizacja cen, czyli sytuacja,
w której nie mamy do czynienia zarówno z nadmierną inflacja jak i deflacją. Celem pośrednim jest stabilny wzrost gospodarczy i utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia. Ponadto Bank Japonii wykonuje
typowe zadania banku centralnego, czyli zajmuje się emisją znaków pieniężnych, jest bankiem banków
oraz gospodarki narodowej, a także prowadzi politykę pieniężną. Do realizacji swoich zadań może wykorzystywać pośrednie instrumenty polityki pieniężnej (stopa procentowa-dyskontowa oraz operacje
otwartego rynku) i bezpośrednie instrumenty polityki pieniężnej (rezerwa obowiązkowa).15
Każdy system bankowy musi być uregulowany stosowny przepisami. Przeważnie na całym świecie, niezależnie od kraju są to przynajmniej dwie ustawy: Prawo Bankowe oraz Ustawa o Banku Centralnym. Tak również jest w Japonii. Ustawa o Banku Japonii (The Bank of Japan Law) w obecnym
kształcie została uchwalona 11 czerwca 1997 r., a weszła w życie 1 kwietnia 1998 r. W kolejnych latach
12

Annual Review 2009, s. 10-11. [http://www.boj.or.jp/en/type/release/teiki/ar/data/ar0902.pdf]

13

L. Oręziak, op. cit., s. 4.

14

Annual Review 2009, s. 51. [http://www.boj.or.jp/en/type/release/teiki/ar/data/ar0905.pdf]

15

M. Zaleska, Kryzys w japońskim systemie bankowym, „Bank i Kredyt” 2001, nr 9, s. 55.
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wprowadzono do niej kilka poprawek (22 czerwca 1998 r., 15 grudnia 1998 r., 1 kwietnia 2000 r., 1 lipca
2000 r.). Całość ustawy składa się z 10 rozdziałów:
⊙

I rozdział – zawiera postanowienia ogólne, cel banku, niezależności banku, zasady kontroli monetarnej, stosunki z rządem, status banku oraz warunki używania własnej nazwy;

⊙

II rozdział – w całości dotyczy zarządu banku, opisuje jak jest zorganizowany, uprawnienia, procedury działalności, tryb zwoływania obrad, uprawnienia i udział przedstawicieli rządu w trakcie obrad;

⊙

III rozdział – zawiera zapisy dotyczące relacji na linii kierownictwo banku a pracownicy, prawa i obowiązki pracowników, sposób wypłacania wynagrodzeń, zasady ustanawiania pełnomocnictwa;

⊙

IV rozdział – opisuje kompetencje i zadania banku, głównie takie jak zarządzanie funduszami państwa, udzielanie pożyczek dla rządu, kredytowanie instytucji finansowych, sprzedaż i skup walut
obcych;

⊙

V rozdział – skupia się na uregulowaniu kwestii emisji banknotów i innych znaków pieniężnych;

⊙

VI rozdział – to opis rozrachunków banku z innymi instytucjami oraz zasady sporządzania budżetu
i rozdysponowania nadwyżek;

⊙

VII i VIII rozdział – mówi o procedurze składania raportów z działalności banku przed Sejmem,
a także o trybie wprowadzania w życie wymaganych poprawek Ministra Finansów;

⊙

IX rozdział – zawiera pozostałe postanowienia, które nie znalazły miejsca we wcześniejszych rozdziałach;

⊙

X rozdział – opisuje zasady oraz tryb karania pracowników za popełnione przewinienia.

Z kolei Ustawa Prawo Bankowe po raz pierwszy została wydana w 1890 r. i miała obowiązywać
przez pięćdziesiąt lat. Jednak przemiany japońskiej bankowości jakie zaszły na przełomie wieków spowodowały, że już w 1927 r. konieczne było uchwalenie nowego Prawa Bankowego, które narzuciło ostre
wymogi co do minimum kapitałowego banku. Kolejna zmiana nastąpiła w 1970 r., gdy Rada Badań
nad Systemem Finansowym przy Ministrze Finansów przygotowała zalecenia co do reformy ustawy.
Do poważnej zmiany w systemie bankowym Japonii doszło także w 1981 r., kiedy to Prawo Bankowo
zezwoliło innym bankom niż oszczędnościowe przyjmować depozyty od ludności.16

3. Struktura banków komercyjnych w Japonii
Na początku lat 90 japoński system bankowy składał się z 13 city banks, 87 banków regionalnych,
7 trustów inwestycyjnych oraz 3 banków kredytu długoterminowego. City banks miały sieci oddziałów
w całym kraju oraz liczne powiązania zagraniczne. Były to następujące podmioty:
1.

Bank of Tokyo – założony w 1880 r. jako Yokohama Specie Bank. W 1887 r. wyznaczony przez rząd
do obsługi handlu zagranicznego, a od 1904 r. bank kolonialny w Mandżurii, później w Chinach.

16

A. Szołtun, op. cit., s. 23-24.
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Przeniósł się do Tokyo w 1946 r. i zmienił nazwę na obecną. Od 1954 r. ponownie upoważniony do
obsługi handlu zagranicznego. Obecnie ma oddziały w około 40 krajach świata.
2.

Bank of Yokohama – powstał w 1920 r. Początkowo zaliczany do banków regionalnych, lecz po
rozwinięciu operacji zagranicznych i otwarciu placówek w Londynie, Hongkongu i Nowym Yorku
zaliczany jest do city banks.

3.

Dai-Ichi Kangyo Bank – utworzony w 1971 r. w wyniku połączenia Dai Ichi Bank i Nippon Kangyo
Bank.

4.

Daiwa Bank – powstał w Osace w 1918 r. Po zakończeniu II wojny światowej skupił się na budownictwie i w 1955 r. utworzył Daiwa House Industry.

5.

Fuji Bank – założony w 1844 r. jako bank Yasudy. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1948 r. Związany z takimi podmiotami jak Fuji Foto Film, Fujita Corp. czy koncern naftowy Fuji Kosan Co.

6.

Hokkaido Takushoku Bank – utworzony w Sapporo w 1900 r. Początkowo miał mobilizować kapitał na rozwój wyspy Hokkaido. Później w 1950 r. po przekształceniu w bank uniwersalny podjął
ekspansję krajową, a od lat 70. zagraniczną. Upadł w 1997 r.

7.

Asashi Bank – powstał w 1991 r. w wyniku fuzji Kyowa Bank i Saitama Bank.

8.

Mitsubishi Bank – założony w 1919 r. jako centrala finansowa zaibatsu. Już na początku swojego
istnienia posiadał oddziały w Londynie i Nowym Yorku. Obecnie ma kilka filialnych banków poza
granicami.

9.

Mitsui Bank – najstarszy bank w Japonii, bo utworzony w 1876 r. także jako centrala zaibatsu. W 1965
r. jako pierwszy bank w kraju rozpoczął proces komputeryzacji obsługi klientów.

10. Sanwa Bank – powstał w 1943 r. w Osace w rezultacie połączenia trzech mniejszych instytucji Konoike Bank, Yamaguchi Bank i Sajushi Bank.
11.

Sumitomo Bank – również centrum zaibatsu. Jako pierwszy bank japoński podjął ekspansję zagraniczną, tworząc w 1916 r. oddziały na Hawajach i w San Francisco. Stosował politykę przejęć
banków lokalnych. W 1925 r. powstał Sumitomo Bank of California.

12. Taiyo Kobe Bank – założony w 1973 r. po fuzji Kobe Bank i Taiyo Bank. Głównie w swojej działalności nastawił się na zróżnicowaną i drobną klientelę.
13. Tokai Bank – swoimi tradycjami sięga 1877 r. kiedy to funkcjonowały banki narodowe. Skoncentrował się na rynku bankowości detalicznej.17

W wyniku kryzysu z 1997 r., który swoim zasięgiem objął cały Daleki Wschód ilość wspomnianych
wyżej podmiotów uległa zmianie. Przyczyną kryzysu japońskiego systemu bankowego były tzw. złe
kredyty, udzielane głównie na inwestycje w nieruchomości. Proceder ten wynikał z liberalizacji przepisów na rynku finansowym i powstania giełdy. Duże przedsiębiorstwa zaczęły rezygnować z usług
banku i lokowały własne środki bezpośrednio na rynku. Natomiast banki chcąc utrzymać przychody
na niezmienionym poziomie szukały innych kredytobiorców, którymi zostali inwestorzy z rynku nieruchomości. Drugą zasadniczą przyczyną udzielenia ogromnej liczby złych kredytów było niedbałe
17

W. Morawski, op. cit., s. 25-26.
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i nieefektywne zarządzanie bankami oraz powszechne w tym kraju ryzyko moralne (moral hazard18).
W konsekwencji tego kryzysu w marcu 1998 r. rząd musiał dokapitalizować 15 głównych banków.19 Poza
tym upada jeden z city-banks – Hokkaido Takushoku, a dwa banki kredytu długoterminowego zostają
znacjonalizowane – Long-Term Credit Bank of Japan i Nippon Credit Bank.20
Na początku 1999 r. struktura prywatnych instytucji w japońskim sektorze finansowym przedstawiała się w następującym kształcie:
Rys. 2. Prywatne instytucje japońskiego sektora finansowego

Źródło: J. Młodawska, Kryzys systemu bankowego i finansowego w Japonii – drogi wyjścia, „Bank i Kredyt”
2003, nr 7, s. 59.

Banki miejskie w swojej działalności skupiają się na finansowaniu dużych firm, ze środków zgromadzonych w postaci depozytów oraz kredytów udzielanych przez Bank Japonii. Banki te przejawiają
również największą aktywność międzynarodową. Z kolei banki kredytu długoterminowego i banki powiernicze zajmują się długoterminowym kredytowaniem przedsiębiorstw. Natomiast banki regionalne
obsługują małe i średnie przedsiębiorstwa udzielając krótkoterminowego finansowania.21

18

Inaczej pokusa nadużycia – jest to teza, która mówi, że podmiot chroniony przed ryzykiem może zachowywać
się inaczej, niż gdyby był w pełni narażony na ryzyko.

19

A. Szołtun, op. cit., s. 54.

20

K. Jackowicz, Kryzys japońskiego systemu bankowego 1990-2002, „Bezpieczny Bank” 2003, nr 1, s. 117.

21

M. Zaleska, op. cit., s. 55-56.
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W efekcie zaistniałych procesów konsolidacyjnych po 2000 r. powstały cztery ogromne grupy
bankowe, które w tamtym okresie pod względem aktywów znalazły się w pierwszej 10 największych
instytucji finansowych:
1.

Mizuho Financial Group – powstał we wrześniu 2000 r. z połączenia Dai-Ichi Kangyo Bank, Industrial Bank of Japan i Fuji Bank,

2.

Sanwa-Asahi-Tokai Bank Japan – powstał w kwietniu 2001 r. w wyniku konsolidacji Sanwa Bank,
Ashai Bank i Tokai Bank i przyjął formę holdingu,

3.

Sumimoto Mitsui Banking Corporation – powstał w wyniku przejęcia Sakura Bank przez Sumimoto Bank w kwietniu 2001 r.,

4.

Mitsubishi Tokyo Financial Group Incorporation – powstał w kwietniu 2001 r. w wyniku utworzenia spółki holdingowej przez Bank Tokyo Mitsubishi i Mitsubishi Trust and Banking Corporation,
która posiada równorzędne podwójne kierownictwo, sprawowane przez wyznaczonych przez banki dyrektorów.

Jak możemy zaobserwować część banków zdecydowała się na luźniejszą formę współpracy w postaci holdingu niż przejęcia, co przez wielu analityków zostało odebrane dość sceptycznie. W ich przekonaniu zmniejsza to uciążliwość restrukturyzacji, ale spowalnia ogólne zmiany w systemie bankowym,
który wymaga terapii szokowej.22
Tabela 2. Banki o największych aktywach (rok 2000)
Lp.

Nazwa grupy

Aktywa w mld USD

1.

Mizuho Financial Group

1300

2.

Deutsche Bank – Dresdner Bank

1245

3.

Sanwa-Asahi-Tokai Bank

1019

4.

Sumimoto Mitsui Banking Corp.

943

5.

BNP - Paribas

721

6.

UBS Group

686

7.

Citigroup

667

8.

Mitsubishi Tokyo Financial Group

648

9.

Bank of America

619

10.

Hypo Vereinsbank

543

Źródło: A. Szołtun, Systemy bankowe w Azji Południowo-Wschodniej, „Materiały i Studia NBP”, 2002,
z. 141, s. 70.

22

A. Szołtun, op. cit., s. 69-70.
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Tabela 3. Banki o największych aktywach (rok 2008)
Lp.

Nazwa grupy

Aktywa w mld USD

1.

Royal Bank of Scotland Group

3650

2.

Barclays

3377

3.

Deutsche Bank

3097

4.

BNP - Paribas

2918

5.

HSBC Holdings

2527

6.

Credit Agricole

2508

7.

JPMorgan Chase

2175

8.

Mitsubishi UFJ Financial Group

2100

9.

Citigroup

1947

10.

ING Group

1853

11.

UBS Group

1853

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.gfmag.com/tools/best-banks/2523-worlds-biggestbanks-2009.html, 07.06.2010r.

W miarę upływu czasu wspomniane grupy bankowe stopniowo zaczęły tracić swoją pozycję i obecnie nie zajmują już czołowych miejsc w rankingu największych banków świata.
W pierwszej dziesiątce utrzymał się tylko Mitsubishi UFJ Financial Group. Inne banki japońskie
które zostały sklasyfikowane na dalszych miejscach to: Mizuho Financial Group (14 miejsce z aktywami wynoszącymi 1613 mld USD), Sumitomo Mitsui Financial Group (21 lokata z aktywami w kwocie
1256 mld USD) oraz Norinchukin Bank (35 pozycja i aktywa w wysokości 657 mld USD).23
Jeśli chodzi o zatrudnienie w sektorze bankowym to było ono najwyższe w 1993 r. i osiągnęło poziom 412 tysięcy pracowników. Od tamtego czasu następuje systematycznie zmniejszenie tej wartości
i w 2001 r. w systemie bankowym pracowało 306 tysięcy osób. Jest to znacząca redukcja jeśli weźmie
się pod uwagę panujące tam uwarunkowania kulturowe i tradycyjne struktury życia społeczno-gospodarczego.24

4. Nadzór nad bankami i gwarancje depozytów w japońskim systemie bankowym
Historia funkcjonowania japońskiego systemu bankowego bogata jest w wiele zmian, które wynikały z różnych sytuacji kryzysowych, dlatego ważne jest wypracowanie odpowiedniego systemu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom gospodarczym. W celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym

23

http://www.gfmag.com/tools/best-banks/2523-worlds-biggest-banks-2009.html, 07.06.2010 r.

24

K. Jackowicz, op. cit., s. 125.
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w bankach, bank centralny może zarówno przeprowadzać analizę bieżącą informacji i sprawozdań
finansowych z poszczególnej jednostki, jak i badać bezpośrednio na miejscu sytuację każdej instytucji.
W działalności nadzorczej główna uwaga skupia się na ocenie jakości udzielanych kredytów i innych
aktywów oraz na sposobie zarządzania ryzykiem, które kształtowane jest przez sytuację poszczególnych kredytobiorców, zmienność stóp procentowych i kursu walut. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Bank Japonii może skierować odpowiednie zalecenia odnoszące się do sposobu zarządzania.
Również może udzielać finansowego wsparcia tym bankom, które przejawiają tymczasowe problemy
z dostępem do środków finansowych.25
System gwarantowania depozytów powstał w 1971 r., gdy na mocy ustawy o gwarantowaniu depozytów powołano Korporację Ubezpieczenia Depozytów. Ponadto istnieje druga instytucja – Korporacja Ubezpieczeniowa Oszczędności – która swoim zakresem obejmuje spółdzielnie rolnicze i rybołówstwa. Działalność pierwszej wymienionej przeze mnie korporacji finansowana jest przez rząd
oraz przez podmioty prywatne. Przynależność banków do systemu gwarantowania depozytów jest
obowiązkowa. Model przyjęty przez Japonię łączy w sobie działania typowo gwarancyjne w przypadku ogłoszenia upadłości oraz działania pomocowe w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach
dla banków borykających się z trudnościami finansowymi. Do zadań Korporacji należy gromadzenie
składek (określonych jako procent depozytów gwarantowanych), wypłacenie depozytów w przypadku upadłości banku, udzielanie pomocy bankom, wykup aktywów od banków mających trudności lub
od tych, które już upadły oraz zarządzanie funduszem.26

5. Podsumowanie
Przez wiele lat Japonia pozostawała politycznie i gospodarczo odizolowana od reszty świata.
Współczesny kształt japońskiego systemu bankowego wywodzi się z czasów rewolucji Meiji, która miała na celu zmodernizowanie kraju, tak aby przeciwstawić się procesom kolonizacji ze strony Zachodu
oraz zatrzeć wszelkie resztki negatywnego działania poprzedniej władzy szogunów. Na wprowadzenie
zmian zdecydował się ówczesny Minister Finansów Matsukata. Chciał on stworzyć taki system bankowy, który będzie stał na straży dobra narodowego, a nie poszczególnych interesów mieszkańców. Instytucje miały zapewnić krajowi prestiż, siłę i ekonomiczną wydajność. Sektor bankowy został mocno
zcentralizowany, a w gospodarka przejawiała tendencję do grupowania różnych instytucji finansowych.
W ten sposób wytworzyły się zaibatsu. Były to przedsiębiorstwa pod przewodnictwem banku, które
jednocześnie kontrolowały kilka sektorów gospodarki. Później zostały rozwiązane, a ich następcą są
współczesne keiretsu. Tak silna centralna pozycja banków w gospodarce Japońskiej funkcjonuje do
25

L. Oręziak, op. cit., s. 13-14.

26

M. Zaleska, op. cit., s. 55.
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dnia dzisiejszego. Ponadto japońską bankowość cechuje duży konserwatyzm i tradycjonalizm, a spora
ilość kryzysów i perturbacji w japońskiej gospodarce sprawiła, że historia rozwoju systemu bankowego
bogata jest w wiele zmian.27

Robert Żyśko
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia jednolite magisterskie, V rok
Ekonomia

27

A. Szołtun, op. cit., s. 9.
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II
Usługi finansowe i inwestycje
na rynku kapitałowym

Ada Dobrowolska
Katarzyna Sajdak

Polski rynek gwarancji ubezpieczeniowych
1. Wstęp
W Polsce ubezpieczenia finansowe to stosunkowo nowe produkty, które od kilkunastu lat stale się
rozwijają i mają perspektywę dalszego rozwoju co ma przełożenie na ich udział w portfelu ubezpieczeń
finansowych polskich ubezpieczycieli, który jest znaczny. Pozytywny wpływ na rozwój rynku miała
akcesja Polski do Unii Europejskiej, na terenie której nowoczesne ubezpieczenia finansowe funkcjonują od kilkudziesięciu lat. Można również stwierdzić, iż o popularności gwarancji ubezpieczeniowych
zdecydował fakt, iż są one niezwykle korzystną formą zabezpieczeń stosowanych w obrocie gospodarczym. Skłoniło to autorki do przedstawienia najważniejszych informacji o formach i rodzajach
gwarancji ubezpieczeniowych oraz analizy danych dotyczących rozwoju rynku tego typu ubezpieczeń
finansowych w Polsce. Artykuł zawiera również próbę odpowiedzi na pytanie o perspektywy rozwoju
dla rynku gwarancji ubezpieczeniowych.

2. Pojęcie gwarancji ubezpieczeniowych
Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych1. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji (gwarantariusza)
określonej sumy pieniężnej na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia
losowego.

1

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, art. 3 ust. 3 pkt 1.
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Umowa gwarancyjna zawierana jest pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą (dłużnikiem). Jest
umową nienazwaną. Posiada oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody zawierania umów2,
zatem jej ostateczne brzmienie zostało ukształtowane w praktyce. Istotne jest to, że gwarant nie może
odwoływać się do stosunku podstawowego (kontraktu) łączącego dłużnika (zleceniodawcę) z wierzycielem (beneficjentem). Może natomiast bez ograniczeń powoływać wszelkie zarzuty wynikające ze
stosunku łączącego go z beneficjentem.
Podsumowując, istota gwarancji ubezpieczeniowej polega na tym, że zakład ubezpieczeń zobowiązuje się, w zamian za opłaconą składkę, do zapłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta w przypadku
nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją.

3. Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych
Do gwarancji najczęściej udzielanych na polskim rynku zaliczamy pięć ich rodzajów3.
1.

Gwarancje kontraktowe

2.

Gwarancje zapłaty długu celnego

3.

Gwarancje koncesyjne

4.

Gwarancje zapłaty wierzytelności handlowych

5.

Gwarancje spłaty kredytu bankowego

Na pierwszą grupę gwarancji kontraktowych składają się: gwarancje zapłaty wadium (wadialne),
gwarancje zwrotu zaliczki, gwarancje dobrego wykonania kontraktu, gwarancje właściwego usunięcia
wad i usterek (dobrego serwisu), gwarancje zwrotu kwot zatrzymanych oraz gwarancje zapłaty za wykonane prace w ramach kontraktu.
Gwarancja zapłaty wadium jest przeznaczona dla wszystkich firm, które przystępują do wszelkiego
rodzaju przetargów.
Bardzo często nieodzownym warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta
wadium, które może zostać wpłacone w gotówce bądź wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej.
Jest to forma zabezpieczenia Organizatora przetargu przed ryzykiem niezawarcia umowy z winy podmiotu, którego oferta została wybrana w przetargu. Stąd przedmiotem powyższej gwarancji jest kwota
wadium w wysokości ustalonej przez Organizatora przetargu (Beneficjenta gwarancji).
Kolejnym rodzajem gwarancji w tej grupie jest gwarancja zwrotu zaliczki. Jest ona wymagana
przez Inwestora, który zleca realizację kontraktu (Beneficjenta gwarancji) od Wykonawcy kontraktu
(Zleceniodawcy gwarancji). Jest to zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do zapłaty sumy gwarancyjnej
(określonej w gwarancji) w przypadku gdy zaliczka pobrana przez Wykonawcę kontraktu od Inwesto-

2

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 353.

3

Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, (red.) R. Holly, Poltext, Warszawa 2003, s. 209.
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ra nie zostanie rozliczona lub zwrócona w określonym w kontrakcie terminie. Okres obowiązywania
gwarancji uzależniony jest od terminu zwrotu zaliczki określonego w kontrakcie.
Do gwarancji kontraktowych zaliczamy również gwarancję należytego wykonania kontraktu.
W tym przypadku również jest ona wymagana przez Inwestora zlecającego wykonanie kontraktu od
Wykonawcy kontraktu, który jest zleceniodawcą gwarancji.
Zakład ubezpieczeń gwarantuje prawidłowe wywiązanie się Wykonawcy z warunków określonych
w kontrakcie i odpowiada do wysokości zabezpieczenia określonego w umowie. Gwarancja daje pewność, iż postęp w pracach będzie przebiegał zgodnie z planami i innymi specyfikacjami, w przewidzianym czasie, za uzgodnioną cenę.
Gwarancja dobrego wykonania kontraktu udzielana jest na okres realizacji kontraktu, czyli od momentu podpisania umowy do czasu odbioru przedmiotu kontraktu.
Następna gwarancja to gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek. Zakład ubezpieczeń gwarantuje tu usunięcie przez Wykonawcę kontraktu wad lub usterek powstałych po zakończeniu realizacji
kontraktu, do czego jest on zobowiązany w zakresie udzielonej gwarancji jakości lub w zakresie ciążącego
na nim obowiązku rękojmi i odpowiada do wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie.
Podobna w swojej treści do gwarancji dobrego wykonania kontraktu oraz terminowego usunięcia
wad i usterek jest gwarancja zwrotu kwot zatrzymanych. Jest ona stosowana w przypadku, gdy warunki
kontraktu przewidują potrącenia z kwot wypłacanych wykonawcy w miarę postępu robót, określonego
procesu należności, jako zabezpieczenia zobowiązań będących przedmiotem powyższych gwarancji.
Przedstawienie beneficjentowi takiej gwarancji umożliwia otrzymanie od razu całej płatności.
Ostatnią w grupie gwarancji kontraktowych jest gwarancja zapłaty za wykonane prace w ramach
kontraktu, która w Polsce występuje dość rzadko. Polega ona na tym, iż w przypadku, gdy płatności za
wykonane prace (budowlane lub podobne) przewidziane są jednorazowo lub okresowo, wykonawca
może zażądać przedstawienia gwarancji zapłaty za wykonane prace. Gwarancja taka jest zabezpieczeniem wykonawcy robót w sytuacji, gdy inwestor nie będzie posiadał odpowiednich środków.
Kolejnym rodzajem jest gwarancja zapłaty długu celnego, która jest skierowana do podmiotów
występujących w międzynarodowym obrocie gospodarczym, w tym importerów prowadzących składy celne.
Przedmiotem gwarancji są należności podatkowo-celne wynikające ze zobowiązań podmiotu gospodarczego wobec Izby Celnej. Zobowiązania te mogą wynikać m.in. z:
⊙

prowadzenia Składu Celnego,

⊙

przewozu towarów tranzytem przez obszar celny Unii Europejskiej,

⊙

odroczenie płatności celnych i podatkowych,

⊙

przetworzenie importowanych materiałów pod warunkiem wyprowadzenia ich z unijnego obszaru celnego w formie produktów gotowych,

⊙

użytkowania maszyn i urządzeń na polskim obszarze celnym pod warunkiem wyprowadzenia ich
po upływie określonego terminu.
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Natomiast gwarancje koncesyjne są zabezpieczeniem finansowym skierowanym do niektórych
podmiotów świadczących usługi gospodarcze. Prowadzenie działalności uzależnione jest od uzyskania
koncesji i posiadania gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz organu, który udzielił koncesji.
Bardzo często zdarza się, iż udzielenie koncesji bądź zezwolenia uzależnione jest od złożenia zabezpieczenia majątkowego prowadzenia prawidłowej działalności gospodarczej objętej koncesją bądź
zezwoleniem. Jeżeli przepisy szczególne warunkujące prowadzenie działalności koncesyjnej zezwalają,
aby takim zabezpieczeniem była gwarancja ubezpieczeniowa, wówczas zakład ubezpieczeń, posiada
prawo udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej, np. zabezpieczenie świadczenia usług turystycznych.
Gwarancje zapłaty wierzytelności handlowych to kolejna grupa gwarancji. Są one wymagane
przez dostawców w przypadku sprzedaży towarów na zasadach kredytu kupieckiego. Głównym ich
założeniem jest zobowiązanie gwaranta do dokonania zapłaty za towary lub usługi dostarczone przez
dostawcę (beneficjenta) do odbiorcy (zobowiązanego) z odroczonym terminem płatności, w przypadku gdyby zobowiązany nie zapłacił w wyznaczonym terminie.
Tego typu gwarancje mogą zawierać klauzulę „udziału własnego”. Oznacza to że zakład ubezpieczeń nie pokrywa całości zobowiązań dłużnika, lecz tylko określony ich procent.
Ostatnim rodzajem gwarancji jest gwarancja spłaty kredytu bankowego. Jest ona zobowiązaniem
gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty jeśli kredytobiorca, na zlecenie którego gwarancja
została udzielona, nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytu zawartej z beneficjentem gwarancji.
Gwarancja ta może zabezpieczać spłatę kredytu udzielonego, przyszłego oraz kredytu, którego udzielenie jest zastrzeżone spełnieniem przez kredytobiorcę warunków określonych w umowie kredytu.

4. Korzyści gwarancji ubezpieczeniowych
Korzystanie z gwarancji ubezpieczeniowych niesie ze sobą wiele korzyści dla firm. Profity są związane przede wszystkim ze zwiększeniem wiarygodności przedsiębiorstwa. Istotna jest również lepsza
kontrola płynności finansowej firmy ze względu na brak konieczności angażowania własnych środków
finansowych. Pozytywny wpływ widoczny jest również w zwiększeniu obrotów i zysków w związku
z pozyskaniem nowych kontraktów wcześniej niedostępnych (np. poprzez uczestnictwo w większej
ilości przetargów).
Dodatkowo, gwarancja zapłaty długu ułatwia przedsiębiorstwom obrót towarowy za granicą.
Możliwe jest również sprawniejsze załatwianie formalności celnych. Natomiast przy gwarancji zapłaty wadium możliwy jest udział przedsiębiorstwa w wielu przetargach. Gwarancje zwrotu zaliczki czy
należytego wykonania kontaktu umożliwiają przede wszystkim realizację kontraktu. Należy również
nadmienić, iż przy stosowaniu gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek przedsiębiorstwo ma pewność otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury.4
4

Ibidem, s. 210-219.
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Ponadto przy korzystaniu z gwarancji ubezpieczeniowych następuje także zwiększenie zdolności
produkcyjnych i kredytowych. Ostatnią bezpośrednią korzyścią wynikającą ze stosowania gwarancji
ubezpieczeniowych przez przedsiębiorstwo jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej,
w przypadku zawarcia umów generalnych o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych (tzw. gwarancje
obrotowe).
Należy również pamiętać, że funkcjonowanie ubezpieczeń finansowych pozwala ich nabywcom
skorzystać z profesjonalnego doradztwa służb oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń, ograniczając odpowiedzialność osób podejmujących decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Posiadanie przez podmiot
gospodarczy takich ubezpieczeń w swoim portfelu sprawia, że jest on postrzegany w otoczeniu zewnętrznym jako partner handlowy o ugruntowanej pozycji i dobrze zarządzający.

5. Początki i rozwój rynku
Gwarancje ubezpieczeniowe pojawiły się na polskim rynku w połowie lat 90. Od początku przypis
składki uzyskany przez rynek w tym segmencie wzrastał bardzo szybko. W 1995 roku na gwarancjach
zarobiono 45 mln złotych, natomiast w 2000 roku już 146 mln złotych. Ten wzrost odpowiadał średniej
rocznej dynamice na poziomie 26%. Po roku 2000 nastąpiło osłabienie koniunktury i rozwój rynku gwarancji ubezpieczeniowych uległ pewnej stagnacji. W latach 2001 i 2002 zanotowano nawet spadek wartości przypisu składki z tytułu gwarancji, do poziomu zaledwie 112 mln złotych w 2003 roku. Ten negatywny trend był związany ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego i spadkiem inwestycji (Rysunek 1).
Ponowny wzrost przypisu składki z tytułu gwarancji można zauważyć dopiero od 2004 roku.
Dzięki stabilnym wzrostom w 2005 roku rynek powoli powrócił do poziomu z 2000 roku, osiągając
składkę przypisaną brutto na poziomie 136 mln złotych. Od tego roku przypis składki z gwarancji ubezpieczeniowych wciąż intensywnie rósł i na koniec 2008 rok u osiągnął poziom 215 mln złotych.5
Zauważalne powolne wzrosty od 2004 roku były skorelowane z napływem pierwszych środków
finansowych do Polski z Unii Europejskiej, w ramach programów przedakcesyjnych. W latach 20042006 wartość inwestycji dynamicznie wzrastała. W dużym stopniu wiązało się to z napływem 12,8 mld
euro z Unii Europejskiej, w ramach Narodowego Planu Rozwoju. Natomiast od 2007 roku zwiększenie
poziomu inwestycji wynikało z uruchomienia kolejnego strumienia środków z Unii Europejskiej, tym
razem w kwocie 67,3 mld euro, w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013.
Dla zobrazowania pozytywnego trendu na rynku można podać przykład Euler Hermes, firmy która weszła na rynek gwarancji ubezpieczeniowych w 2007 roku. W I półroczu swojej działalności zebrała z gwarancji prawie 8 mln zł składek. Natomiast w 2008 roku było to już ponad 2,5 mln zł.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na pozytywny wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych, dzięki którym Polska postrzegana jest jako dobre miejsce dla inwestycji typu green-field. Podwyższona
liczba inwestycji korzystnie wpłynęła na popyt na gwarancje ubezpieczeniowe, które są jedną z form
5

Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2008, Komisja Nadzoru Finansowego.
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zabezpieczeń podczas realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, zaczynając od etapu przetargu,
poprzez okres realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Napływ środków z Unii Europejskiej, pomimo niekorzystnych wskaźników wzrostu gospodarczego prognozowanych na 2009
roku korzystnie wpłynął na rozwój inwestycji, a tym samym na dynamiczny wzrost przypisu składki
z gwarancji ubezpieczeniowych6.
Rysunek 1. Składka z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych (w mln złotych)

Źródło: Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2008, Komisja Nadzoru Finansowego.

6. Perspektywy rozwoju rynku
Według ekspertów rynek gwarancji ubezpieczeniowych będzie nadal się rozwijał. Od lat rośnie
liczba wystawianych gwarancji i przypis składki brutto. Suma składek z gwarancji ubezpieczeniowych
w 2009 r. (stan na 31 grudnia 2009) wynosiła według danych Głównego Urzędu Statystycznego 104,5
mln złotych. Widoczny jest wzrost rynku, bowiem ta suma w 2008 roku wynosiła 97,8 mln złotych.7
Zatem można twierdzić, iż popyt na gwarancje rośnie, mimo chwilowej dekoniunktury na rynku budowlanym. Kryzys nie zatrzymał polskiego rynku inwestycji, a jedynie go nieco spowolnił.8
Przyczyną takiego wzrostu liczby gwarancji dla przedsiębiorstw są m. in. z jednej strony obostrzenia w bankach, mniej chętnie udzielających obecnie różnego rodzaju zabezpieczeń, a z drugiej strony
6

http://www.firmy.ubezpieczenie.com.pl, 10 maja 2010.

7

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa,
23.04.2010, s. 17.

8

http://dziennikubezpieczeniowy.pl, 10 maja 2010.
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wspomniana rosnąca liczba inwestycji z wykorzystaniem funduszy europejskich, które są dosyć wymagające pod kątem zabezpieczeń.
Dodatkowo należy pamiętać, że uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej jest korzystne dla przedsiębiorstw, ponieważ inaczej niż w przypadku produktu bankowego nie powoduje to zmniejszenia zdolności kredytowej, co jest niezwykle istotne w sytuacji zmniejszonej skłonności banków do udzielania kredytów. Zauważa się, iż przedsiębiorcy coraz uważniej porównują szczegóły oferty banków i ubezpieczycieli,
a nie tylko stawki za gwarancję, która jest zwykle na zbliżonym poziomie. Towarzystwa rozliczają się co
do dnia, zwracając składki za każdy niewykorzystany dzień ochrony, kiedy gwarancja przestaje już być
potrzebna. W bankach okresy rozliczenia następują co kwartał czy nawet co pół roku.
Należy również pamiętać, że większe zainteresowanie przekłada się na wzrost cen gwarancji. W 2008
roku przeciętny koszt gwarancji związanych z pracami budowlanymi (najpopularniejszych na rynku)
wynosił nieco ponad 1 proc. od kwoty, na jaką opiewała gwarancja. W 2009 roku ceny były o przynajmniej 20-30 proc. wyższe, a niektóre firmy miały nawet problem z uzyskaniem takiej gwarancji.
Obecnie gwarancje należytego wykonania kontraktu czy usunięcia wad i usterek kosztują około
1,4–1,8 proc., a gwarancje wadialne około 0,6-0,8 proc. kwoty gwarancji. Wzrost cen jest spowodowany
większym ryzykiem, stąd też obserwujemy wzrost cen i zaostrzenie procedur wydawania takich gwarancji, np. w postaci żądania coraz większej liczby zabezpieczeń. 9
Podstawowym zabezpieczeniem wciąż pozostaje weksel in blanco, ale dodatkowo coraz częściej
wymagane jest ustanowienie zastawu rejestrowego na ruchomości lub ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Taka sytuacja może hamować rozwój rynku.
Stąd uważa się, iż w przyszłości firmy będą poszukiwały nowego rodzaju gwarancji, związanej
z zapłatą za prace budowlane. Będą one miały na celu zabezpieczenie podwykonawców przed nierzetelnością głównych wykonawców. Należy wspomnieć, że przepisy umożliwiające zawieranie takich
umów obowiązywały już wcześniej. Niestety zostały one uchylone, a obecnie trwają prace nad ich
nową wersją.
Można zauważyć, że zapotrzebowanie na gwarancje ubezpieczeniowe wzrasta wraz z rozwojem
rynku finansowego i pojawieniem się nowych ryzyk związanych z płynnością oraz bezpieczeństwem
obrotu gospodarczego. Rozwój ubezpieczeń finansowych jest także wyrazem coraz szerszego uzupełniania się produktów bankowych i ubezpieczeniowych. W ofertach ubezpieczycieli obok klasycznych
produktów, takich jak ubezpieczenie kredytu czy gwarancje zapłaty należności celnych – znalazły swoje miejsce ubezpieczenia specjalistyczne wynikające z konkretnych potrzeb sektorów gospodarki lub
specyfiki działalności indywidualnych klientów.
Dodatkowo, na dalszy rozwój rynku pozytywny wpływ będą miały profesjonalnie skonstruowane
oferty ubezpieczycieli. Ich innowacyjne podejście w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym oraz

9

M. Jaworski, Gwarancje ubezpieczeniowe kosztowały firmy 130 mln zł, „Dziennik Gazeta Prawna”,
1 października 2009, s. C10.
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wykwalifikowana kadra pracowników pozwoli dostosować się do coraz bardziej zróżnicowanych wymagań klientów.10
Analizując kierunki rozwoju ubezpieczeń finansowych w Polsce, w podsumowaniu należy określić
zagrożenia oraz szanse dla rozwoju tych ubezpieczeń. Do istniejących zagrożeń należą:
⊙

wysokie ryzyko udzielania gwarancji ubezpieczeniowych,

⊙

zbyt krótki okres funkcjonowania ubezpieczeń finansowych oraz wynikający z niego brak oceny
ryzyka w całym cyklu koniunktury: od wzrostu gospodarczego do recesji,

⊙

słabość kapitałowa zakładów ubezpieczeń,

⊙

niska świadomość roli, jaką spełniają gwarancje,

⊙

słabość procedur administrowania ryzykiem w podmiotach gospodarczych,

⊙

ciągle wysoki udział sektora państwowego w gospodarce, podwyższający ryzyko polityczne,

⊙

brak ogólnopolskiej bazy danych na temat niewiarygodnych przedsiębiorców,

⊙

problemy z reasekuracją ubezpieczeń finansowych krajowych zakładów ubezpieczeń.

⊙

Natomiast do szans rozwoju ubezpieczeń finansowych należy zaliczyć:

⊙

przyjęcie wysokich standardów w zakresie zarządzania ryzykiem przez przedsiębiorstwa w związku z funkcjonowaniem na jednolitym rynku europejskim,

⊙

członkostwo Polski w Unii Europejskiej w aspekcie unifikacji prawa i możliwości działania w ramach swobody świadczenia usług,

⊙

staranna selekcja i ocena ryzyka oraz standaryzacja procedur dotyczących przyjmowania prawnych zabezpieczeń przez ubezpieczycieli,

⊙

profesjonalna kadra pracowników zakładów ubezpieczeń zajmujących się oceną ryzyka.

7. Podsumowanie
Analiza przedstawionego materiału prowadzi do wniosku, iż gwarancje ubezpieczeniowe powinny
być dla przedsiębiorstw dodatkowym instrumentem minimalizującym ryzyko prowadzonej przez nich
działalności. Dotyczy to zwłaszcza ograniczania ryzyka handlowego związanego z niewypłacalnością
kontrahentów oraz ryzyka transakcyjnego związanego z nienależytym wypełnianiem zobowiązań kontraktowych.
Ubezpieczenia finansowe, a w tym gwarancje ubezpieczeniowe, powinny odgrywać rolę stabilizatora obrotu gospodarczego oraz podobnie jak w krajach Unii Europejskiej powinny stawać się źródłem
i elementem rozwoju gospodarczego.

10

M. Jacher, Gwarancje ubezpieczeniowe na tle innych ubezpieczeń finansowych, Praca magisterska napisana w Katedrze Rynku Ubezpieczeniowego pod kierunkiem prof. AE dr hab. Ireny Jędrzejczyk, Praca nadesłana na
konkurs Rzecznika Ubezpieczonych i „Gazety Ubezpieczeniowej” na prace doktorskie, magisterskie, podyplomowe i licencjackie w 2003 r.
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Warto zauważyć, że jeszcze niedawno gwarancje ubezpieczeniowe nie cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów. Obecnie sytuacja ta odwróciła się. Aktualnie sami potencjalni klienci poszukują
zakładu ubezpieczeń, który będzie chciał udzielić im gwarancji ubezpieczeniowych.
Należy jednak obiektywnie stwierdzić, że ubezpieczenia finansowe, a w szczególności gwarancje
ubezpieczeniowe, pomimo zwiększonej dynamiki sprzedaży, nie są standardowymi produktami ubezpieczeniowymi na polskim rynku. W dalszym ciągu dominującymi ubezpieczeniami są tradycyjne
ubezpieczenia majątkowe, do których zaliczamy: ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń lodowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego czy ubezpieczenia mieszkań.
Obiektywne spojrzenie na kwestię rozwoju gwarancji ubezpieczeniowych oraz innych ubezpieczeń finansowych w Polsce, uwidacznia możliwości dalszego rozwoju tego rynku. Pozytywny wpływ
ma tutaj członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czerpanie z jej doświadczeń oraz dokonywana ciągła
transformacja gospodarki. W dążeniu do stworzenia pełnej oferty dla przedsiębiorców, zakłady ubezpieczeń widzą perspektywę rozwoju dla ubezpieczeń finansowych, a także gwarancji ubezpieczeniowych, oferując pakiety ubezpieczeniowe łączące ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia finansowe.
Nie należy jednak zapominać, iż żadne uwarunkowania zewnętrzne ani strategie marketingowe
nie wpłyną na zaniechanie stosowania przez ubezpieczycieli reguł obowiązujących przy udzielaniu
gwarancji ubezpieczeniowych, w szczególności mowa tu o ocenie ryzyka i wyceny gwarancji ubezpieczeniowych dla konkretnego, pojedynczego przypadku.

Ada Dobrowolska
Ekonomia V rok
Finanse i Rachunkowość II rok
Katarzyna Sajdak
Ekonomia V rok
Finanse i Rachunkowość II rok
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Katarzyna Tyburek

Rozwój rynku usług faktoringowych
w Polsce
1. Wprowadzenie
W warunkach rosnącej konkurencji przedsiębiorstwa dążąc do umacniania pozycji na rynku wykorzystują na znaczną skalę sprzedaż na kredyt handlowy, co skutkuje zamrożeniem środków pieniężnych
w należnościach, wymagających refinansowania gwarantującego utrzymanie bieżącej płynności finansowej. Instrumentem, który eliminuje okres oczekiwania na dopływ środków pieniężnych jest faktoring.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie faktoringu jako instrumentu finansowania podmiotów
gospodarczych, ukazanie rozwoju branży faktoringowej w Polsce, począwszy od genezy, poprzez ewolucję faktoringu w poszczególnych latach, aż do analizy stanu bieżącego rynku usług faktoringowych.

2. Faktoring jako instrument finansowania przedsiębiorstw
Realia życia gospodarczego postawiły przedsiębiorstwa w obliczu dylematu jak finansować działalność bieżącą przy wydłużonych okresach spłaty należności i zagrożeniu utraty płynności finansowej.
Faktoring, będący alternatywną w stosunku do kredytu formą krótkookresowego finansowania przedsiębiorstwa, umożliwia elastyczne refinansowanie udzielanych przez podmioty gospodarcze kredytów
handlowych.
Źródeł etymologicznych słowa „faktoring” należy dopatrywać się w języku łacińskim, gdzie czasownik „facere” oznacza „robić, czynić, załatwiać”. Pojecie to mogło również powstać od słowa „faktoria”,
jak nazywano placówkę handlową służącą kupcom europejskim w krajach zamorskich1. Jego zalążki
1

P. J. Szczepankowski: Nowoczesne instrumenty zarządzania aktywami, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1998, s. 11.
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można odnaleźć również w języku staropolskim, który mianem „faktora” określał pośrednika, zaś słowo „faktorne” oznaczało zapłatę za pośrednictwo, prowizję2.
W literaturze przedmiotowej i różnych publikacjach naukowych funkcjonują liczne definicje faktoringu,
jednak tę najlepiej oddającą jego problematykę jest postrzeganie faktoringu jako formy krótkoterminowego
finansowania polegającą na sprzedaży wyspecjalizowanym instytucjom- faktorom przez różne podmioty
gospodarcze- faktorantów, krótkoterminowych nieprzeterminowanych wierzytelności handlowych (o terminie płatności 14-210 dni) z równoczesnym nabywaniem dodatkowych usług księgowych, inkasowych,
kontrolnych i doradczych. Faktorant ceduje należność na faktora otrzymując w zamian kwotę pieniężną
odpowiadającą jej wartości, a pomniejszoną o prowizję faktoringową składającą się z odsetek i innych opłat3.
W rozumieniu konwencji ottawskiej o międzynarodowym faktoringu (uchwalonej 28 maja 1988
roku) ten instrument finansowania jest czynnością dwustronnie handlową, a nie rodzajem umowy
konsumenckiej, dlatego jego przedmiotem nie może być przelew należności z umów sprzedaży i dostawy oraz o usługi w przypadku gdy obiektem obrotu są towary i usługi z przeznaczeniem do prowadzenia gospodarstwa domowego nabywcy4. Dodatkowo w myśl konwencji instytucja faktoringowa
musi spełnić na rzecz faktoranta co najmniej dwie z usług. Ponadto aby umowa była ważna dłużnik
powinien zostać poinformowany o przeniesieniu własności wierzytelności5.
Umowa faktoringu nie doczekała się jednoznacznej regulacji w polskim prawie, dlatego należy
traktować ją jako umowę nienazwaną. Instytucja faktoringu opiera się szczególnie na przepisach art.
509-516 kodeksu cywilnego dotyczących cesji wierzytelności6. Art. 5 ust. 1 i 2 Prawa bankowego z dnia
29 sierpnia 1997 r. określa faktoring jako czynność niebankową, stąd nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia Prezesa NBP na jej prowadzenie. Podmioty prowadzące działalność faktoringową powinny
jednak spełniać następujące warunki7: posiadać odpowiednie know-how, mieć stały dostęp do relatywnie dużego kapitału, dysponować wyspecjalizowanym zapleczem kadrowym oraz odpowiedni systemem IT zapewniającym sprawną i bezpieczną realizację i obsługę transakcji.
Umowa faktoringu zawierana jest między faktorem a podmiotem gospodarczym, jednak jest trójstronnym stosunkiem prawnym dotyczącym trzech podmiotów8:
⊙
⊙
⊙

przedsiębiorstwa (faktoranta) zbywającego swoją wierzytelność
faktora (banku, instytucji faktoringowej) nabywającego należność
dłużnika (odbiorcy towarów bądź usług) zobowiązanego do zapłaty długu

2

Słownik wyrazów obcych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 208.

3

Ekonomia od A do Z- encyklopedia podręczna, pod red. S. Sztaby, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2007, s. 126

4

K. Kruczalak: Faktoring i jego gospodarcze zastosowanie, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 30.

5

J. Wilk: Prawne podstawy funkcjonowania faktoringu w Polsce, [w:] Rynek finansowy- instytucje i instrumenty,
(red.) J. Czarecki, W. Misterek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 68.

6

J. Czarecki: Faktoring jako instrument finansowania działalności MŚP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007, s. 74

7

J. Jaworski: ABC faktoringu, „Bank”, nr 9 z 2006, s. 45.

8

J. Grzywacz: Faktoring, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s. 39.
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Rys 1. Podmioty stosunku faktoringowego

Źródło: opracowanie własne

Z ekonomicznego punktu widzenia można wyodrębnić trzy funkcje faktoringu:
Funkcja finansowania (określana również mianem kredytowej albo finansowania działalności) sprowadza się do odkupienia wierzytelności danego podmiotu gospodarczego przed terminem ich zapadalności, co pociąga za sobą zapłatę za nabyte dokumenty finansowe (takie jak faktury lub noty obciążające)
a także inkaso długu nabytego od dłużnika9. Faktor finansuje cykl rozliczeniowy transakcji, zaliczkując
posiadaną wierzytelność, płacąc za nią cenę kupna pomniejszoną o odsetki, prowizję oraz marżę, stanowiącą jego zysk za świadczenie dodatkowych czynności. Pewna część ceny kupna (około 20-30%) jest
zatrzymywana przez instytucję faktoringową na pokrycie kosztów dodatkowych do czasu spłaty zobowiązania przez dłużnika10.
Funkcja del credere (nazywana także funkcją przejęcia ryzyka, gwarancyjną lub zabezpieczającą)
polega na nabyciu należności firmy przez instytucję faktoringową z wyłączeniem prawa regresu w stosunku do sprzedającego wierzytelność (faktor ponosi całe ryzyko związane z inkasem należności). Jednakże faktor ma możliwość prawa regresu kiedy suma przejętych należności zmniejszy się z powodu
zwrotu towarów lub uzasadnionych reklamacji odbiorcy11
Funkcja usługowa (zwana także administracyjną) występuje wówczas, gdy faktor oprócz nabycia
należności świadczy na rzecz faktoranta usługi dodatkowe, które wynikają z zawartej między nimi umowy, takie jak12: inkaso należności, windykacja wierzytelności i przeprowadzanie procesu egzekucyjnego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, monitorowanie i składanie raportów o terminach zapadalności
9

M. Tokarski, Faktoring w MŚP: forma krótkoterminowego finansowania działalności, Wydawnictwo Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 56.

10

Grzywacz, Faktoring, op. cit., s. 43.

11

Ibidem, s. 44-45.

12

Por. J. Czarecki, Problemy zdefiniowania i stosowania faktoringu [w:] Rynek finansowy- instytucje, strategie, instrumenty, (red.) P. Karpuś i J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003,
s. 428; P. Katner, Istota faktoringu, jego funkcje i rodzaje, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 12
z 2003, s. 21-22; K. Kruczalak: Faktoring…, op. cit., s. 31-32.
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wierzytelności, kierowanie do dłużnika wezwań do zapłaty oraz kontrolowanie jego kondycji finansowej, tworzenie bazy danych statystycznych, segregacja i składowanie towarów przedsiębiorcy, clenie
towarów importowanych lub eksportowanych, działalność reklamowa i marketingowa, organizowanie
agencji krajowych i zagranicznych, doradztwo prawne, ekonomiczne i podatkowe.
W zależności od zakresu ponoszonego przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużnika, w praktyce gospodarczej wykształciły się następujące rodzaje faktoringu: faktoring właściwy, niewłaściwy
i mieszany.
Istota faktoringu właściwego (pełnego) sprowadza się do faktu, że faktor, na podstawie zawartej umowy przelewu wierzytelności, przejmuje wszelkie należności przedsiębiorcy względem nabywcy towarów
lub usług, oprócz tego przejmując na siebie także ryzyko wypłacalności dłużnika faktoringowego. Zatem
jest to faktoring spełniający, oprócz funkcji finansowania i administracyjnej, także funkcję del credere. Na
faktora zostają definitywnie przeniesione wszelkie prawa dotyczące danej wierzytelności.
W związku z ponoszeniem wysokiego ryzyka przez instytucję faktoringową ta forma faktoringu
jest dosyć kosztowna, a przedsiębiorca musi często liczyć się z dodatkowymi oczekiwaniami faktora,
takimi jak: określony limit zadłużenia, stała grupa znanych odbiorców, należności o maksymalnym
terminie płatności do trzech miesięcy, pozytywna opinia o faktorancie na rynku, posiadanie zdywersyfikowanego portfela wierzytelności, bez przewagi któregokolwiek z dłużników. Do podpisania umowy
faktoringu dochodzi gdy faktor upewni się w kwestii jego wypłacalności dłużnika13.
Rys 2. Mechanizm funkcjonowania faktoringu właściwego

Źródło: J. Grzywacz, Faktoring, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s. 48
13

M. Tokarski, Faktoring w MŚP…, op. cit., s. 60-61.
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W przypadku faktoringu niewłaściwego (niepełnego), w odróżnieniu od faktoringu właściwego,
faktor nie zabezpiecza przedsiębiorcy przed niewywiązaniem się odbiorcy z zobowiązania. Na mocy
umowy faktoringu niewłaściwego, faktorant przelewa na faktora wierzytelność, a ten wypłaca mu środki finansowe odpowiadające wielkości tej należności pomniejszonej o wynagrodzenie instytucji faktoringowej, realizując również na jego rzecz dodatkowe usługi. W przypadku nieuregulowania przez
dłużnika płatności, faktor uzyskuje prawo regresu w stosunku do faktoranta.
Faktoring mieszany łączy w sobie cechy faktoringu właściwego i niewłaściwego. W takiej umowie
faktor określa kwotę graniczną, do wysokości której przejmuje na siebie ryzyko wypłacalności dłużników. Wierzytelności przekraczające ustalony w umowie limit zostają przelane na faktora na zasadzie
faktoringu niewłaściwego, więc nie dochodzi tutaj do ich definitywnego nabycia przez faktora. W miarę regulowania przez dłużnika należności znajdujących się poniżej kwoty granicznej, może następować
stopniowe „włączanie” do tego limitu wierzytelności, które nie były dotąd poddane regułom faktoringu właściwego14.
Rys 3. Mechanizm funkcjonowania faktoringu niewłaściwego

Źródło: D. Podedworna-Tarnowska, Faktoring w Polsce- szanse i zagrożenia rozwoju, Wydawnictwo
Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006, s. 22.

14

P. Felis: Faktoring- krótkoterminowe finansowanie przedsiębiorstw, „Bank i kredyt”, nr 11 z 1997, s. 56-57.
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Inne kryteria podziału i szczególne formy faktoringu przedstawia rysunek nr 4.
Rys 4. Kryteria podziału faktoringu

Źródło: opracowanie własne na podstawie I. Heropolitańska, Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2000, s. 117.

Faktoring pociąga za sobą dla korzystającego z tej usługi finansowej podmiotu gospodarczego wiele kosztów, ale także szerokie spectrum potencjalnych korzyści, przedstawionych w poniższym zestawieniu.
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Tabela 1. Pozytywne i pejoratywne cechy faktoringu jako instrumentu finansowania
Zalety wykorzystania faktoringu
⊙

⊙

Wady wykorzystania faktoringu

zapewnienie przedsiębiorstwu szybkiego

⊙

Wysoki koszt faktoringu.

uzyskania środków pieniężnych

⊙

Faktoring bywa postrzegany jako

stały dopływ kapitału obrotowego, co sprzyja

„pożyczkodawca w ostateczności” tylko dla

regulowaniu własnych zobowiązań oraz
uzyskaniu rabatów u dostawców
⊙

⊙

⊙

osłabienia więzi między producentami

w strukturze bilansu (należności zostają

a odbiorcami towarów.
⊙

faktoringowej przy czym opłacalność

nowych właścicieli

powierzenia faktorowi czynności dodatkowych

procedura finansowania faktoringiem jest mniej

ma miejsce pod warunkiem dokonania w firmie

skomplikowana i czasochłonna niż w przypadku

niezbędnych zmian organizacyjnych i kadrowych.
⊙

⊙

obecność trzeciego podmiotu w stosunkach

Faktoring jest efektywny dla branż mających
duży wolumen obrotów.

zabezpieczeń majątkowych

⊙

Zbytnie uzależnienie faktoranta od firmy

pozyskanie kapitału nie skutkuje wejściem

kredytu bankowego, dodatkowo nie ma wymogu

⊙

Możliwość przyczynienia się faktoringu do

polepszenie płynności oraz korzystne zmiany
zamienione na środki pieniężne)

⊙

słabych finansowo przedsiębiorstw.

⊙

Faktor przejmując księgowość i rozliczenia

między przedsiębiorstwem a kontrahentami

faktoranta stwarza zagrożenie utraty przez

działa dyscyplinująco na terminowość rozliczeń

przedsiębiorstwo ważnego źródła informacji

możliwość zaliczenia opłat faktoringowych do

i możliwości indywidualnego traktowania

kosztów uzyskania przychodu

odbiorcy.

zmniejszenie rotacji odbiorców

Źródło: M. Tokarski: Faktoring w MŚP…, op. cit., s. 110-114; M. Tokarski: Zalety i wady faktoringu oraz
perspektywy jego rozwoju w Polsce i na świecie, „Przegląd organizacji”, nr 3 z 2001, s. 29.

Podstawową przesłanką wykorzystania faktoringu jest fakt, iż eliminuje długi czas oczekiwania na
zapłatę zwiększając sprawność zarządzania kapitałem obrotowym poprzez zapewnienie strumienia
finansowania, co eliminuje kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej i zwiększa zdolność do regulowania własnych zobowiązań krótkoterminowych.

3. Ewolucja rynku usług faktoringowych w Polsce
Faktoring w Polsce pojawił się na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z wprowadzeniem zasad
gospodarki wolnorynkowej. Pierwszą instytucją, która zajęła się świadczeniem tej usługi był Bank Gospodarstwa Krajowego15.
15

T. Wojtowicz, Bankowy kredyt faktoringowy źródłem finansowania przedsiębiorstwa, [w:] Studia z finansów
przedsiębiorstwa, (red.) J. Sobiech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998, s. 148.
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Uprzywilejowanie pozycji banków i początkowe wykorzystywanie szybkiej ścieżki egzekucji wierzytelności było przyczyną pojawiania się faktoringu w pierwszych latach jego rozwoju tylko w ofercie
banków. Banki tworzyły w swoich strukturach wyspecjalizowane sekcje faktoringowe lub włączały faktoring do pionów kredytowych. Następnie tworzyły odrębne jednostki organizacyjne, co było przyczyną pojawienia się tzw. okołobankowych instytucji faktoringowych, prowadzących działalność w formie
odrębnych spółek kapitałowych16.
Charakteryzując główne cechy polskiego rynku usług faktoringowych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można stwierdzić, że17:
⊙

Początkowo usługi faktoringowe oferowały tylko banki.

⊙

W następnym etapie pojawiły się inne podmioty zajmujące się działalnością faktoringową obok
usług leasingowych lub obrotu wierzytelnościami.

⊙

Obecnie na rynku usług faktoringowych wyszczególnić można wszystkie trzy rodzaje faktorów.
Najbardziej znaczące są specjalistyczne firmy faktoringowe o bogatej i elastycznej ofercie. Banki
dalej świadczą usługi faktoringowe, jednak ich oferta jest uboższa niż firm faktoringowych. Jeszcze
mniejsze znaczenie mają firmy niespecjalizujące się wyłącznie w faktoringu, koncentrujące się na
innej działalności.

W 2001 roku założono w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych związek, który
zrzeszał funkcjonujące jako samodzielne podmioty przedsiębiorstwa factoringowe - Konferencję Instytucji Faktoringowych (KIF). Założycielami KIF byli czterej faktorzy prowadzący wówczas działalność na rynku- Handlowy Heller, Polfaktor, Pekao Faktoring i Forin18. Powstanie KIF miało połączyć
siły instytucji faktoringowych w celu rozwoju polskiego faktoringu. Konferencja miała na celu podejmowanie wspólnych działań przez środowisko faktorów takich jak: regulacja norm prawno-podatkowych, rozpowszechnianie usług faktoringowych, dbanie o efektywną współpracę między członkami,
edukacja pracowników i klientów.
28 kwietnia 2006 roku z przekształcenia KIF powstał Polski Związek Faktorów (PZF). Jego zadania
stanowią w głównej mierze kontynuację działań KIF i koncentrują się wokół popularyzacji polskiego faktoringu. W skład PZF wchodzi 13 instytucji faktoringowych: Arvato Services Polska, BZ WBK Faktor Sp.
z o.o., Fortis Commercial Finance Sp. z o.o., IFIS FINANCE Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., BiBBY
Financial Services Sp. z o.o., Coface Poland Faktoring Sp. z o.o., SEB Commercial Finance Sp. z o.o., ING
Commercial Finance Polska S.A., Polfaktor SA oraz Hilton-Baird Polska Sp. z o.o. (o statusie członka
wspierającego), a także od 2010 r. Bank Millennium oraz PKO BP Faktoring19.

16

D. Podedworna-Tarnowska, Faktoring w Polsce- szanse i zagrożenia rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Handlowej, Warszawa 2007, s. 84.

17

K. Kreczmańska-Gigol, Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007,
s. 57.

18

Ibidem, s. 62.

19

Informacja ze strony PZF, www.faktoring.pl
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Rys 5. Obroty PZF i rynku faktoringowego w Polsce w latach 1995-2009 w mld zł

Źródło: strona internetowa PZF, www.faktoring.pl

Znaczny w ostatnich latach rozwój faktoringu występował w Polsce zarówno w okresie złej koniunktury gospodarczej (w latach 2001-2002) jak i w okresach jej poprawy. W 2008 roku zanotowano historycznie rekordowy wzrost obrotów branży faktoringowej w Polsce. Łączna wartość obrotów
dwunastu członków Polskiego Związku Faktorów wzrosła o 75% uzyskując poziom 32,87 mld zł, z kolei
szacunkowe obroty całego rynku faktoringowego (wraz z uwzględnieniem banków świadczących takie usługi a niezrzeszonych w PZF) osiągnęły wartość 47,9 mld zł20. Oznacza to 56% wzrost obrotów
faktorów w ciągu roku czyli o wartość 17,2 mld zł.
Elżbieta Urbańska, przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, uważa, że przyczyną tak wysokiej dynamiki obrotów usług faktoringowych w 2008 roku był fakt, że polski rynek jest młodym rynkiem faktoringowym. Wiele firm pojawiło się dopiero w ostatnich latach,
a to ożywiło rynek. Wpływ na rozwój miała również edukacja ekonomiczna przedsiębiorców. Jeszcze
przed 4-5 laty właściciele firm jedyną formę pozyskania środków widzieli w kredycie bankowym, ale
od tego czasu wielu z nich przekonało się o zaletach faktoringu jako instrumentu finansowania, spełniającym dodatkowe funkcje umożliwiające bezpieczną działalność przedsiębiorstwa. Ważną przyczyną

20

Informacja prasowa PZF, Wyniki branży faktoringowej w 2008 r., http://www.faktoring.pl/index.
php?part=6&id=2
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była również obniżka kosztów usług faktoringowych. Dziś kredyt i faktoring są porównywalne cenowo
ze względu na nasilającą się konkurencję pomiędzy instytucjami faktoringowymi21.
Kryzys w gospodarce światowej oraz w sektorze finansowym ogranicza firmom dostęp do krótkoterminowego finansowania, dzięki czemu faktoring staje się realnym substytutem kredytów bankowych. W czasach dekoniunktury poprawia płynność przedsiębiorstwa i zmniejsza ryzyko transakcji
handlowych22. Jednak w ciągu kilku pierwszych miesięcy 2008 roku kryzys w Polsce był nieodczuwalny dla dynamicznie rozwijającej się branży faktoringowej, po pierwszym półroczu szacowano wzrost
rynku do 50 mld zł23 a przez pierwsze trzy kwartały faktoring rozwijał się w Polsce w rekordowym
tempie24. Niestety, w październiku 2008 roku dało się odczuć w Polsce spowolnienie gospodarcze,
które wcześniej dotknęło Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią. Doszło do załamania na rynku
ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Większość firm ubezpieczeniowych prowadzących działalność
w Polsce ograniczyło portfele, masowo usuwając albo redukując dotychczas przyznawane limity.
Faktorzy powszechnie uzależniają świadczenie usług od uprzedniego ubezpieczenia wierzytelności,
a ograniczenie możliwości ich ubezpieczania było przyczyną pogłosek o silnym załamaniu na rynku
usług faktoringowych25.
Z tego powodu w listopadzie 2008 roku Polski Związek Faktorów ogłosił Zasady bezpiecznego prowadzenia transakcji faktoringowych przedstawiające w zarysie stanowisko dużych firm faktoringowych
w kwestii oceny ryzyka transakcji. Polega ono na usztywnieniu zasad udzielania faktoringu i dotyczy
takich aspektów, jak: nieprzekraczalnie ustalonej koncentracji (do 30%) na jednym odbiorcy danego
faktoranta, finansowanie w wysokości maksimum 90% wierzytelności, stosowanie cesji globalnej, brak
zgody na finansowanie pojedynczych faktur oraz wykluczenie z faktoringu transakcji posiadających
cechy indywidualne (w tym inwestycyjne i budowlane)26. Do tego należy zwrócić szczególną uwagę na
zapisy w umowach handlowych niekorzystnych dla faktora (na przykład nieograniczone prawo zwrotu towarów lub wymóg uzyskania zgody odbiorcy na cesję) i wystrzegać się powiązań kapitałowych
lub personalnych faktoranta z dłużnikiem. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca korzysta z usług dwóch lub
więcej faktorów powinien udzielić tym firmom faktoringowym pełnomocnictwa uprawniającego do
wymiany danych o obsługiwanych odbiorcach.
Obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów osiągnęły w 2009 r. wartość nieco ponad 30 mld zł. Oznacza to spadek o 8,6% w stosunku do roku poprzedniego. Zahamowanie wzrostu obrotów firm PZF w 2009 r. nastąpiło głównie wskutek spowolnienia gospodarczego

21
22

M. Matusiak: Egzamin dojrzałości, „Bank”, nr 2 z 2009, s. 66.
Por. K. Ostrowska: Droższy niż kredyt, ale łatwiej dostępny, „Rzeczpospolita”, 28.10.2008 r., dodatek „Dobra firma”; K. Ostrowska: Nie musisz czekać aż wpłyną należności za towar, „Rzeczpospolita”, z 10.03.2009 r., dodatek
„Dobra firma”, M. Olszewska: Faktoring poprawia płynność firmy, „Gazeta Prawna”, z 26.02.2009 r.

23

K. Ostrowska: Rekordowe obroty fakturami, „Rzeczpospolita” z 14.01.2009 r.

24

K. Ostrowska: Szybki rozwój firm faktoringowych, „Rzeczpospolita” z 08.10.2008 r.

25

M. Matusiak: Wiarygodność w cenie, „Bank”, nr 2 z 2009, s. 61.

26

Informacja prasowa PZF, Zasady bezpiecznego prowadzenia transakcji faktoringowych, www.faktoring.pl
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oraz zmiany polityki ubezpieczyli w reasekuracji należności obsługiwanych w faktoringu pełnym27.
Na spadek obrotów faktoringu wpłynęło osłabienie koniunktury w branżach gospodarki, które najchętniej korzystają z tej formy finansowania: w dystrybucji stali, akcesoriów i części zamiennych do
samochodów oraz meblarskiej. Jednocześnie towarzystwa ubezpieczeniowe współpracujące z firmami
faktoringowymi wycofały się z zabezpieczenia transakcji faktoringowych o podwyższonym poziomie
ryzyka, co wpłynęło na ograniczenie dostępności faktoringu pełnego.
W 2009 r. po raz pierwszy większość (51%) portfela firm PZF stanowił faktoring pełny, w którym
faktor przejmuje od klienta ryzyko braku zapłaty. Dynamiczny wzrost popularności tej usługi, z której w 2007 roku korzystało zaledwie 29% klientów, wynika m.in. z większego ryzyka nieuregulowania
płatności przez przedsiębiorstwa w trudniejszym otoczeniu rynkowym28. Rok 2009 przyniósł również
większe zainteresowanie faktoringiem eksportowym (23% obrotów PZF), gdzie faktor finansuje faktury wystawione zagranicznym odbiorcom.
Rys 6. Struktura obrotów faktoringu właściwego i niewłaściwego w latach 2006-2009

Źródło: PZF, www.faktoring.pl

27

Informacja prasowa PZF, Wyniki branży faktoringowej w 2009 r., www.faktoring.pl

28

Ibidem.
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Rys 7. Struktura obrotów faktoringu krajowego i eksportowego w latach 2006-2009

Źródło: statystyki PZF, http://www.faktoring.pl/index.php?part=6&id=1

Liderem rynku usług faktoringowych w 2009 roku został ING Commercial Finance, faktor, który
sfinansował 552 540 faktur, na pozycji wicelidera uplasował się Pekao Faktoring, z kolei na trzecim miejscu znalazła się firma Coface Poland Faktoring.
Rys 8. Udział firm zrzeszonych w PZF w rynku faktoringowym w 2009 roku

Źródło:informacja prasowa PZF, Wyniki branży faktoringowej w 2009 r.
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4. Podsumowanie
Faktoring jest skuteczną metodą refinansowania udzielonych dłużnikom kredytów handlowych,
eliminującą okres oczekiwania na dopływ środków pieniężnych. Chociaż branża faktoringowa w Polsce jest słabiej rozwinięta w porównaniu z innymi krajami, to jednak w ostatnich latach notowała wysoką dynamikę obrotów. Faktoring jest najelastyczniejszym instrumentem finansowym, zapewniającym
płynność i zmniejszającym ryzyko handlowe, dlatego jest źródłem finansowania sprawdzającym się
zarówno podczas gospodarczej hossy, jak i dekoniunktury.

Katarzyna Tyburek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne II stopnia, I rok
Ekonomia
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Krzysztof Przestrzelski

Indeksy spółek odpowiedzialnych
społecznie i ich opłacalność ekonomiczna
1. Idea społecznie odpowiedzialnego inwestowania
Kryzys – słowo, które przez ostatnie 2 lata mocno zaznaczyło się w świadomości mieszkańców wielu
krajów na całym świecie. Pomimo, że o jego przyczynach i skutkach, z pewnością będzie się rozprawiało
jeszcze przez wiele lat, to już dziś mówi się o kilku aspektach, które mocno się do niego przyczyniły. Pojawiają się takie stwierdzenia jak: ślepa pogoń za zyskiem, ukrywanie i fałszowanie danych, działania na granicy prawa, podejmowanie nadmiernego ryzyka, ogromne premie dla menedżerów itp. Co ważne głosy
te nie cichną. Znów słyszymy o wielu kontrowersjach związanych z ogromnymi pakietami pomocowymi
dla różnych instytucji (głównie finansowych), za które notabene zapłacą ostatecznie podatnicy – czyli
każdy z nas, a z których to pakietów np. znów wypłacane są ogromne premie. Mówi się też o wykorzystywaniu ich w inny niż zakładany początkowo sposób. Innym jeszcze przykładem, który można podać jest
w tej chwili Grecja i jej kłopoty finansowe. Widmo bankructwa wprawdzie zostało póki co zażegnane –
choć nie wiadomo na jak długo – to jednak cała sytuacja mocno zatrzęsła całą Unią Europejską i co dużo
ważniejsze przyczyniła się do śmierci kilku osób (że o całej masie rannych i dużych zniszczeniach nie
wspomnę). A wszystko przez kreatywną księgowość i manipulacje statystyczne.
Powyższe sytuacje jednak to tylko jeden z aspektów tego co jest przedmiotem niniejszego artykułu.
Do innych należą: zatruwanie, nadmierne eksploatowanie i niszczenie środowiska naturalnego; wyzysk
pracowników; żerowanie na ludzkich słabościach (np. na nałogach); nieetyczne działania wobec dostawców, odbiorców, inwestorów, klientów; wspomniana wcześniej kreatywna księgowość. Wobec tych
wszystkich działań (choć kryzys przyczynił się do tego szczególnie) część inwestorów zaczyna zmieniać
swoje podejście do inwestowania. Zaczynają weryfikować swoje strategie inwestycyjne i kryteria, którymi się kierowali do tej pory. Szczególnie zaś zaczynają zmieniać postawę wobec ryzyka. Powoduje to, że
jako główne lub jedno z dodatkowych kryteriów przyjmują zasadę, że przy wyborze spółki, funduszu, inwestycji zwracają uwagę nie tylko na wyniki ale także na jej działania w obszarze CSR (Corporate Social
Responsability – społecznej odpowiedzialności biznesu). Istnieje wprawdzie wiele definicji społecznej
odpowiedzialności biznesu ale generalnie można powiedzieć, że polega ona na dążeniu do prowadzenia
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etycznych i zrównoważonych działań w obrębie 3 kategorii: środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego przy realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa. Czynniki te powszechnie określa się skrótem ESG (Environment, Social, Governance).
Zauważyć należy również, że ograniczanie ryzyka inwestycyjnego jest tylko jednym z powodów
inwestowania w spółki, które stosują się do zasad CSR. Część inwestorów widzi w takich spółkach
szansę na wyższy zysk. Część natomiast wybiera takie spółki ze względów moralnych. Grono takich
osób zwiększa się z roku na rok. Szczególnie przyczynia się do tego coraz większa ekspansja Chin, które
niestety niejednokrotnie budują swoją potęgę na wyzysku i ludzkiej krzywdzie. Inwestorzy są coraz
bardziej świadomi takiego stanu rzeczy i odwracają się od angażowania w nieetyczne działania, nie
chcąc mieć udziału w tym procederze.
Wszystko to powoduje coraz bardziej dynamiczny rozwój inwestycji określanych mianem SRI (Social Responsible Investing) czyli „Inwestowania Społecznie Odpowiedzialnego” lub inaczej „etycznego”.
Wyrazem tego jest ponad 50 indeksów giełdowych składających się właśnie ze spółek, które w mniejszym
lub większym stopniu kierują się zasadami CSR. Indeksy te zwane „indeksami spółek odpowiedzialnych
społecznie” lub „indeksami CSR” lub jeszcze inaczej „indeksami zrównoważonego rozwoju” mają na celu
ułatwić inwestowanie w takie właśnie spółki. Są to świetne narzędzia dla inwestorów opisanych powyżej
bez względu na to z jakiego powodu poszukują firm odpowiedzialnych społecznie. Wprawdzie nie można
inwestować w te indeksy jako takie ale można inwestować w spółki wchodzące w skład tychże indeksów
lub w fundusze inwestycyjne, dla których indeksy te są podstawą do budowy portfela. Indeksy te mają
za zadanie ułatwiać etyczne inwestowanie. O ich coraz większej popularności świadczy powstawanie
coraz większej liczby subindeksów1 oraz coraz większa liczba funduszy inwestycyjnych, które inwestują
w spółki z tych indeksów. W samej Europie działa ponad 500 funduszy inwestujących na zasadach SRI
z aktywami poniżej 50 miliardów euro. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone to w spółki odpowiedzialne
społecznie ulokowanych jest tam 11% wszystkich środków (2,7 miliarda dolarów). Co ciekawe także, według prognoz holenderskiej firmy Robeco w 2015 sytuacja ma się jeszcze rozwinąć. W Europie inwestycje
SRI mają sięgnąć 14,2 miliarda dolarów a w Stanach Zjednoczonych 9,5 miliarda2.
Wobec takiego stanu rzeczy zasadne wydaje się sprawdzenie czy inwestycja w spółki wchodzące
w skład indeksów CSR jest ekonomicznie opłacalna; czy oprócz niewątpliwych korzyści społecznych
i etycznych może ona dostarczać także zysków ekonomicznych.

2. Najważniejsze światowe indeksy CSR
Jak już było wspomniane, w tej chwili na świecie istnieje ponad 50 różnego rodzaju indeksów CSR
i ciągle powstają nowe co świadczy o coraz większej potrzebie ich tworzenia i jednocześnie o coraz
większym zainteresowaniu tymi indeksami.
1

Odmian indeksu podstawowego, bazowego np. indeks podstawowy wyliczany jest dla całego świata a w jego
ramach funkcjonuje kilka subindeksów, które liczone są dla poszczególnych kontynentów.

2

www.forbes.pl/artykuly/sekcje/aktualnosci-respectindex/przyspieszony-kurs-odpowiedzialnosci,3903,2
(17.05.2010)
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Pierwszym indeksem tego typu był stworzony w 1990 roku „DOMINI 400 Social Index”, który do
dziś pozostaje jednym z najważniejszych indeksów etycznych. W 2009 roku zmienił nazwę na „FTSE
KLD 400 Social Index”. Indeks składa się z 400 spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie, które
w najlepszy sposób implementują czynniki ESG3.
Drugim w kolejności etycznym indeksem jaki powstał (a zarazem pierwszym globalnym) był utworzony w 1999 roku przez firmę Dow Jones – „Sustainability Index”, który do dziś pełni wiodącą rolę w tematyce indeksów odpowiedzialnych społecznie. Skupia on 10% najbardziej wiodących firm z całego
świata pod względem zrównoważonego rozwoju. Po ostatniej weryfikacji4 liczba spółek, które weszły do
tego indeksu wynosi 317. Budowany jest w oparciu o kapitalizację rynku. Przedsiębiorstwa z tego indeksu
zarządzają ponad 8 miliardami dolarów. Dla firm wchodzących w skład indeksu jest on ekonomicznym
miernikiem prowadzonych działań zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności i wszystkiego co się z nimi wiąże5.
Jeszcze innym szeroko znanym i powszechnie używanym oraz największym6 indeksem jest „FTSE4Good” powołany w 2001 roku przez angielską firmę FTSE należącą do „The Financial Time” oraz London
Stock Exchange. Posiada on relatywnie dużą ilość subindeksów. Firma bada spółki pod kątem następujących obszarów:
⊙
⊙
⊙

działania firmy związane z ochroną środowiska
prawa człowieka
kwestie społeczne i relacje z interesariuszami

Do jeszcze innych dosyć znanych indeksów CSR należą „Calvert Social Index”, „ Ethibel Sustainability Index”, Corporate Responsibility Index”.

3. Opłacalność inwestycji CSR
Niewątpliwie perspektywa odpowiedzialnego działania ma ogromne znaczenie dla wielu inwestorów. Pamiętajmy jednak, że przecież nikt kto zakłada własne środki finansowe nie robi tego z myślą o stracie, ale o zysku. I nawet jeżeli interesuje nas etyczne czy zrównoważone działanie to obok tychże, podstawowym kryterium będzie zawsze zysk. Sprawdźmy więc jak kształtują się pod tym względem inwestycje
SRI na tle pozostałych.
Jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie – Goldman Sachs – opublikował w 2007
roku raport, w którym stwierdził, że spółki przodujące w działaniach CSR mają wyniki średnio aż o 25%
lepsze od pozostałych7.
3

www.kld.com/indexes/ds400index/index.html (17.05.2010)

4

Warto dodać, że wszelkie etyczne indeksy weryfikowane są w większości przypadków raz na rok.

5

www.sustainability-index.com/ (17.05.2010)

6

www.csrinfo.org/pl/component/content/article/1782-anatomia-spoecznie-odpowiedzialnego-inwestowania?start=1 (17.05.2010)

7

www.unglobalcompact.org/docs/summit2007/gs_esg_embargoed_until030707pdf.pdf (17.05.2010)
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Inne z badań8 (nowsze), dotyczące funduszy inwestycyjnych, przeprowadzone przez hiszpańską non
-profitową organizację Forética ukazuje nieco inną aczkolwiek ciekawą zależność: wprawdzie dla 2007
i 2008 roku wyniki funduszy SRI były podobne do pozostałych ale już 2009 (czyli kiedy rynek odżywał
po załamaniu) ukazuje nam przewagę funduszy inwestujących odpowiedzialnie. Wniosek: fundusze
inwestujące odpowiedzialnie w czasach dobrej koniunktury mają podobne wyniki do pozostałych natomiast w czasie dekoniunktury osiągają lepsze stopy zwrotu.
Rys. 1. Pięcioletnia rentowność funduszy SRI i tradycyjnych dla 3 ostatnich lat.

Źródło: www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=184:rentow
no-odpowiedzialnych-inwestycji&catid=5:artykuly&Itemid=2

Jeszcze inne z ostatnio prowadzonych badań9 pokazuje, że dwie trzecie ze 160 przebadanych funduszy SRI w 2009 roku miało wyższe wyniki niż ich benchmarki10.
Podobna, a niekiedy jeszcze lepsza sytuacja, wyłania nam się po przeanalizowaniu wykresów indeksów CSR na tle innych.
Weźmy na przykład indeks DOMINI400 i porównajmy go z indeksem S&P500 (500 największych
spółek USA). Jak widać na poniższym wykresie do 1998 roku wyniki obu indeksów były zbliżone ale od
1998 nastąpiła wyraźna różnica na korzyść indeksu etycznego. Miejscami jego wyniki odbiegały dosyć
mocno na plus np. przed i po krachu dot com’ów (2000) a także po kryzysie z 2008 roku. Warto także
dodać, że średnioroczna stopa zwrotu z tego indeksu od początku jego publikacji wynosi w tej chwili
9,7% podczas gdy dla S&P500 jest to 8,88% (stan na 30.04.2010)11.

8

www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=184:rentownoodpowiedzialnych-inwestycji&catid=5:artykuly&Itemid=2 (17.05.2010)

9

www.socialfunds.com/news/article.cgi/article2871.html (17.05.2010)

10

Analogiczne indeksy ale nie uwzględniające stosowania przez przedsiębiorstwa zasad CSR.

11

www.kld.com/indexes/ds400index/performance.html (17.05.2010)
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Rys. 2. Indeks DOMINi400 Social Index w porównaniu z indeksem S&P 500

Źródło: www.kld.com/indexes/ds400index/performance.html

Inny z omawianych przeze mnie wcześniej indeksów, w porównaniu także do S&P500 dostarczał
wyników jak na przedstawionym poniżej wykresie:
Rys. 3. Indeks Dow Jones Sustainability World w porównaniu z indeksem S&P 500

Źródło: www.ccfe.com/about_ccfe/products/djsi/CCFE_DJSI_Brochure.pdf

Do końca 2005 roku indeksy dawały podobne wyniki przy czym indeks S&P500 radził sobie nieco lepiej. Sytuacja dosyć diametralnie odwróciła się pod koniec 2005 r. kiedy to indeks spółek odpowiedzialnych
społecznie znacznie wyprzedził konkurenta. Taki stan rzeczy trwa do dziś. Indeks podobnie wypada także
na tle MSCI World (szeroki indeks 1500 spółek rynków krajów rozwiniętych) co możemy zaobserwować
w tabeli poniżej. Stopy zwrotu są porównywalne jednak ostatni 2009 rok jest zdecydowanie na korzyść DSJI
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World. Co znamienne także: obydwa indeksy przyniosły od początku istnienia stratę, przy czym jest ona
większa w przypadku całego rynku aniżeli spółek uwzględniających zrównoważony rozwój.
Tab. 1. Indeks Dow Jones Sustainability World w porównaniu z indeksem MSCI World (w euro)

Źródło: www.sustainability-index.com/djsi_pdf/publications/Factsheets/SAM_IndexesMonthly_DJSIWorld.pdf

Trzeci z pozostałych, omawianych wcześniej, największych indeksów CSR zachowywał się jak na
wykresie poniżej:
Rys. 4. Indeks FTSE4Good Global w porównaniu z indeksem FTSE All-World

Źródło: www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/Performance_Analysis.jsp
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Tutaj także indeks etyczny zachowywał się bardzo podobnie jak jego odpowiednik dla szerokiego
rynku, z tymże jego wyniki były jednak prawie cały czas poniżej. Niestety póki co nie wiadomo jeszcze
jak zachował się indeks po drugiej połowie 2009 roku (firma FTSE nie opublikowała jeszcze tych wyników) jednak można przypuszczać, że trend został zachowany.

4. RESPECT Index
Przyjrzyjmy się teraz sytuacji inwestycji odpowiedzialnych społecznie w Polsce. Niestety nie jest ona
najlepsza. Jak pokazują badania jedynie 65% z przebadanych 17 polskich Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych jest zaznajomionych z ideą SRI12. Jeżeli chodzi natomiast o polskie fundusze etyczne to w tej
chwili istnieje tylko jeden taki fundusz. Jest to SKOK SFIO Etyczny 1, którego notowanie rozpoczęło
się 23 grudnia 2008 roku. Jednak skala inwestycji w ten fundusz jest niewielka – jak do tej pory fundusz
zebrał kilkanaście milionów złotych (dla porównania inny fundusz tego samego towarzystwa – SKOK
FIO Rynku Pieniężnego operuje około 470 milionami złotych). Jeżeli chodzi o wyniki to od początku
istnienia fundusz wygenerował 13,05 % zysku (stan na 17.05.2010).
Należy dodać również, że wprawdzie istnieje jeszcze kilka innych funduszy ale są one ukierunkowan
tylko na jeden z aspektów CSR. Fundusze takie inwestują swoje środki zazwyczaj w spółki związane z energiami odnawialnymi. Dlatego w kontekście powyższych danych cieszy fakt powstania pierwszego polskiego
indeksu SRI13.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła 19 listopada 2009 roku notowanie RESPECT Indeksu. Nazwa indeksu jest akronimem słów:
⊙

Responsibility – odpowiedzialność

⊙

Ecology – ekologia

⊙

Sustainability – zrównoważony rozwój

⊙

Participation – współuczestnictwo, współtworzenie

⊙

Environment – środowisko

⊙

Community – społeczność

⊙

Transparency – przejrzystość

W skład tego indeksu weszło 16 spółek, które w badaniu trwającym od czerwca 2009 roku uzyskały najwyższe oceny ratingowe. Pomysł utworzenia takiego indeksu powstał na początku 2009 roku, po tym jak kryzys zweryfikował negatywnie większość dotychczas stosowanych praktyk i strategii. W tworzeniu indeksu
Giełdę Papierów Wartościowych wspomagały „Kulczyk Investments”, „Deloitte” oraz miesięcznik „Forbes”.

12

www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/1813-odpowiedzialne-inwestycje-a-praktyki-w-spolkach-gieldowych?start=1
(17.05.2010)

13

Opracowano na podstawie www.respectindex.pl oraz grudniowego (2009) numeru magazynu „Forbes”.
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Badanie oprócz klasyfikacji polskich spółek dostarczyło wielu ciekawych wniosków. Po pierwsze:
większość spółek z głównego parkietu14 naszej giełdy jest na bakier z odpowiedzialnością społeczną
i filozofią CSR. Warto tutaj przytoczyć wynik pytania zadawanego przez firmę Deloitte podczas badania.
Pytanie dotyczyło zasad CSR w przedsiębiorstwie. Jak widać tylko 14% z badanych spółek posiada spójną
strategię „odpowiedzialności społecznej”.
Rys. 5. Społeczna odpowiedzialność w polskich spółkach giełdowych

Źródło: www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Broszury%20nt.%20
us%C5%82ug/pl_CSR_RespectIndex.pdf

Po drugie: zainteresowanie inwestorów działalnością CSR w firmach do momentu kryzysu było znikome. Po trzecie wreszcie: wyraźnie widoczna jest tendencja do uwzględniania odpowiedzialności za
środowisko, społeczeństwo i interesariuszy raczej przez duże firmy aniżeli średnie i małe.
Samo badanie polegało na wypełnieniu ankiety z 45 pytaniami, za które można było zdobyć maksymalnie 97 punktów. Spółki, które wstępnie zakwalifikowane zostały do indeksu poddane zostały
dodatkowo audytowi zewnętrznemu (Deloitte). Po całym procesie badawczym podzielono spółki na
10 klas – od AAA (min 95% punktów) do D (wynik poniżej 45% punktów). Do indeksu włączono natomiast wszystkie spółki powyżej 75% punktów (klasa A). Poniżej znajduje się alfabetyczna lista spółek,
które weszły w skład RESPECT Indeksu.

14

⊙

APATOR

⊙

Bank BPH

⊙

Bank Handlowy w Warszawie

⊙

Barlinek oraz Barlinek Inwestycje

⊙

Elektrobudowa

Badanie nie obejmowało rynku New Connect oraz spółek zagranicznych i duallistingowanych.
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⊙

Grupa Chemiczna Ciech

⊙

Grupa LOTOS

⊙

Grupa Żywiec

⊙

ING Bank Śląski

⊙

KGHM Polska Miedź

⊙

Mondi Świecie

⊙

Polski Koncern Naftowy ORLEN

⊙

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

⊙

Telekomunikacja Polska

⊙

Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościce

⊙

Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE

RESPECT Index jest indeksem dochodowym, który przeliczany jest 2 razy dziennie. Wartością
bazową jest 1000 punktów a datą bazową jest 31.12.2008. Przyjrzyjmy się teraz jak kształtowały się notowania spółek z RESPECT Indeksu na tle pozostałych przedsiębiorstw. Wyniki te przedstawia poniższy wykres:
Rys. 6. Wyniki RESPECT Indeksu na tle innych indeksów GPW

Źródło: www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126%3Apier
wszy-rating-ranking-i-indeks-csr-w-polsce-respect&Itemid=7

Jak widać na wykresie od momentu bazowego do końca 2009 roku warszawski indeks spółek, które stosują się w mniejszym lub większym stopniu do zasad CSR, był lepszy zarówno od indeksu blue
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chipów (WIG20) jak i małych spółek (mWIG40). Lepszy, choć też nie zawsze, okazał się jedynie
indeks średnich spółek (sWIG80). Długo można by analizować powyższy wykres ale jedno tak naprawdę jest w nim ważne – jak widać inwestowanie etyczne nie jest tylko potrzebą sumienia czy dobra
praktyką – jest to także bardzo dobry sposób na zysk także na polskim rynku.

6. Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że zapoczątkowany przed ponad 20 laty ruch inwestycji odpowiedzialnych
społecznie (SRI) rośnie coraz bardziej w siłę, tak samo jak rośnie świadomość i potrzeba wdrażania
filozofii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Inwestorzy, czy to indywidualni czy
instytucjonalni mają coraz więcej narzędzi za pomocą, których mogą dokonywać analizy spółek pod
tym kątem. Narzędziami tego typu są, między innymi, coraz bardziej zyskujące na popularności indeksy spółek odpowiedzialnych społecznie. Pomimo różnej metodologii ich liczenia jak również różnego
rozkładu nacisku na poszczególne obszary CRM są one dobrymi narzędziami, które ułatwiają inwestorom podejmowanie decyzji. Dla przedsiębiorstw są one natomiast wyróżnieniem i nagrodą za etyczne
działania oraz ekonomicznym miernikiem tychże działań. Po przebadaniu zyskowności spółek z tychże
indeksów dochodzimy do wniosku, że dają one podobny zwrot z inwestycji jak reszta rynku, przy czym
zazwyczaj dużo lepiej chronią nasz kapitał niż reszta rynku podczas kryzysów. Dodatkowo po przejściu
wszelkiego rodzaju zawirowań przynoszą lepsze zwroty niż reszta przedsiębiorstw. Skoro tak to czy warto inwestować w spółki, które nie zważają zbytnio na środowisko, społeczeństwo czy na interesariuszy?!
Nawet jeżeli przynoszą zysk o jeden czy dwa procent większy?! Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć
sobie sam.
Pozytywne zmiany można zauważyć także na rodzimym rynku. Najbardziej widoczną jest powstanie pierwszego polskiego indeksu CSR – RESPECT Indeksu. Także on, w porównaniu do całego rynku, pokazuje sensowność inwestycji odpowiedzialnych społecznie.

Krzysztof Przestrzelski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne I stopnia, III rok
Zarządzanie
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Rekomendacje giełdowe.
Uwarunkowania formalne, struktura
i analiza skuteczności na przykładzie
polskiego rynku kapitałowego
1. Wstęp
Dynamiczny rozwój rynków kapitałowych w Polsce wraz z dużą zmiennością kursów papierów wartościowych i niepewnością ich dalszego kształtowania rodzi wśród inwestorów potrzebę wsparcia przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych analizami przeprowadzonymi przez profesjonalnych analityków
giełdowych. W niniejszej pracy autor przedstawia zagadnienie rekomendacji giełdowych jako narzędzia
coraz częściej wykorzystywanego, głównie przez mniej doświadczonych inwestorów. Omówienie wymogów formalnych i regulacji mających na celu zabezpieczenie interesów inwestorów i ograniczenie
pokusy manipulacji stanowi wstęp do analizy rynku rekomendacji w Polsce. Celem pracy jest zbadanie
skuteczności wydawanych przez instytucje finansowe raportów analitycznych. Próbę badawczą stanowią rekomendacje wydane dla spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.

2. Uwarunkowania formalne i zasady sporządzania rekomendacji
Rekomendacja to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów raport, analiza lub innego rodzaju informacja, zalecająca lub sugerująca, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych
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(w tym opinie odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych)
przeznaczone do dystrybucji za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji lub przekazywane
do publicznej wiadomości. Za rekomendację nie uznaje się natomiast porady inwestycyjnej sporządzonej dla oznaczonego imiennie adresata.1
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów autorami rekomendacji mogą być niezależni analitycy, firmy rekomendujące, instytucje kredytowe lub inne podmioty, których podstawowym przedmiotem działalności jest sporządzanie rekomendacji, a także osoby fizyczne zatrudnione w takich
podmiotach lub będące z takimi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze.2
Podstawową zasadą przy sporządzaniu rekomendacji jest zachowanie należytej staranności i zapewnienie rzetelności analizy. Oświadczenie o przestrzeganiu tej zasady znajduje się w treści rekomendacji i jest podstawą odpowiedzialności rekomendującego za wydany dokument. Sporządzenie
nierzetelnej rekomendacji może uzasadniać sankcje administracyjne względem rekomendującego.3
Rekomendacja powinna określać czy i w jakim zakresie osoba sporządzająca ponosi odpowiedzialność
za działania zgodne z rekomendacją. Warto rozróżnić w tym miejscu odpowiedzialność wynikającą
z niezachowania zasady rzetelności od odpowiedzialności za zrealizowanie się prognozy i osiągnięcie
w rzeczywistości ceny docelowej. Z reguły rekomendujący zastrzegają, że nie ponoszą tego rodzaju
odpowiedzialności. Kwestie te zostaną poruszone w dalszej części pracy.
Kolejna zasada stosowana przy sporządzaniu rekomendacji mówi, że osoba sporządzająca rekomendację powinna opierać się co najmniej na dwóch metodach wyceny instrumentów finansowych.4
W rekomendacji należy przedstawić metody i podstawę wyceny papierów wartościowych oraz projekcje cenowe. Dodatkowo rekomendujący jest zobowiązany do wskazania silnych i słabych stron związanych z poszczególnymi metodami, tak aby inwestor indywidualny mógł ocenić ryzyko i wyważyć
według osobistej oceny poszczególne wyceny.
Ważną kwestią przy sporządzaniu rekomendacji jest wyraźne wyodrębnienie opinii własnych autora, jego oceny i interpretacji rzeczywistości gospodarczej od „suchych” faktów, na podstawie których
opracowano analizę. Rekomendujący powinien wskazać nie tylko fakty, ale też źródła informacji, które
uwzględnił w procesie wyceny ( w tym informacje pochodzące od emitenta danych instrumentów).
Rozporządzenie Ministra Finansów nakłada obowiązek utajnienia przygotowywanej rekomendacji do momentu jej udostępnienia.5 W tym okresie nie mogą mieć do niej dostępu osoby pracujące dla
podmiotu sporządzającego rekomendację, których obowiązkiem zawodowym jest oferowanie instru1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), Rozdział 2 § 3.

2

Ibidem.

3

R. Nogacki, Odpowiedzialność analityków za treść rekomendacji, [w:] „Akcjonariusz”, ISSN 1644-3004, 2009,
nr 1, s. 29.

4

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), Rozdział 2 § 5. 3.

5

Ibidem, s. 11.
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mentów finansowych w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, nabywanie lub zbywanie instrumentów na cudzy lub własny rachunek oraz zarządzanie własnym pakietem instrumentów
finansowych. Wyjątkowo dopuszczalne jest jej odtajnienie w celu zbadania prawdziwości zawartych
informacji lub wykrycia potencjalnego konfliktu interesów. 6
Jednocześnie instrumenty finansowe, stanowiące przedmiot sporządzanej rekomendacji wpisywane
są na listę restrykcyjną (dla pracowników rekomendującego zajmujących się sporządzaniem dokumentu) oraz na listę obserwacyjną (dla pozostałych pracowników). Wpisu dokonuje się wraz z rozpoczęciem
prac nad rekomendacją, natomiast skreślenie danych instrumentów z list następuje z końcem dnia zakończenia prac. Jeśli rekomendacja zostaje udostępniona to nie można skreślić instrumentów wcześniej niż
z końcem piątego dnia następującego po dniu udostępnienia dokumentu.7
Wydając rekomendację podmiot zobowiązany jest do ujawnienia wszelkich powiązań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na obiektywność sporządzanych rekomendacji. Obowiązek ten dotyczy
zarówno słusznego interesu jak też konfliktu interesów między emitentem wycenianych instrumentów
a rekomendującym lub osobami z nim powiązanymi (głównie pracownicy). Ważne są informacje o zaangażowaniu kapitałowym rekomendującego w instrumenty finansowe emitenta.
Obowiązkiem podmiotu sporządzającego rekomendację jest przedstawienie jej pisemnego uzasadnienia, ale tylko na pisemne żądanie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w terminie
7 dni od dnia doręczenia żądania.8
Ze względu na bardzo istotną rolę rekomendacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym jej sporządzenie wiąże się z wieloma obowiązkami, z których wynika również
odpowiedzialność ciążąca na analitykach. O ile nie odpowiadają oni za trafność prognozy (w większości
przypadków korzystają z możliwości wyłączenia się spod tej odpowiedzialności) to już naruszenie zasady rzetelności i należytej staranności może grozić dotkliwymi sankcjami. W przypadku tych zaniedbań
oraz nieujawnienia słusznego interesu lub konfliktu interesów Komisja Nadzoru Finansowego może
w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, przy braku działań naprawczych
ze strony rekomendującego KNF może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary. Ponadto warto
zaznaczyć, że rozpowszechnianie nierzetelnej informacji wprowadzającej w błąd może stanowić formę
manipulacji instrumentem finansowym i oznaczać naruszenie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.9 W przypadku umowy między sporządzającym a odbiorcą rekomendacji (np. umowa doradztwa
inwestycyjnego) niezachowanie należytej staranności może pociągnąć za sobą roszczenia inwestorów na
podstawie kodeksu cywilnego art.415.10

6

Ibidem, s. 12.

7

Ibidem, s. 13.

8

Ibidem, s. 8.

9

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 39 ust. 1 pkt 4.

10

R. Nogacki, Odpowiedzialność analityków za treść rekomendacji,[ w:] „Akcjonariusz”, ISSN 1644-3004, 2009,
nr 1, s. 29.
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3. Struktura wewnętrzna rekomendacji
Rekomendacja jest wyrazem wiedzy i osobistych poglądów autora oraz wynikiem przeprowadzonych analiz. Nie istnieje obecnie żaden szablon tego dokumentu, co pozwala na jego dość swobodne
kształtowanie. Mając na względzie dobro indywidualnych inwestorów ustawodawca określił jednak
niezbędne elementy, które muszą zostać uwzględnione.
Rekomendacja powinna przede wszystkim zawierać szczegółowe informacje o podmiocie, który
jest odpowiedzialny za jej sporządzenie. Poza nazwą i siedzibą podmiotu, wskazać należy dane osobowe i tytuł zawodowy osoby sporządzającej dokument. Jeśli rekomendację wydaje firma rekomendująca lub instytucja kredytowa to należy wskazać również podmiot sprawujący nad nimi nadzór. Ponadto
rekomendacja powinna zawierać następujące informacje:
1.

data sporządzenia,

2.

krąg adresatów rekomendacji,

3.

wyjaśnienia stosowanej w rekomendacji terminologii fachowej,

4.

wykaz rekomendacji dotyczących danego instrumentu finansowego, przedstawianych przez rekomendującego w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zawierający wskazywane ceny lub pułapy cenowe oraz
terminy ważności tych rekomendacji,

5.

wskazanie silnych i słabych stron zastosowanych metod wyceny instrumentów finansowych w celu
oceny ryzyka inwestycyjnego.11

Jeśli rekomendacja jest rozpowszechniana przez dystrybutora rekomendacji, w jej treści powinny
być wyraźnie wskazane również dane identyfikujące ten podmiot.
W dokumencie rekomendujący powinien poinformować, czy rekomendacja została wcześniej
ujawniona emitentowi danych instrumentów finansowych oraz czy dokonano później w niej zmian.12
Wydanie rekomendacji wiąże się z wyceną instrumentu finansowego oraz określeniem zalecanego
kierunku działania inwestora. W tym celu wydaje się rekomendacje:
⊙

„Kupuj” – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15-20%

⊙

„Akumuluj” – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od 5-10% do 15-20%

⊙

„Trzymaj” – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5- -10% do 5-10%

⊙

„Redukuj” – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -15- -20% do -5- -10%

⊙

„Sprzedaj” – oczekuje się, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15-20%

Określenie zalecenia musi być wyraźnie i jednoznacznie sformułowane, a przyjęte przedziały wahań
stóp zwrotu zawsze wyjaśnione. Poza tym rekomendujący powinien podać horyzont czasowy inwestycji.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów rekomendacja powinna ponadto:
11

Ibidem, s. 5. 1.

12

Ibidem, s. 7.1.
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⊙

wyjaśniać ryzyko, związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy, w tym analizę wrażliwości przyjętych założeń,

⊙

zawierać informację o planowanej częstotliwości dokonywanych aktualizacji oraz istotnych zmian
rekomendacji,

⊙

wyraźnie wskazywać datę pierwszego udostępnienia rekomendacji do dystrybucji oraz okres,
z którego dane były podstawą do określania ceny instrumentu,

⊙

zaznaczyć zmianę z wyraźnym wskazaniem dat wcześniejszych rekomendacji, w przypadku gdy
dana rekomendacja różni się jakimkolwiek elementem treści, wymaganym przez rozporządzenie,
od rekomendacji wydanych w stosunku do tego samego instrumentu finansowego lub emitenta
instrumentów finansowych, w okresie 12 miesięcy poprzedzających jej wydanie.13

W przypadku zaistnienia słusznego interesu lub konfliktu interesów między rekomendującym
a emitentem, w sporządzanej rekomendacji zamieszcza się informacje dotyczące m. in. oferowania instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie rekomendacji, nabywania lub zbywania instrumentów finansowych
na własny rachunek, posiadania przez rekomendującego lub podmioty z nim powiązane akcji emitenta (lub odwrotnie) w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5 % kapitału zakładowego, pełnienia
przez osobę sporządzającą rekomendację ( lub osobę blisko z nią związaną) funkcji w organach emitenta lub zajmowania stanowiska kierowniczego w tym podmiocie, pełnienia przez rekomendującego
(lub podmioty z nim powiązane) funkcji animatora rynku lub animatora emitenta, otrzymania przez
rekomendującego jakiegokolwiek wynagrodzenia od emitenta z tytułu usług świadczonych na jego
rzecz, a także istnienia innych istotnych powiązań, występujących między rekomendującym (lub
podmiotem z nim powiązanym) a emitentem instrumentów finansowych, będących przedmiotem
rekomendacji, z jednoczesnym wskazaniem charakteru tych powiązań.14
W praktyce rekomendacje sporządzane przez analityków z biur maklerskich i instytucji finansowych rozpoczynają się podsumowaniem informacji zawartych w dalszej części raportu. Na wstępie
zatem znajdują się podstawowe dane dotyczące spółki, jej akcjonariatu, obecnej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz sytuacji papierów wartościowych notowanych na rynku kapitałowym. Kolejną
częścią rekomendacji jest opis otoczenia makro i mikroekonomicznego spółki. W większości raportów znajduje się tu opis branży, w której spółka prowadzi działalność oraz występujących obecnie trendów. Analitycy prognozują również przyszłe trendy i czynniki, które będą wpływać na kondycję spółki.
W przypadku spółek prowadzących działalność również poza terytorium Polski oraz spółek, których
duża część produkcji trafia na export raport zawiera informacje o trendach europejskich i ogólnoświatowych. Analiza konkurencyjności spółki na tle krajowych konkurentów oraz spółek zagranicznych
jest ważnym elementem rekomendacji. Analizie otoczenia spółki towarzyszy szczegółowa analiza sytuacji samej spółki, jej wyników finansowych i perspektyw na przyszłość. Analitycy badają przyczyny
13

Ibidem, s. 7. 1.

14

Ibidem, s. 10. 1.
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zmian w przychodach ze sprzedaży, zyskach i kosztach, a także wyjaśniają najnowsze informacje dotyczące prowadzonej działalności i uwzględniają ich wpływ na wycenę akcji.
Rekomendacje zawierają podstawowe sprawozdania finansowe spółki, w tym najczęściej bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Zgodnie z wymogami prawnymi rekomendacje zawierają wycenę papierów wartościowych spółki dokonaną dwiema metodami. Analitycy
stosują w rekomendacjach wycenę metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) oraz
metodą porównawczą. Obie te metody są przedstawione w raporcie wraz z prognozami i założeniami, na
podstawie których analityk sporządził wycenę. Po zastosowaniu odpowiednich przeliczników autor podaje cenę docelową akcji oraz jedną z pięciu rekomendacji. W zakończeniu raportu znajdują się wcześniej
wspomniane załączniki, do umieszczenia których zobowiązują analityka przepisy prawne. Znajduje się
tam zatem bezpośredni kontakt do analityka lub zespołu analityków przygotowujących rekomendacje,
wyjaśnienie użytej terminologii, oświadczenie o zachowanej staranności i rzetelności. Rekomendujący
określa również zakres ponoszonej odpowiedzialności i kwestie związane z istnieniem słusznego interesu
bądź konfliktu. Ponadto zamieszczone są tam informacje na temat wad i zalet użytych metod wyceny
oraz wcześniej wydanych rekomendacji.

4. Rynek rekomendacji w Polsce
Mimo że rynek kapitałowy w Polsce jest wciąż mało rozwinięty w porównaniu z innymi krajami
europejskimi to widoczny jest dynamiczny wzrost zainteresowania tą tematyką. Hossy na rynku, które
miały miejsce w ostatnich latach przyciągają osoby posiadające kapitał ukazując giełdę jako sposób na
zarobienie ponadprzeciętnych stóp zwrotu w łatwy sposób. Początkujący inwestorzy, którzy nie posiadają ani wiedzy ani doświadczenia na rynku giełdowym poszukują „świętego Graala”, dzięki któremu
osiągną zysk. W związku z brakiem zaufania do własnych umiejętności oddają się w ręce profesjonalnych analityków. W ten sposób rodzi się popyt na analizy spółek giełdowych, które bez większego wysiłku wskazują najlepsze (zdaniem analityków) obiekty inwestycji.
Na polskim rynku funkcjonuje wiele podmiotów, których działalność opiera się na wydawaniu
analiz i rekomendacji giełdowych. Wszystkie domy maklerskie i podmioty bezpośrednio związane
z Giełdą Papierów Wartościowych mają w swoich strukturach organizacyjnych działy analiz. Sporządzane rekomendacje są podawane po pewnym czasie do publicznej wiadomości i każdy zainteresowany inwestor może z nich skorzystać.
Tabela 1. przedstawia dominujące podmioty, które wydają rekomendacje giełdowe. Widoczna jest
bardzo duża koncentracja tych podmiotów, przejawiająca się w tym, że ponad 90% rekomendacji znajdujących się na serwisie tworzonym przez GPW (www.gpwinfostrefa.pl) wykonana jest przez 5 instytucji. W Tabeli znajduje się liczba rekomendacji, które poszczególne instytucje podały do publicznej
wiadomości. W związku z tym, że analiza dotyczy okresu 1.03.2009 – 31.03.2010 roku część podmiotów
nie opublikowała żadnego raportu w tym czasie. Najbardziej aktywną instytucją pod tym względem jest
Dom Inwestycyjny BRE Banku, który wydał 130 analiz giełdowych, co stanowi ponad 37%.
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Tabela 1. Instytucje wydające rekomendacje spółek notowanych n a GPW wraz z liczbą wydanych rekomendacji
w okresie 1.03.2009-31.03.2010r. i podziałem na poszczególne rodzaje rekomendacji.

Instytucja

w tym:

Ilość wydanych
rekomendacji

Sprzedaj

Redukuj

Trzymaj

Akumuluj

Kupuj

Beskidzki Dom Maklerski

33

-

11

1

16

5

Biuro Maklerskie BPH

2

-

-

-

1

1

CAIB

24

3

Centralny Dom Maklerski

10

-

-

10

-

-

Dom Inwestycyjny BRE

130

7

18

40

32

33

Dom Maklerski BOS

5

-

-

2

2

1

91

12

16

28

28

7

47

8

10

-

11

18

0

-

-

-

-

-

KBC Peel Hunt

0

-

-

-

-

-

MIDROOG

0

-

-

-

-

-

UBS

0

-

-

-

-

-

WOOD & Company

7

2

-

4

-

1

0

-

-

-

-

-

Erste Bank

1

1

-

-

-

-

RAZEM

350

33

55

95

90

77

Dom Maklerski
Millennium
Dom Maklerski PKO BP
ESPIRITO
SANTO

Wrocławski Dom
Maklerski

10

11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: www.gpwifostrefa.pl.

Największa ilość raportów zawierała rekomendację Trzymaj (bądź Neutralnie w zależności od
stosowanej terminologii). Dowodem na dobre nastroje na rynku kapitałowym jest fakt, że zdecydowanie więcej ukazało się rekomendacji zalecających kupno papierów wartościowych w oczekiwaniu
na zysk niż ich sprzedaż. Graficzny rozkład poszczególnych typów rekomendacji został przedstawiony
na Rysunku 1.
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Rysunek 1. Rozkład liczby rekomendacji poszczególnych rodzajów.

Źródło: Opracowanie własne.

Spośród 38 sektorów wyodrębnionych na Giełdzie Papierów Wartościowych najwięcej rekomendacji dotyczyło sektorów: budownictwo, banki, media, przemysł paliwowy. W Tabeli 2. znajdują się sektory,
dla których instytucje wydały ponad 10 rekomendacji. Warto zwrócić uwagę, że najwięcej rekomendacji
Kupuj dostały spółki należące do sektora budownictwa, przemysłu paliwowego oraz dystrybucji sprzętu
IT. Najwięcej złych rekomendacji udzielono spółkom z sektora budownictwo oraz bankom.
Tabela 2. Liczba rekomendacji wydanych dla poszczególnych sektorów
w okresie 1.03.2009-31.03.2010 roku.
Sektor

Ilość rekomendacji

Sprzedaj

Redukuj

Trzymaj

Akumuluj

Kupuj

Banki

51

5

4

17

22

3

Budownictwo

69

7

7

18

19

18

Chemia

26

3

6

10

6

1

Dystrybucja sprzętu IT

12

-

1

4

-

7

Media

34

1

8

11

8

6

Przemysł metalowy

20

3

7

4

1

5

Przemysł paliwowy

28

2

5

7

7

7

Sektor drzewny i papierniczy

13

1

4

1

3

4

Sektor IT

19

2

2

6

4

5

Telekomunikacja

18

2

3

5

5

3

RAZEM

290

26

47

83

75

59

Źródło: Opracowanie własne.
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5. Analiza skuteczności rekomendacji
Rekomendacje giełdowe zawierają prognozę przyszłych wyników finansowych i rozwoju spółki.
Przeprowadzana wycena papierów wartościowych daje w rezultacie cenę docelową, którą akcje powinny osiągnąć na rynku w perspektywie około 1 roku. Ocena skuteczności wydanych rekomendacji
musi zatem uwzględniać ten okres. W przeanalizowanych rekomendacjach znajduje się okres obowiązywania rekomendacji, który najbardziej aktywne instytucje przewidziały na 6-12 miesięcy (DI BRE
– 6-9 miesięcy, DM Millennium – 6 miesięcy, DM PKO BP – 12 miesięcy). Ze względu na horyzont
prognozy do analizy wzięto pod uwagę rekomendacje sporządzone w okresie 01.03.2009 – 31.05.2009
roku. Przedmiotem badań były rekomendacje wydane przez wszystkie instytucje w danym okresie dla
spółek z indeksu WIG20. Wyniki badań zostały przedstawione w Tabeli 3.
Tabela 3. Zestawienie spełniających kryteria doboru rekomendacji analizowanych pod kątem ich sprawdzalności.

Spółka

BRE Bank

BZ WBK

Cersanit

Cyfrowy
Polsat

KGHM

Ogólna liczba
rekomendacji

5

9

6

13

13

Liczba
rekomendacji
w analizie

Data wydania

Typ

rekomendacji

rekomendacji

6 maj 2009

S

125,00

-

29 kwiecień 2009

T

148,80

+

20 maj 2009

A

104,10

+

14 maj 2009

A

103,90

+

7 kwiecień 2009

K

101,10

+

28 maj 2009

S

9,04

+

31 marzec 2009

R

9,16

+

29 maj 2009

T

14,55

+

18 maj 2009

T

16,00

+

7 maj 2009

K

16,00

+

27 marzec 2009

A

14,50

+

26 marzec 2009

K

15,90

+

25 maj 2009

S

54,60

-

19 maj 2009

K

86,00

+

17 kwiecień 2009

S

51,01

-

9 kwiecień 2009

K

64,00

+

Cena docelowa

Trafność
wyceny

2

3

2

5

4
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Spółka

Ogólna liczba
rekomendacji

Liczba
rekomendacji
w analizie

Lotos

11

2

PBG

5

1

Pekao

6

2

PGNiG

PKN
Orlen

PKO BP

TP SA

9

11

10

12

Data wydania
rekomendacji

Typ
rekomendacji

Cena
docelowa

Trafność
wyceny

28 maj 2009

K

26,40

+

3 kwiecień 2009

R

14,40

-

13 maj 2009

T

201,60

+

12 maj 2009

T

104,50

+

13 maj 2009

A

133,20

+

14 maj 2009

R

4,24

+

14 maj 2009

A

3,58

+

3 kwiecień 2009

A

30,00

+

6 maj 2009

K

33,00

+

15 maj 2009

T

26,00

+

20 maj 2009

T

28,00

+

19 maj 2009

A

30,20

+

26 maj 2009

K

20,20

-

19 maj 2009

T

20,20

-

8 maj 2009

T

16,20

+

30 kwiecień 2009

A

20,30

-

2

2

3

4

Źródło: Opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość wydanych rekomendacji sprawdziła się, a kursy akcji osiągnęły poziomy docelowe. W związku z panującą dobrą koniunkturą na rynku
kapitałowym większość rekomendacji pozytywnych pozwoliła inwestorom osiągnąć pożądane a nawet większe stopy zwrotu. Rekomendacje negatywne natomiast w większości przypadków nie sprawdziły się. Wyjątek stanowiła spółka Telekomunikacja Polska SA, której kurs znajduje się w trendzie
horyzontalnym, co też zdecydowało o tym, że nie spełniły się wydane pozytywne rekomendacje.

6. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza skuteczności rekomendacji pozwala wysnuć wniosek, że jest to skuteczne
narzędzie w procesie wyboru przedmiotu inwestycji. Aby rekomendacja zaspokajała potrzeby inwestorów powinna być sporządzona zgodnie z zasadą należytej staranności i rzetelności. Duże zainte114
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resowanie indywidualnych inwestorów raportami analityków pociąga za sobą potrzebę kontroli tego
rynku, ze względu na pokusę manipulacji. Przeciwdziałać temu mają przyjęte regulacje prawne oraz
instytucje nadzorujące podmioty odpowiedzialne za wydane rekomendacje. Niezależnie od sprawdzalności rekomendacji warto pamiętać o przeprowadzeniu własnej analizy papierów wartościowych
przed ich zakupem na rynku.

Mariola Golec
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne II stopnia, I rok
Finanse i Rachunkowość
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Ocena sprawdzalności rekomendacji
wybranych spółek notowanych na GPW
w Warszawie sporządzonych przez
studentów UMCS
1. Wprowadzenie
Od momentu transformacji gospodarczej w Polsce zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą wyceny
przedsiębiorstw nieustannie rośnie. Problematyka związana z wyceną wartości przedsiębiorstw stała się
jednym z kluczowych zagadnień zarówno w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, jak i innych dyscyplinach naukowych np. w analizie rynków finansowych (gdyż rynki finansowe dokonują wyceny spółek
publicznych). Znajomość technik oraz procedur wyceny wartości przedsiębiorstw powinna także należeć do podstawowych umiejętności każdego wykwalifikowanego księgowego i finansisty.
Z pewnością każdy inwestor lokujący swój kapitał w spółkach notowanych na giełdzie choć raz w życiu przeglądał rekomendacje publikowane przez biura maklerskie, niezależnych analityków giełdowych
lub inne podmioty do tego uprawnione. Rekomendacjami można nazwać „raporty, analizy lub innego
rodzaju informacje, zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych,
w tym opinie odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych”1.

1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z dnia 21 października 2005r.)
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Powszechnie rekomendacje giełdowe uważa się za jedno z podstawowych narzędzi umożliwiających inwestorom ocenę ogólnej kondycji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i prognozę kursu jego akcji
w przyszłości, gdyż opierają się na informacjach publikowanych przez spółki m.in. w sprawozdaniach
finansowych, a także na tendencjach rozwoju branży w której spółka funkcjonuje, jak i całej gospodarki.2
Jednakże w ostatnim czasie często podważa się użyteczność rekomendacji giełdowych. Sporządzenie dogłębnej analizy spółki i oszacowanie ceny jej akcji w przyszłości jest niezwykle złożonym
procesem. Trudności w rzetelnym przygotowaniu analizy spółek giełdowych zapewne spowodowane
są także kryzysem na rynkach finansowych całego świata, którego skutki trudno jest jednoznacznie
oceniać i ujmować w prognozach działalności poszczególnych spółek.
W tej pracy zaprezentowane zostaną wyniki badań nad sprawdzalnością rekomendacji sporządzonych przez studentów I roku II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość studiów stacjonarnych oraz
niestacjonarnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezentacja tych wyników stanowi cel poznawczy niniejszego opracowania.

2. Metody wyceny wartości przedsiębiorstw
W praktyce rekomendacje sporządza się przy zastosowaniu metod wyceny wartości przedsiębiorstw. Najpopularniejszą metodą stosowaną przy wycenie wartości przedsiębiorstw z sektora niefinansowego jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, czyli DCF (ang. Discounted
Cash Flow), którą często łączy się z metodami mnożnikowymi. Badane rekomendacje zostały wykonane w oparciu o te metody. W celu ujednolicenia wszystkich rekomendacji procedura wyceny była
identyczna we wszystkich badanych pracach. Procedurę tę przedstawiono poniżej.
Metoda DCF uważana jest za najbardziej uniwersalną i najlepiej odzwierciedlającą wartość rzeczywistą przedsiębiorstw. Według metody DCF wartość przedsiębiorstwa równa się sumie zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową generowanych w przyszłości przez przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych, które po zsumowaniu tworzą łączny strumień pieniężny pozostający do dyspozycji.
Aby przeprowadzić wycenę metodą DCF należy określić:3
⊙

poziom przyszłych wolnych przepływów pieniężnych możliwych do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo (FCFF - wolne przepływy pieniężne przynależne wszystkim stronom finansującym),

⊙

stopę dyskontową określoną średnioważonym kosztem kapitału,

⊙

długość okresu objętego prognozą,

⊙

wartość rezydualną (końcową) wycenianego podmiotu.

2

Ł. Koralewski, A. Wójcicka, Sprawdzalność rekomendacji maklerskich wystawionych dla spółek notowanych na
GPW w Warszawie, [w:] J. B.Gajda, R. Jadczak (red.), Badania operacyjne w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 207.

3

P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 204-205.
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Na rysunku 1. przedstawiono elementy wyceny metodą DCF według kolejności ich wyznaczania.

Rysunek 1. Kluczowe elementy metody DCF

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Szczepankowski, op. cit., s. 205.

Po dokonaniu licznych wstępnych obliczeń, formuła umożliwiająca ostateczne obliczenie wartości
przedsiębiorstwa przyjmuje postać4:

(1.)

gdzie:
EV – wartość dochodowa przedsiębiorstwa obliczona metodą DCF,
FCFFn – przyszłe wolne przepływy pieniężne,
WACC – stopa dyskontowa – koszt kapitału,
RV – wartość rezydualna,
n – długość okresu objętego prognozą.

4

Ibidem, s. 213.
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Sporządzanie wyceny wartości przedsiębiorstwa metodą DCF należy rozpocząć od wyboru długości horyzontu czasowego objętego prognozą, o którym powinny decydować:5
⊙

okres, w którym osoba dokonująca wyceny jest w stanie w sposób ekonomicznie racjonalny, wystarczająco uzasadniony i prawdopodobny przewidzieć wszystkie elementy składowe potrzebne
do modelu DCF,

⊙

rodzaj wycenianej firmy i jej sytuacja ekonomiczna,

⊙

długość pełnego cyklu działalności gospodarczej na danym rynku i w danym czasie,

⊙

program inwestycyjny przedsiębiorstwa.

Czynniki te pozostawiają dużą swobodę w wyborze okresu szczegółowej prognozy. Wybór horyzontu czasowego cechuje zatem subiektywizm, który w tym przypadku jest nieunikniony. Można jedynie go zmniejszyć poprzez rzetelne podejście do danej kwestii.6 W praktyce w krajach o wieloletnim
doświadczeniu w stosowaniu metody DCF okres ten ma długość około 5-8 lat.7
Kolejnym elementem są przepływy pieniężne, które ukazują w ujęciu finansowym skutki efektywnego wykorzystania zasobów majątkowych i kapitałowych przedsiębiorstwa. Na wartość przepływów
pieniężnych mają więc wpływ wszystkie decyzje podejmowane przez menadżerów przedsiębiorstwa,
które mają swoje odzwierciedlenie w przepływie (wpływie lub wypływie) gotówki w firmie.8
Wolne przepływy pieniężne to różnica przychodów środków pieniężnych i wydatków środków
pieniężnych w danym okresie. Najczęściej do wyceny wartości przedsiębiorstwa stosuje się kategorię
wolnych przepływów pieniężnych przynależnych wszystkim stronom finansującym – FCFF (ang. Free
Cash Flow for the Firm), które w warunkach wyceny podlegają dyskontowaniu stopą średnioważonego kosztu kapitału WACC .9 FCFF są generowane dla właścicieli (akcjonariuszy) i wierzycieli. Podmioty te są inwestorami firmy.10 FCFF wyznacza się w następujący sposób:11

FCFF = zysk operacyjny (1 – stopa podatku dochodowego) + amortyzacja – wydatki
inwestycyjne na aktywa trwałe +/– wydatki na sfinansowanie wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto

(2.)

Metoda DCF oparta jest na prognozie przewidywanych przepływów pieniężnych dla każdego
roku z okresu szczegółowej prognozy i w związku z tym wymaga zastosowania techniki dyskonta, aby
5

Ibidem, s. 213.

6

D. Zarzecki, Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 138.

7

A. Jaki, Wycena przedsiębiorstwa: pomiar i ocena wartości, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000, s. 135.

8

P. Szczepankowski, op. cit., s. 64

9

Ibidem, s. 207.

10

A. Damodaran, Finanse korporacyjne: Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007, s. 1147.

11

P. Szczepankowski, op. cit., s. 76.
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sprowadzić przyszłe dochody do okresu teraźniejszego. Współczynnikiem dyskontowym stosowanym dla przepływów pieniężnych FCFF jest średnioważony koszt kapitału – WACC (ang.Weighted
Average Cost of Capital).
Średnioważony koszt kapitału jest silnie uzależniony od struktury kapitału w firmie, czyli udziału
zarówno kapitału własnego jak i obcego w kapitale ogółem. Wylicza się go za pomocą średniej ważonej, gdzie wagami są udziały poszczególnych typów kapitału, w tym kapitałów własnych i kapitałów
obcych.12 Zatem formuła WACC wygląda następująco:13
(3.)

gdzie:
wi – udział kapitału z i-tego źródła,
ki – koszt kapitału i-tego źródła,
m – liczba źródeł kapitału.
Średnioważony koszt kapitału pełni w wycenie metodą DCF rolę stopy dyskontowej. Szacowanie stopy dyskontowej jest bardzo złożonym zadaniem. Stopa ta powinna odzwierciedlać oczekiwaną
przez inwestorów stopę zwrotu z zainwestowanego w przedsiębiorstwo kapitału. Każdy inwestor ma
inne oczekiwania, zatem wyznaczanie tej stopy cechuje subiektywizm.14
Bardzo ważnym elementem w wycenie dochodowej jest wartość rezydualna - końcowa spółki.
Wartość końcowa to wartość firmy po okresie szczegółowej prognozy. Zakłada się, że przedsiębiorstwo
będzie generowało wolne przepływy pieniężne w wysokość przepływu z ostatniego roku prognozy powiększonego o stałą stopę wzrostu (g). Wartość rezydualną ustala się za pomocą następującej formuły,
która przypomina wzór na rentę wieczystą:15

(4.)

gdzie:
FCFFn – wolne przepływy pieniężne przynależne wszystkim stronom finansującym ustalone
w ostatnim roku prognozy finansowej,
12

A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998, s. 96; E. Mączyńska, Wycena
przedsiębiorstw: zasady, procedury, metody, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005, s. 132.

13

P. Karpuś, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2006, s. 250.

14

U. Malinowska, Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001, 248-49.

15

P. Szczepankowski, op. cit., s. 210.
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g – szacowana, możliwa do osiągnięcia stała stopa wzrostu wartości przepływów pieniężnych po
okresie ich szczegółowej prognozy,
WACC - średnio ważony koszt kapitału.
Wartość końcowa w około 70% kształtuje bieżącą wartość firmy (przy założeniu, że prognoza dokonywana jest na 5 lat), natomiast pozostałe 30% stanowi wartość firmy w okresie objętym szczegółową
prognozą.16 Wartość rezydualną trzeba uwzględnić w wycenie wartości przedsiębiorstwa, gdyż pominięcie znacznie wypaczyłoby wynik wyceny. Nie należy zapominać o wartości rezydualnej, gdyż oznaczałoby to, że przedsiębiorstwo po okresie prognozy nagle przestaje istnieć. W rzeczywistości sytuacja
taka nie zdarza się. W razie zakończenia działalności firmy po okresie szczegółowej prognozy za wartość rezydualną należy przyjąć wartość likwidacyjną posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów.17
Zatem wartość likwidacyjną firmy możemy uznać za minimalną wartość rezydualną, jaką stosujemy do
wyceny wartości przedsiębiorstwa metodą DCF.
Następnie należy zsumować zdyskontowane uprzednio przepływy pieniężne z poszczególnych lat
oraz wartość dyskontową. Ostatnim elementem procesu wyceny jest odjęcie od powyższej sumy długu netto, który jest określony wzorem:

dług netto = wartość zadłużenia oprocentowanego – środki pieniężne

(5.)

Otrzymany wynik stanowi wycenę całego przedsiębiorstwa. W celu uzyskania wartości jednej akcji należy ten wynik podzielić przez liczbę akcji w obrocie.
Dla pełniejszego odzwierciedlenia wartości spółki metodę DCF łączy się z metodami mnożnikowymi. Założeniem wyceny przedsiębiorstw metodami mnożnikowymi jest prawo ceny, według którego takie same aktywa powinny być sprzedawane na rynku po tej samej cenie. Zatem dana spółka, dysponująca podobnymi aktywami do innej, powinna spodziewać się zbliżonych korzyści finansowych
i podobnej użyteczności składników majątkowych.18 Metody porównawcze zwykle stosowane są na
rozwiniętych rynkach kapitałowych, gdyż wykorzystują dane historyczne, m.in. notowania giełdowe.19
Najczęściej wykorzystuje się mnożniki P/E (cena akcji/zysk), P/EBIT (cena/EBIT), P/EBITDA
(cena/EBITDA), P/BV (cena/wartość księgowa) i właśnie te mnożniki zostały zastosowane przez
studentów do wyceny mnożnikowej.

16

Ibidem, s. 210.

17

D. Zarzecki, Teoria i praktyka…, s. 37.

18

P. Szczepankowski, op. cit., s. 233.

19

E. Mączyńska, op. cit., s. 31.
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3. Analiza sprawdzalności rekomendacji
Badaniu sprawdzalności poddano rekomendacje sporządzone przez studentów UMCS w grudniu
2009 r. dla wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie. W celu wyeliminowania jak największej liczby błędów, odrzucono wyceny wykonane niepoprawnie, o mało realnych założeniach.
Spośród wycenianych 41 spółek giełdowych, badaniu poddano rekomendacje jedynie 9 wybranych firm. Kryterium wyboru tychże spółek była zgodność kierunku większości rekomendacji sporządzonych przez studentów. Przyjęte zostało, że jeśli różnica ceny docelowej (wyznaczonej w rekomendacji metodami DCF i mnożnikowymi) i kursu akcji wynosi +/-10% to wystawiano rekomendację
Neutralnie, +/-10%-20% Akumuluj lub Redukuj, natomiast ponad +/-20% różnicy Kupuj lub Sprzedaj.
Tabela 1. przedstawia spółki, które zostały zbadane oraz rekomendacje jakie otrzymały.
Tabela 1. Zestawienie rodzajów rekomendacji dla wybranych spółek
Rodzaj rekomendacji
Nazwa spółki

Razem

Sprzedaj lub
Redukuj

Neutralnie

Kupuj lub Akumuluj

Action S.A.

0

1

8

9

Alma Market S.A.

0

2

8

10

Amrest Holdings SE

0

6

3

9

Cersanit S.A.

8

1

1

10

Decora S.A.

0

0

8

8

Emperia Holding S.A.

1

3

6

10

Gino Rossi S.A.

0

0

10

10

PBG S.A.

0

9

1

10

Teta S.A.

0

0

7

7

Źródło: opracowanie własne na podstawie rekomendacji sporządzonych przez studentów.

Sprawdzalność rekomendacji studentów została zbadana w dwóch ujęciach. Pierwsze dotyczy
trafności zaleconego rodzaju rekomendacji, natomiast w drugim ujęciu zbadano odchylenie względne kursu akcji z dnia rekomendacji w stosunku do średniej ceny docelowej oszacowanej za pomocą
dwóch metod.
Po pięciu miesiącach od daty wystawienia rekomendacji analizie poddano sprawdzalność w kierunku zmian kursów akcji. Przyjęty okres zmiany kursów akcji jest dostatecznie długi, aby możliwe było dokonanie badania. Porównane zostały kursy akcji wybranych spółek z grudnia 2009 r. oraz z maja 2010 r.
W tabeli 2. zostały przedstawione informacje dotyczące kierunków zmian cen akcji wybranych spółek.
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Tabela 2. Zestawienie kierunków zmian kursów akcji wybranych spółek
Zgodność kierunku

History-czny

Obecny kurs

Wzrost lub spadek

Faktyczny

kurs akcji1

akcji2

kursu akcji (w %)

kierunek zmian

Action S.A.

16,33

19,61

+20,1%

Kupuj

Tak

Alma Market S.A.

25,05

38,00

+51,7%

Kupuj

Tak

Amrest Holdings SE

79,32

67,00

-15,5%

Redukuj

Nie

Cersanit S.A.

16,35

14,65

-10,4%

Redukuj

Tak

Decora S.A.

19,25

21,95

+14,0%

Akumuluj

Tak

Emperia Holding S.A.

83,74

77,00

-8,0%

Neutralnie

Nie

Gino Rossi S.A.

2,29

2,84

+24,0%

Kupuj

Tak

PBG S.A.

208,52

228,00

+9,3%

Neutralnie

Tak

Teta S.A.

10,35

11,17

+7,9%

Neutralnie

Nie

Nazwa spółki

z rekomen-dacjami
(Tak/Nie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie rekomendacji sporządzonych przez studentów.

Kursy akcji sześciu spółek wzrosły, natomiast trzech pozostałych spadły. Po wyliczeniu procentowej zmiany kursów możliwe jest określenie zgodności kierunku zmian z rekomendacjami. Na dziewięć
badanych przypadków jedynie dla sześciu spółek poprawnie zaprognozowano kierunek zmiany ceny
rynkowej akcji. Zatem sprawdzalność w tym przypadku wynosi 66,7%.
Na potrzeby badania sprawdzalności rekomendacji w drugiej płaszczyźnie konieczne było zastosowanie miary względnej. Sprawdzalność wycen wartości przedsiębiorstw zmierzona została za pomocą
wskaźnika trafności określonego wzorem:

(6.)

gdzie:
A – średnia cena docelowa z rekomendacji,
B – kurs akcji po pięciu miesiącach od daty rekomendacji.
Wskaźnik ten przyjmuje wartości dodatnie dla rekomendacji zbyt optymistycznych, które cechuje
wyższa wartość docelowa niż cena rynkowa akcji. Wskaźnik trafności jest ujemny dla ostrożnych rekomendacji, w których prognozowana cena docelowa akcji była niższa niż kurs rynkowy. Gdy wskaźnik kształtuje
się blisko zera, rekomendacje można uznać za bardzo trafne, czyli ich sprawdzalność jest wysoka.
Do prawidłowej oceny uzyskanych za pomocą wskaźnika trafności wyników niezbędne było opracowanie skali trafności rekomendacji. Została ona przedstawiona w poniższej tabeli.
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Tabela 3. Skala trafności rekomendacji
Wartość wskaźnika trafności

Stopień trafności rekomendacji

Skrót

Do +/-15%

Trafna

T

Od +/-15 do +/-25%

Częściowo trafna

C

Ponad +/-25%

Nie trafiona

N

Źródło: opracowanie własne.

Z uwagi na wysoką zmienność kursów akcji w okresie pięciu miesięcy oraz specyficznych czynników wpływających w tym okresie na gospodarkę margines błędu w szacowaniu ceny docelowej został
ustalony na stosunkowo wysokim poziomie +/-15%. Do tego poziomu wskaźnika rekomendację uznawano za trafną. Dla wartości wskaźnika w przedziale od +/-15% do +/-25% stopień trafności rekomendacji określono jako „częściowo trafna”. Natomiast jeśli wskaźnik trafności kształtował się powyżej 25%,
rekomendacja została określona jako „nie trafiona”.
W przypadku badanych dziewięciu spółek uzyskano różne stopnie trafności. Jedynie dla trzech
spółek rekomendacje okazały się trafne, dla kolejnych dwóch częściowo trafne, a dla pozostałych czterech nietrafione. Zatem aż 44% badanych rekomendacji okazało się błędnych – nie trafionych. Wyniki
analizy trafności zostały przedstawione w tabeli 4.
Tabela 4. Zestawienie trafności rekomendacji dla poszczególnych spółek
Średnia cena docelowa

Obecny kurs akcji

Wartość wskaźnika

Trafność

(A)3

(B)

trafności

rekomendacji

Action S.A.

26,14

19,61

+33,3%

N

Alma Market S.A.

33,62

38,00

-11,5%

T

Amrest Holdings SE

89,08

67,00

+33,0%

N

Cersanit S.A.

13,12

14,65

-10,4%

T

Decora S.A.

26,36

21,95

+20,1%

C

Emperia Holding S.A.

96,61

77,00

+25,5%

N

Gino Rossi S.A.

3,54

2,84

+24,6%

C

PBG S.A.

211,95

228,00

-7,0%

T

Teta S.A.

15,70

11,17

+40,6%

N

Nazwa spółki

Źródło: opracowanie własne na podstawie rekomendacji sporządzonych przez studentów.

Dla większości spółek (sześciu z dziewięciu) wyceny wartości były zbyt optymistyczne. Można zaobserwować tendencję do częstszego wydawania rekomendacji zbyt wysokich i stosunkowo rzadkie
rekomendacje negatywne – Redukuj lub Sprzedaj. Warto podkreślić, iż jedynie rekomendacje ostrożne
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(dla których wartość docelowa zawarta w rekomendacji była niższa niż obecny kurs akcji) wykazały
najwyższy stopień trafności.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wskazują na różną sprawdzalność rekomendacji sporządzonych przez
studentów UMCS. Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, że niezwykle trudno jest
zaprognozować przyszły kurs akcji spółek giełdowych. Wynika to ze zmienności otoczenia wpływającego w sposób pośredni na wszystkie jednostki gospodarcze. Ponadto metody wykorzystywane do
szacowania wartości przedsiębiorstwa mają pewne mankamenty.
Metoda DCF cechuje się dużym subiektywizmem i wysokim stopniem złożoności. Jest niezwykle
wrażliwa na zmiany przyjętych założeń. Natomiast metody mnożnikowe opierają się na porównaniach
pewnych kategorii ekonomicznych spółki wycenianej z innymi spółkami giełdowymi, co może ukazywać skrzywiony obraz wartości spółki wycenianej, gdyż każde przedsiębiorstwo charakteryzuje się
swoją specyfiką i trudno jest znaleźć inną firmę do niej podobną.
W niniejszym artykule przedstawiono dwie główne metody wyceny wartości przedsiębiorstw
oraz sprawdzalność sporządzonych na ich podstawie rekomendacji. Wnioski wynikające z analizy rekomendacji mogą być ostrzeżeniem przed bezgranicznym zaufaniem w stosunku do publikowanych
przez różne jednostki rekomendacji.

Agnieszka Bancerz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne II stopnia, I rok
Finanse i Rachunkowość

(Footnotes)
1 Średnia z kursów akcji danej spółki w grudniu 2009 r. Niemożliwe było przyjęcie jednego kursu akcji z dnia
rekomendacji, gdyż rekomendacje były sporządzane w różnych dniach grudnia 2009 r.

2
3

Kurs zamknięcia danej spółki z dnia 07.05.2010 r.
Średnia z cen docelowych według rekomendacji studentów.
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Analiza skłonności behawioralnych
w decyzjach finansowych podejmowanych
przez studentów
1. Wstęp
Od wielu setek lat pieniądz jest obecny w życiu człowieka niemal na każdym kroku. Decyzje
ekonomiczne podejmowane są na wszystkich szczeblach: gospodarstw domowych, firm, instytucji,
państw czy też organizacji międzynarodowych. Za każdą z tychże decyzji stoi oczywiście człowiek, a to
oznacza, iż w proces decyzyjny bardzo często są zaangażowane emocje prowadzące do subiektywnych
i niekiedy nieracjonalnych postanowień.
Finanse behawioralne łączą w sobie zagadnienia z zakresu psychologii i finansów. Koncentrują się
na badaniu zachowań indywidualnych jednostek przy podejmowaniu decyzji finansowych. Nauka ta
wzbudza liczne kontrowersje gdyż podważa niektóre założenia klasycznej teorii. Jednakże określa się
ją jako „nowe spojrzenie na świat finansów, widziane z perspektywy człowieka rzeczywistego, a nie
ekonomicznego”1.
Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych odkryć dotyczących nieracjonalnego postrzegania kategorii finansowych. Wyniki badań przeprowadzonych na studentach służą weryfikacji i próbie
wyjaśnienia tychże anomalii2.

1

M. Czerwonka, B. Gorlewski, Finanse behawioralne, SGH, Warszawa 2008, s. 7.

2

Niniejszy artykuł stanowi obszerny fragment jednego z rozdziałów pracy dyplomowej autora.
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2. Opis metody badawczej
Metodą badawczą wykorzystaną w celu weryfikacji problemów postawionych w pracy była ankieta.
Ankieta jest techniką badawczą, służącą gromadzeniu informacji. Specjalny kwestionariusz o wysokim stopniu standaryzacji najczęściej wypełniany jest bezpośrednio przez badanego w obecności, bądź
też, w większości przypadków, bez obecności ankietera (Pilch T. 1977 r.).
Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem internetowego kwestionariusza stworzonego przy pomocy jednego z portali. Czas badania wynosił dwa tygodnie. Pytania w ankiecie dotyczyły zarówno teorii użyteczności i miały wykazać zgodność zachowań badanej grupy z jej założeniami, jak również miały
weryfikować występowanie i skalę poszczególnych zjawisk z zakresu finansów behawioralnych.
Przy tworzeniu kwestionariusza zostały wykorzystane pytania użyte w badaniach noblistów
D. Kahnemana i A. Tversky’ego, a także pytania pochodzące z prac naukowych T. Tyszki, T. Zaleśkiewicza i . Zielonki z niewielkimi modyfikacjami niezbędnymi do przeprowadzenia badania.

3. Charakterystyka badanej zbiorowości.
W badaniach udział wzięli studenci kierunków ekonomicznych wszystkich lat studiów licencjackich
i magisterskich. Populacja została scharakteryzowana pod względem płci, wieku i roku studiów.
Ankietę wypełniło 81 respondentów. Zdecydowaną większość (64%) ankietowanych stanowili
mężczyźni.
Pod względem wieku i kierunku studiów największą grupę stanowiły osoby w wieku 22 lat kształcące się na trzecim roku studiów (28,3%). Średnia wieku studentów dla przeprowadzonego badania
wynosi 22 lata.
Tabela 1. Struktura wieku respondentów.
Wiek badanego

%

19 lat

6,1%

20 lat

10%

21 lat

20,9%

22 lata

28,3%

23 lata

16%

24 lata

12,3%

25 lat

6,4%

Źródło: Opracowanie własne.
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4. Analiza błędów behawioralnych wśród studentów
Teoria perspektywy
Spośród eksperymentów przeprowadzonych przez Kahneman’a i Tverskiego do potwierdzenia teorii perspektywy wybrano dwa. Pierwszy dla celu weryfikacji wśród studentów założeń funkcji wartościowania i drugi w celu sprawdzenia czy w opisie decyzji finansowych zastosowanie ma funkcja wag
decyzyjnych.
Krzywa wartościowania
Pierwsze badanie dotyczące krzywej wartościowania sprawdzało preferencje studentów w zakresie
odnoszenia zysków i strat. W zaproponowanej loterii ankietowani stawali przed możliwością wyboru
odpowiednio wysokiej, ale niepewnej wygranej (1000 zł z prawdopodobieństwem 50%), bądź wygranej
niższej ale pewnej (500 zł z prawdopodobieństwem 100%), jak również analogicznie niższej, ale pewnej
straty, bądź straty wyższej, ale mniej prawdopodobnej. Użyteczność w każdym wariancie była taka sama
i wynosiła:
dla zysków:
dla strat:
Wynik badania okazał się zgodny z teorią perspektywy. W pytaniu dotyczącym loterii wygrywającej, 60,5% respondentów wybrało wariant bezpieczny, gwarantowany, zysk o połowę mniejszy niż
w wariancie ryzykownym. W pytaniu dotyczącym strat 64% ankietowanych studentów opowiedziało
się za wariantem ryzykownym, ale dającym szansę na nie poniesienie żadnej straty. Zatem studenci
wykazali się awersją do ryzyka w kategorii zysków i skłonnością do ryzyka w kategorii strat. Interpretację zjawiska na krzywej wartościowania przedstawia wykres 1. Jak widać , decyzja o zysku 500 zł zamiast 1000 zł spowodowana jest tym, że przyrost użyteczności pomiędzy 0 a 500 zł jest dużo większy
niż między 500 zł a 1000 zł. Preferowanym wyborem jest zatem mniejszy zysk, gdyż wzrost zadowolenia spowodowany wygraną wyższej kwoty będzie niewspółmiernie mniejszy do poniesionego ryzyka.
Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku strat. Spadek użyteczności w przypadku utraty 500 zł
jest bardzo znaczący, a różnica w użytecznościach między 500 zł a 1000 zł jest mało istotna. Dlatego
też intuicja podpowiadała ankietowanym by zaryzykować dwukrotnie większą stratę z możliwością
zachowania status quo, czyli stratą równą zero, zamiast przyjąć stratę niższą ale pewną.
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Wykres 1. Funkcja wartościowania. Interpretacja badań.

Źródło: Opracowanie własne.

Drugi eksperyment dotyczący pierwszej części teorii perspektywy, który sprawdzał postrzeganie
skrajnych wartości prawdopodobieństw, wykazał, że w zdecydowanej większości (79%) ankietowani
wybierali uczestnictwo w loterii w wariancie A w stosunku do B, czyli decydowali się na szansę wygrania 2000zł z prawdopodobieństwem 90% zamiast 4000 zł z prawdopodobieństwem 45%, a także
wybierali (70%) udział w loterii na warunkach D (wygrana 2000 zł z prawdopodobieństwem 0,2%)
w stosunku do warunków C (wygrana 4000 zł z prawdopodobieństwem 0,1%). Należy mieć na uwadze, że użyteczność w zaproponowanych loteriach była równa i wynosiła:
3

pytanie 1:

pytanie 2:

3

Zakładam, że badany posiada funkcję użyteczności U(x), w której x jest wynikiem loterii. Ponad to U(0)=0,
U(4000)=1. Z godnie z teorią użyteczności przy podejmowaniu wyboru badany maksymalizować oczekiwaną
użyteczność.
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Racjonalnie przyjmując, skoro w obydwu wariantach
wartość oczekiwana jest taka sama to rozkład

odpowiedzi między A i B, a także między C i D powinien być mniej więcej równy. Tymczasem respondenci uznali, że:
r
w pytaniu 1:

r
0,9U (2000
r ) 0,1U (0) r 0, 45U (4000) 0,55U (0) 
0,9U (2000) r 0, 45U (4000)


U (2000) r 0,5U (4000)
w pytaniu 2:

(1.)

0,001U ( 4000) 0,999U ( 0) r 0,002U ( 2000) 0,998U (0)
 (2.)
0,001U ( 4000) r 0,002U ( 2000)
r
0,5U ( 4000) r U ( 2000)


r

U większości badanych doszło dorsprzeczności pomiędzy (1) i (2), za wyjątkiem sytuacji, gdy 0,5U
(4000) = U (2000). Trzeba zwrócić uwagę, że miało to miejsce pomimo, że stosunki prawdopodobieństw w obydwu loteriach były takie same i wynosiły 0,5. Można na tej podstawie wysnuć wnioski, iż
ludzie udzielają odpowiedzi zgodnie z przeanalizowanym schematem, a także zawyżają i nie odróżniają
od siebie skrajnie małych (oraz skrajnie wysokich) wartości prawdopodobieństw4.
Studenci przejawili również awersję do niejednoznaczności. Należy przez to rozumieć, że preferowali oni decyzje o jasno przedstawionych prawdopodobieństwach. Tymczasem przez różne
przedstawienie tego samego problemu respondenci dokonali przeciwnych wyborów. Jest to jednoznaczny dowód niestałości preferencji, które są zależne od warunków i skłaniają ku bezpiecznym albo ryzykownym wyborom.
Badacze dowiedli, że zjawisko to w pewnym stopniu zanika w momencie, gdy ankietowani są
dobrze zaznajomieni z sytuacją przedstawianą w zadaniu.
Pierwsza część teorii perspektywy znalazła więc potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach.

Funkcja wag decyzyjnych
Kolejne pytania miały na celu sprawdzenie czy studenci podejmują swoje decyzje finansowe w sposób zgodny z matematycznym prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia, czy też zachowują się
zgodnie z postulatami charakteryzującymi funkcję wag decyzyjnych w drugiej części teorii perspektywy.
W obu pytaniach wartość oczekiwana loterii była taka sama i wynosiła:
dla pytania 3:
dla pytania 4:

4

P. Zielonka, Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. CeDeWu, Warszawa 2006, s. 82.
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W pytaniu 3 zdecydowana większość studentów (68%) wybrała wariant A – szansę 1:000 na wygranie kwoty 5000 zł zamiast pewnych 5 zł, natomiast w pytaniu 4 ankietowani (70%) skłonni byli
wybierać opcję D - pewną stratę 5 zł zamiast podejmować ryzyko 1:1000 utraty 5000 zł (wariant C).
W przypadku pytania 3 wyniki jednoznacznie pokazują, że studenci zachowują się zgodnie z założeniami funkcji wag decyzyjnych. Zatem większość tej grupy wykazuje skłonność do ryzyka i zawyża
w rzeczywistości bardzo małą szansę na wygranie bardzo dużej kwoty. Pytanie 4 także potwierdziło zachowanie zgodne z prospect theory. Niewielkie prawdopodobieństwo poniesienia bardzo dużej straty
zostało zawyżone. Większość respondentów wolała pewną, lecz niewielką stratę wykazując awersję do
ryzyka.

Nierealistyczny optymizm
Nadmierny optymizm to zjawisko polegające na nierealistycznym przekonaniu obserwatora o pozytywnym przebiegu zdarzeń go dotyczących5. Pytania w ankiecie miały sprawdzić czy studenci
oceniają swoją wiedzę z zakresu finansów w sposób nadmiernie optymistyczny. Dla kontrastu zostały również zadane dwa pytania o tematyce społecznej.
Odpowiedzi potwierdziły występowanie efektu, jednakże w stopniu mniejszym niż miało to
miejsce w przypadku badań Griffith’a i Tverskiego (1992) czy Montier’a (2002). Mimo wszystko
większość studentów wciąż ulega iluzji, że posiadają oni większą wiedzę z zakresu finansów niż
przeciętna osoba. Bagatelizują również ryzyko stania się bankrutem.
Tabela 2a. Nierealistyczny optymizm – wyniki badań.
Pytanie

TAK

NIE

Czy sądzisz, że potrafisz zarządzać swoimi pieniędzmi lepiej niż inni ludzie
posiadający przeciętną wiedzę finansową?

56,8%

43,2%

Czy myślisz, że groźba stania się bankrutem jest w twoim wypadku niższa niż
w przypadku przeciętnego Polaka?

66,7%

33,3%

Źródło: Opracowanie własne.

Wyjaśnienia tego zjawiska można dopatrywać się w fakcie, iż badanie zostało przeprowadzone
wśród studentów kierunków ekonomicznych, zatem poniekąd wśród osób dysponujących większym
zasobem wiedzy finansowej niż pozostali. Z drugiej strony, badając wyłącznie tą grupę, można wprowadzić podział pół na pół pod względem umiejętności i wiedzy finansowej. W tym przypadku nie ma
innej możliwości jak podział 50%-50%, zatem możemy mówić o występowaniu zjawiska nadmiernego
optymizmu.
W przypadku pytania o bankructwo wysoki wynik może być spowodowany tym, że studenci
w większości znajdują się na utrzymaniu rodziców. To prowadzi do nieodczuwania troski o przyszłe
środki do życia, gdyż są one zapewnione. Potwierdzać to może wynik badania, który dla studentów
5

Ibidem, s. 55.
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studiów licencjackich (19-22 lata) wynosi ok. 69%, natomiast dla studentów studiów magisterskich
(23-25 lat), którzy znacznie częściej podejmują pracę w pełnym wymiarze godzin i utrzymują się sami,
wartość ta spadła do 52%. Dowodzi to wzrostu świadomości o sytuacji finansowej wraz z wiekiem.
Pytania dodatkowe, dotyczące zjawisk społecznych nie potwierdziły występowania zjawiska nadmiernej pewności siebie. Prawdopodobnie wynika to z wysokiego stopnia świadomości studentów,
opartego, w przypadku pytania o średnią na koniec studiów, na podejściu do studiowania by nie wybijać się z tłumu, a z drugiej strony zbudowaną przez liczne kampanie informacyjne na temat AIDS.
Jako, że ankieta przeprowadzona została wśród studentów kierunków ekonomicznych można było
się spodziewać rozkładu odpowiedzi odwrotnego do uzyskanego.
Tabela 2b. Nierealistyczny optymizm – wyniki badań.
Pytanie

TAK

NIE

Czy sądzisz, że ukończysz studia z wynikiem lepszym niż średnia na twoim wydziale?

51,9%

48,1%

Czy uważasz, że przeciętny Polak ma większe szanse zachorowania na AIDS niż ty?

49,3%

50,7%

Źródło: Opracowanie własne.

Zjawisko nierealistycznego optymizmu, zwane także pozytywną iluzją, jest bardzo niebezpiecznym efektem. Uleganie jego wpływowi w aspektach finansów osobistych może doprowadzić do podejmowania decyzji o ryzyku niewspółmiernie wysokim do oczekiwanych korzyści, a także do ignorowania prawdopodobieństwa doznania porażki.

Iluzja kontroli
Weryfikacja iluzji kontroli wśród studentów została przeprowadzona przy wykorzystaniu pytania
wykorzystanego po raz pierwszy w 1991 r. przez C. Heat’a i A. Tversky’ego. Wynik tamtego badania pokazał, że ok. 70% respondentów wolało odgadnąć wzrost bądź spadek kursu akcji z dnia następnego niż
poprzedniego. Rezultat badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów potwierdził ten efekt.
Na pierwszą opcję, czyli prognozę przyszłego ruchu cen akcji, zdecydowało się ok. 75,3% osób. Zatem
zdecydowana większość badanych uznała, że posiada duże umiejętności do prognozowania przyszłych
zmian cen i przyszłych zjawisk, niż umiejętność do odgadnięcia zjawiska, które miało już miejsce.
Heurystyka zakotwiczenia
Kolejnym zjawiskiem finansów behawioralnych, którego występowanie stwierdzono pośród żaków
jest heurystyka zakotwiczenia. Przeprowadzone badania wykazały, że studenci mają tendencję do szacowania nieznanych wielkości ekonomicznych na podstawie pewnego, zasugerowanego wcześniej poziomu, nazywanego w literaturze „kotwicą”. W badaniu wykorzystano subindeks giełdowy WIG-Banki,
którego wartość, mimo, że publikowana codziennie, nie jest powszechnie znana. Na dzień rozpoczęcia
badania WIG-Banki miał wartość 6434,67 punktów.
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Jako kotwicę przyjęto liczbę 3782.4, która nie miała nic wspólnego z ówczesną wartością indeksu –
liczba ta odbiegała od wartości benchmarku dla sektora bankowego o 2652.28.
Wyniki pokazały, że wartość kotwicy miała znaczny wpływ na kształtowanie się odpowiedzi.
W pierwszym kroku poproszono badanych by określili czy WIG-Banki znajduje się powyżej czy
też poniżej poziomu kotwicy. 54% badanych uznało, że indeks ten jest wyżej notowany niż kotwica.
Analogicznie, 46% stwierdziło, że wartość ta jest niższa. Drugi krok polegał na podaniu dokładnej wartości benchmarku.
Rozkład odpowiedzi w tym eksperymencie przedstawia wykres 2. Badane zjawisko zostało przeanalizowane oddzielnie dla wartości mniejszych i większych od kotwicy, a następnie ujęte całościowo.
W przypadku osób, które wskazały niższy poziom indeksu, średnia szacowana wartość wynosiła
2569,15 punktu i odbiegała od kotwicy o 30%, a odchylenie standardowe miało wartość 893,19. Najniższa
podana wartość indeksu wyniosła 700 punktów, natomiast najwyższa dokładnie tyle co kotwica: 3782,4
punktów. Ponadto 58% wszystkich zadeklarowanych wartości nie odbiegało od kotwicy o więcej niż 33%.
Można zatem stwierdzić, że studenci ulegli zjawisku kotwiczenia. W przypadku wartości wyższych od
kotwicy wyniki nie są już takie jednoznaczne. Średnia typowana wartość wyniosła 5358,39 punktu co stanowi wielkość o 41% wyższą od kotwicy. Odchylenie standardowe wyniosło 1067,45 punktu. Najniższa
oszacowana wartość to 3900 punktów, najwyższa to 8000. Wartości nieodbiegające od kotwicy o więcej
niż 33% podało 15 ankietowanych co odpowiada 48% wszystkich odpowiedzi. Największa ilość estymowanych wartości indeksu (29% wszystkich) znajdowała się w przedziale między 6000 a 6400 punktów.
Zatem w przypadku podawania wartości wyższych od zaproponowanej kotwicy nie można stanowczo
stwierdzić, że badani ulegli efektowi kotwiczenia.
Wykres 2. Efekt kotwiczenia. Rozkład odpowiedzi.

Źródło: Opracowanie własne.
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Jednakże całościowe ujęcie problemu prowadzi do jednoznacznych wniosków. Nieco ponad 60%
ankietowanych studentów podało wartość indeksu WIG-Banki odbiegającą od wartości zakotwiczenia
o mniej niż +/- 33%. Na wykresie 2. widać wyraźne zagęszczenie odpowiedzi w założonym przedziale.
Natomiast średnia ze wszystkich podanych wartości wynosiła 3546 punktów, odchylenie standardowe
1602,5. Wynik ten jednoznacznie dowodzi o istnieniu efektu zakotwiczenia wśród studentów.

Efekt status quo i pułapka zaangażowania
Badacze Samuelson i Zeckhauser efektem status quo nazwali zachowanie, poprzez które wybieramy znane sobie opcje i bardzo niechętnie akceptujemy jakiekolwiek zmiany.
Należy przeanalizować wyniki badania wśród studentów by zweryfikować tę tezę i rozważyć ewentualne przyczyny takiego zachowania. Studentom przedstawiono sytuację, w której po wcześniejszym
zakupie butelki wina za 40 zł mogli ją odsprzedać za 100 zł. Zdecydowana większość osób, bo aż 72%
respondentów, uznała, że nie chce odsprzedawać zakupionej wcześniej butelki wina, mimo osiągnięcia
na tej transakcji ponad dwukrotnego zysku! Czy zachowanie to należy uznać za nieracjonalne? Niekoniecznie. Każdy ma prawo przywiązać się do rzeczy, którą już od dość dawna posiada, i wcale nie musi
jej odsprzedawać komuś tylko dlatego, że ten proponuje mu atrakcyjną cenę6. Największe znaczenie
dla wniosków badania ma druga część pytania, w której studenci zostali poproszeni o deklarację
kwoty za jaką kupiliby kolejną butelkę wina.
69% osób podało kwotę nie większą niż 100 zł, natomiast niespełna co trzeci badany stwierdził, że chce kupić kolejną butelkę za kwotę wyższą. Średnia wyniosła 106 zł. Wynik ten dowodzi
kilku rzeczy. Przede wszystkim odpowiedzi te są zgodne z badaniami Samuelsona i Zeckhausera
i potwierdzają występowanie efektu status quo. Ponad to deklaracja odkupienia po cenie niższej od
oferowanej stwierdza o występowaniu pułapki zaangażowania/przywiązania – błędu ściśle powiązanego z badanym efektem.
Rozumując zgodnie z teorią zakładającą stałość preferencji, skoro respondenci nie godzili się na
sprzedaż wina za 100 zł to znaczy, że w ich przekonaniu było ono warte zdecydowanie więcej. W związku z tym, dlaczego studenci w większości nie wyrażają chęci zakupu kolejnej, identycznej, butelki wina
za kwotę wyższą niż 100 zł? Otóż efekt przywiązania wyjaśnia, iż ludzie w sposób subiektywny uważają,
że większą wartość ma rzecz, która znajduje się w ich posiadaniu, niż wtedy gdy jest ona w posiadaniu
kogoś innego. Dokładnie w ten sam sposób zachowali się studenci.
Postrzeganie wartości pieniądza
Badanie miało na celu sprawdzenie czy konkretna wartość pieniężna (w tym przypadku 10 zł) zawsze postrzegana jest w ten sam sposób. Wynik pokazuje, że tak nie jest. W badaniu pierwszym 10 zł
stanowiło 50% ceny produktu, który zamierzano nabyć. Okazało się, że studenci gotowi byli zdobyć się
na odrobinę dodatkowego wysiłku by przejść do odleglejszego sklepu i oszczędzić 10 zł na produkcie.
6

T. Zaleśkiewicz, Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów, GWP, Gdańsk
2003, s. 176.
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W badaniu drugim, gdzie 10 zł odpowiadało tylko 2% ceny kupowanego produktu, zdecydowana większość ankietowanych uznała, że nie warto jest pokonywać określonego dystansu do innego sklepu by
zaoszczędzić takie pieniądze. Co prawda wartość nabywcza 10 zł nie uległa zmianie, lecz postrzeganie
tej kwoty zmieniło się zdecydowanie. Zatem twierdzenie, że ludzie myślą o kosztach i oszczędnościach
w wartościach procentowych a nie w wielkościach rzeczywistych znalazło potwierdzenie w przeprowadzanych badaniach ankietowych.

Efekt utopionych kosztów
Zgodnie z teorią ekonomii jedynie analiza teraźniejszych oraz przyszłych kosztów i korzyści powinna mieć wpływ na decyzje. Koszty historyczne nie odgrywają roli7. Przeprowadzone badanie to ma
na celu określenie, czy faktycznie dla przeciętnego studenta koszty poniesione w przeszłości popadają
w niepamięć.
W ankiecie poproszono o podjęcie decyzji, czy kontynuować, czy natychmiast zakończyć nierentowny projekt superszybkiego samolotu, na który wydano 9 milionów dolarów. Okazało się, że 90%
ankietowanych opowiedziało się za kontynuowaniem projektu i poniesieniem kolejnego miliona dolarów wydatków, by ukończyć nieopłacalne przedsięwzięcie. Wybór ten, z ekonomicznego punktu widzenia, jest zupełnie nieracjonalny. Zakładając, że student, który się na potrzeby eksperymentu wciela
w dyrektora firmy, kontynuuje nieopłacalny projekt, by wprowadzić go na rynek musi ponieść kolejne
koszty, m.in. marketingu. Jednakże, mając produkt gorszy od konkurencji, trzeba uwzględnić, że niewielu klientów się nim zainteresuje, więc prawdopodobnie nie uda pokryć się nawet części strat.
Co zatem powoduje, że studenci decydowali się kontynuować projekt. Okazuje się, że na decyzje
nie mają wpływu tylko i wyłącznie teraźniejsze i przyszłe koszty. Bardzo dużą rolę w procesie decyzyjnym tej grupy odgrywają koszty historyczne. Prowadzi to do tego, że badani wykazali się awersją do
ponoszenia strat.
Opierając się na teorii perspektywy, efekt ten należy wytłumaczyć jako brak zdolności do pogodzenia się ze stratą. Środki finansowe i własny czas zaangażowane w nierentowny projekt wywołały
w badanych potrzebę kontynuacji działań, pogłębiania zaangażowania i ponoszenia coraz większych
strat. Dzieje się tak dlatego, że największy przyrost funkcji wartościowania dotyczy przypadków, gdy
na początku realizacji projektu ponosimy stratę.
W związku z dużym nachyleniem funkcji wartościowania dla strat, zadowolenie z wyprowadzenia
przedsięwzięcia na prostą jest większe niż realizacja projektu od początku przynoszącego zyski.
Wnioski płynące z doświadczenia:
⊙

Im wyższe są koszty poniesione na realizację projektu tym większy jest czas i wysiłek poświęcony,
by „uratować” projekt

⊙

Z czasem przedsięwzięcie zostaje uznane za w pełni zamortyzowane i ostatecznie anulowane, niezależnie od utopionych kosztów8.

7

A. Cieślak, op. cit., s.107.

8

Ibidem, s. 108.
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5. Podsumowanie
Badania zaprezentowane w niniejszym artykule pozwalają uzyskać odpowiedź na podstawowe
pytanie, postawione we wstępie, czy grupa, jaką są studenci, ulega błędom i skłonnościom finansów
behawioralnych.
Jak pokazują wyniki przeprowadzonych eksperymentów, studenci nie stanowią wyjątku na tle innych grup społecznych. Posiadając ograniczoną zdolność do przetwarzania informacji, osoby te nie
opierają swoich ocen i decyzji o prawa matematyki, ani nie zachowują się zgodnie z założeniami klasycznej teorii ekonomii. Niepewność i nieznajomość podstawowych zasad finansów to najistotniejsze
z czynników prowadzących do podejmowania błędnych decyzji.

Piotr Kordula
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne I stopnia, III rok
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Joanna Kniaziuk

Wycena wybranych składników majątku
apłynność i rentowność przedsiębiorstwa
1. Wstęp
Rachunkowość, związana z przejawami ludzkiej działalności od bardzo dawna, kształtowała się razem
z dynamicznie postępującym rozwojem społeczno – gospodarczym. Współcześnie, w dobie gospodarki
rynkowej i pędzących procesów globalizacji, żadna firma nie miałaby racji bytu bez tego uniwersalnego
i elastycznego systemu informacyjnego. Bez wątpienia rachunkowość, definiowana jako „system pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji ekonomiczno – finansowych o sytuacji majątkowej i osiągniętych wynikach, służący celom sprawozdawczym i decyzyjnym jednostki”1, warunkuje podejmowanie
trafnych decyzji oraz jest podstawą bieżącego i długookresowego zarządzania przedsiębiorstwem. Wiarygodność i użyteczność rachunkowości natomiast uzależniona jest od konkretnych zasad i wytycznych
jej prowadzenia, a więc sformułowanej polityki bilansowej. Stanowi ona swego rodzaju zbiór wybranych
i stosowanych w firmie rozwiązań, najlepiej dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności, jak i zapewniających wymaganą jakość sprawozdań finansowych.2 Rozważania podjęte w artykule mają na celu
wykazanie zależności między instrumentami polityki rachunkowości, dotyczącymi obszaru wyceny ma-

1

2

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
„Dom Organizatora”, Toruń 1994, s. 9.
Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami
(dalej stosowany skrót : uor), art. 3 ust. 1 pkt 11.
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jątku, oraz osiągniętymi przez jednostkę efektami ekonomicznymi. Biorąc pod uwagę wskazane związki,
zadaniem autora było ukazanie wpływu wybranego wariantu szacowania wartości na analizę wskaźnikową w obrębie płynności i rentowności.

2. Wycena składników majątku jako główny element polityki rachunkowości
jednostki gospodarczej
Definiując rachunkowość na pierwszy plan wysuwa się problem pomiaru, wyrażenia w pieniądzu
wszystkich zdarzeń mających miejsce w jednostce. W rozwiniętej gospodarce rynkowej rzetelny pomiar wyniku finansowego to nadrzędny cel systemu rachunkowości. Okazuje się jednak, iż realizacja
tego zadania przez firmy, funkcjonujące w nieustannie zmieniającej się przestrzeni gospodarczej, jest
bardzo trudna. Ustalenie wiarygodnego poziomu wyniku finansowego – jako syntetycznego miernika
oceny standingu finansowego jednostki – determinuje bowiem właściwie przeprowadzona wycena,
głównie w ramach rachunku zasobów oraz strumieni.3
Wycena aktywów i pasywów jest zasadniczą kwestią wśród szczegółowych zasad polityki rachunkowości. Szacując wartość majątku przedsiębiorstwo wpływa na poziom generowanych efektów ekonomicznych. Problem wyceny jest tym bardziej istotny, gdyż jak dotąd, pomimo zmian w teoretycznych
podstawach szacowania wartości, jak i rozwiązaniach stosowanych w praktyce, nie wypracowano systemu, dzięki któremu wszystkie aktywa i pasywa mogłyby być wyceniane według jednej metody, uważanej
za uniwersalną.4 Przedsiębiorstwa wykorzystują szereg zasad i różne kategorie wartości, w tym szeroko
pojęty szacunek. Wycena aktywów i pasywów opiera się na ustaleniu wartości w dwóch momentach czasu: podczas pierwszego wprowadzenia danego składnika do ksiąg rachunkowych (tzw. wycena wstępna)
oraz podczas zamknięcia ksiąg - wycena na dzień bilansowy, która bezpośrednio wpływa na jakość informacji ekonomicznych ujętych w formie sprawozdań finansowych.
Stosowane metody wyceny składników bilansu przedstawiono na Wykresie 1.

3

B. Micherda, Analityczna funkcja rachunkowości, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 66.

4

M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002, s. 375.
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Wykres 1. Metody wyceny składników bilansu

Źródło: G. Voss, Wartość godziwa jako jedna z metod wyceny, www.inforlex.pl/Polskie Prawo Gospodarcze,
dostęp z dnia 20 grudnia 2008 r.

Przedsiębiorstwo, w granicach określonych przez prawo, ma możliwość wyboru sposobu szacowania wartości. Jeżeli zastosowany wariant wyceny służy realizacji celów jednostki, przy jednoczesnym
zapewnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, jest to wybór w pełni uzasadniony. Jeżeli zaś wykorzystanie danej opcji łączy się z zamiarem zniekształcenia sprawozdania finansowego, przez wpływ na
wartość poszczególnych jego pozycji, to praktyki takie mogą być ocenione jako kreatywna rachunkowość, a nawet oszustwo księgowe. Podmioty gospodarcze, wykorzystując materialną politykę rachunkowości mogą oddziaływać na wartość pozycji sprawozdania finansowego poprzez:5
⊙

ustalony okres, stawki i metodę amortyzacji, a także przez częstotliwość weryfikacji tych zmiennych,

⊙

5

postępowanie ze składnikami charakteryzującymi się niską, jednostkową wartością,

Zasady (polityka) rachunkowości, „Zeszyty metodyczne rachunkowości”, Nr 5, rok VI (2003), Dodatek nr 2,
s. 10 – 13.
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⊙

odpisy dokonywane z tytułu trwałej utraty wartości,

⊙

odstępstwa od zasady wyceny towarów i materiałów według cen nabycia, natomiast produktów
gotowych po koszcie wytworzenia,

⊙

metody wyceny rozchodowanych zapasów,

⊙

wycenę należności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących,

⊙

podejście do tworzenia i szacowania rezerw.

To tylko nieliczna grupa przykładów kształtujących wielkość pozycji sprawozdań finansowych.
Sprawozdania, jako produkty rachunkowości, są podstawą analizy i oceny kondycji podmiotu pod
względem wielu kryteriów. Rozważając różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, bez wątpienia kwestie płynności oraz rentowności należą do najważniejszych, dlatego też związki tych obszarów
z wyceną składników bilansu są istotne i wymagają przeanalizowania.

3. Zależności między wyceną aktywów a rentownością majątku przedsiębiorstwa
Jakość, efektywność i wypłacalność należą do kluczowych problemów przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa. Większa efektywność w procesach gospodarczych stała się koniecznością,
a nie kwestią wyboru. Przesądza ona o wynikach walki konkurencyjnej i możliwości utrzymania się na
rynku, jest tym samym najważniejszym narzędziem oceny skuteczności zarządzania firmą.6
Rentowność powiązana jest z odpowiednio oszacowanym wynikiem finansowym. Osiągnięty
zysk jednostki w relacji do wybranej podstawy porównań stanowi odpowiedni wskaźnik rentowności
(zyskowności).7
Mierniki zyskowności aktywów ukazują zależność wypracowanego wyniku finansowego do
średniego stanu środków gospodarczych zaangażowanych w działalności podmiotu. Odzwierciedlają
efektywność wykorzystania aktywów, czyli ich zdolność do generowania efektów finansowych.8 Ujawniające się tendencje w poziomie wskaźników rentowności na przestrzeni lat, porównania z innymi
podmiotami czy średnimi oszacowanymi dla branży pozwalają ocenić pozycję ekonomiczną podmiotu w jej otoczeniu. Pogarszające się wskaźniki stają się symptomami występujących zakłóceń w prowadzonej działalności, dlatego tak ważna jest rzetelna analiza i prawidłowa wycena kategorii ekonomicznych wykorzystywanych podczas prac analitycznych.
Kształtowanie się mierników oceny rentowności firmy w zależności od instrumentów polityki rachunkowości przedstawia Tabela 1.

6

E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2002,
s. 187–190.

7

Rachunkowość w biznesie, praca zbiorowa pod red. K. Czubakowskiej, PWE, Warszawa 2006, s. 294.

8

B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, s. 94.
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Tabela 1. Instrumenty polityki rachunkowości i ich wpływ na mierniki oceny rentowności przedsiębiorstwa
Stosowany instrument

Wpływ na majątek

Wpływ na rentowność

Różna wartość bilansowa

Aktywowanie kosztów zakupu powoduje
zwiększenie rentowności, odnoszenie kosztów
zakupu bezpośrednio w koszty zmniejsza
rentowność

Różna wartość bilansowa

W przypadku różnic w stanach produkcji
w toku na koniec poszczególnych okresów
wynik finansowy może być zniekształcony
(szczególnie, gdy firma nie wycenia produkcji
w toku)

Wycena wyrobów gotowych

Różna wartość bilansowa

Wycena po cenach sprzedaży netto lub
koszcie wytworzenia (różne metody
kalkulacji, wycena według cen bieżących
lub historycznych) powoduje ustalanie
różnej wartości produktów, przez co koszty
są aktywowane lub wpływają na wynik
finansowy

Ustalanie odpisów
aktualizujących wartość
należności

Zmniejszenie wartości
bilansowej

Pogorszenie rentowności

Metody amortyzacji

Różna wartość bilansowa

Różna rentowność

Wycena materiałów i towarów

Wycena produkcji w toku

Źródło: W. Gos, Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2001, s. 55.

Przedstawiona tabela podkreśla silne relacje miedzy metodami wyceny majątku a osiągniętym poziomem rentowności. Wpływ na mierniki zyskowności wywiera także szacowanie rezerw. W praktyce
rezerwy tworzone są w całym okresie sprawozdawczym, w sytuacji wystąpienia obiektywnych przesłanek uzasadniających ich wystąpienie, nie później jednak niż na dzień sporządzenia bilansu. Podjęcie decyzji o utworzeniu rezerwy pociąga za sobą konieczność oszacowania jej wysokości, formalnie
udokumentować zdarzenie powiązane z rezerwą można dopiero w przyszłych okresach. Utworzenie
rezerwy oznacza obciążenie bieżących strat i kosztów jednostki, a także ograniczenie zysku przeznaczonego do podziału.9 Zmniejszenie wyniku finansowego, na skutek utworzenia rezerw, pociąga za
sobą pogorszenie rentowności podmiotu.
Pozostawienie jednostkom możliwości kształtowania własnej polityki bilansowej wpływa na różną
wartość bilansową aktywów i pasywów, a także na kategorie ekonomiczne ujęte w rachunku zysków
i strat. Przedsiębiorstwa mogą, w pewnych granicach, oddziaływać na poziom osiągniętych efektów
finansowych, a przez to na rentowność i ogólny obraz swojej działalności.

9

M. Gmytrasiewicz, Rezerwy w księgach rachunkowych: tworzenie, wykorzystywanie, rozwiązywanie, Difin, Warszawa 2002, s. 9 –10.
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4. Zasady wyceny majątku a mierniki płynności finansowej
Szczególne miejsce w praktyce gospodarczej przypisywane jest także płynności finansowej. Zarządzanie tym obszarem należy do kluczowych kwestii wśród decyzji dotyczących bieżącego kierowania
jednostką o strategicznym wpływie dla efektywności w długim okresie. Jakiekolwiek zaś zakłócenia
płynności finansowej są bardzo negatywnie oceniane przez otoczenie i pociągają za sobą wielorakie niekorzystne konsekwencje.10
Wskaźniki płynności bazują z jednej strony na kategorii zobowiązań krótkoterminowych, z drugiej zaś na szerokiej grupie aktywów bieżących. Majątek obrotowy wycenia się stosując różne zasady
szacowania wartości.
Miary płynności (zwłaszcza wskaźnik bieżącej płynności, gdyż przy obliczeniach uwzględnia się
zapasy) zależą w dużej mierze od specyfiki danej branży, a poza tym od metody szacowania wartości
zapasów (metoda FIFO, LIFO, zastosowanie cen przeciętnych, stosowane uproszczenia).11
Wśród zbioru instrumentów składających się na politykę bilansową można wyodrębnić elementy
wywierające wpływ na płynność jednostki, co prezentuje Tabela 2.
Tabela 2. Instrumenty polityki bilansowej wpływające na płynność finansową
Instrumenty polityki bilansowej

Przykłady instrumentu

Instrumenty zwiększające stan środków płatniczych

- opóźniony zakup surowców i materiałów
- wkłady środków płatniczych wnoszone przez
wspólników przed dniem bilansowym
- opóźniona spłata zobowiązań
- żądanie zaliczek i przedpłat
- zaciąganie pożyczek

Instrumenty wpływające na poziom zapasów

- zasady wyceny rozchodu i stanu końcowego
- aktywowanie kosztów (np. kosztów zakupu)
- korekty wartości zapasów na dzień bilansowy

Instrumenty kształtujące wielkość należności

- ustalanie odpisów aktualizujących należności
wątpliwe, sporne
- doliczanie w ciągu roku odsetek od należności
- tworzenie rezerw na odsetki od należności

Instrumenty zmniejszające wartość zobowiązań

-

niedoliczanie odsetek
przeniesienie podwyżek płac na następne okresy
opóźnianie zakupów dostaw i usług
przesunięcia podziału zysku na następne okresy

Źródło: W. Gos, op. cit., s. 53.

10

A. Tokarski, M. Tokarski, Co wpływa na płynność finansową firmy i jak ją kontrolować, www.infor.pl, dostęp
z dnia 3 grudnia 2008 r.

11

G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza ekonomiczno – finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2006, s. 114.
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Płynność finansowa jest zagadnieniem wrażliwym na zmiany wartości kategorii, które są podstawą
analizy. Zarówno zastosowana metoda wyceny materiałów czy towarów, wyrobów gotowych bądź produkcji w toku czy zasady tworzenia odpisów mających na celu aktualizację należności, przekładają się
na wartość mierników płynności, powodując zmiany ich poziomu.12
Wybrane decyzje przedsiębiorstwa przekładające się na płynność finansową zawiera Tabela 3.
Tabela 3. Decyzje jednostki kształtujące płynność finansową
Decyzje zmniejszające płynność finansową

Decyzje zwiększające płynność finansową

- odpisy aktualizujące wartość należności

- nieutworzenie odpisów aktualizujących wartość
należności wątpliwych i dochodzonych na drodze
sądowej

- odpisy aktualizujące wartość zapasów
- wycena zapasów po cenach zakupu nie wyższych
od aktualnych cen rynkowych

- wycena zapasów po kosztach historycznych, które
mogą być wyższe od aktualnych cen rynkowych

- niedoliczanie odsetek do należności

- bieżące naliczanie odsetek od należności

- zaliczanie papierów wartościowych do „Inwestycji
długoterminowych”, mimo ich nabywania z zamiarem
sprzedaży

- kwalifikacja papierów wartościowych do grupy
„Krótkoterminowych aktywów finansowych”, mimo ich
nabywania w celu trwałej lokaty

Źródło: W. Gos, op. cit., s. 57.

Zaprezentowane przykłady świadczą o istotnym wpływie wyceny aktywów na prawidłową ocenę
płynności finansowej. Przedsiębiorstwa dokonując wyboru zasad polityki bilansowej powinny starać
się jak najlepiej dostosować przyjęte rozwiązania do specyfiki własnej jednostki i dążyć do realizacji
nadrzędnej zasady rachunkowości, jaką jest true and fair view. Spełniony cel w postaci ukazania rzetelnego i wiernego obrazu jednostki jest gwarantem właściwej oceny płynności i innych obszarów funkcjonowania firm.

5. Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa X w zakresie wyceny składników bilansu
W celu zobrazowania związków między zasadami wyceny majątku a wynikami finansowymi firmy,
płynnością i rentownością autorka poddała obserwacji praktykę gospodarczą. Przeprowadzona została
analiza dotycząca szacowania wartości składników bilansu w kontekście osiągniętej płynności finansowej oraz zyskowności oparta na danych z 2008 r. pochodzących z firmy zajmującej się produkcją oraz
12

W. Gos., op. cit., s. 55.
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montażem konstrukcji stalowych. Z uwagi na prowadzenie pełnej księgowości dopiero od 2008 r. oraz
wynikający z tego brak dostatecznych informacji autorka zawęziła analizę i starała się wykazać zależności
miedzy wynikiem finansowym, płynnością oraz rentownością aktywów a wyceną należności (z uwzględnieniem odpisów aktualizujących), tworzeniem rezerw oraz stosowaną metodą amortyzacji.
Mając na uwadze specyfikę branży oraz charakter podjętej wytwórczości przedsiębiorstwo sformułowało zasady polityki bilansowej.
Elementy majątku przedsiębiorstwa wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie
ceny, zachowując przy tym zasadę ostrożności.
Środki trwałe podmiotu wycenia się z zastosowaniem ceny nabycia albo kosztów poniesionych na
ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o stosowne odpisy amortyzacyjne.
Ustalając stawki amortyzacji jednostka przyjęła zasadę zgodności z wytycznymi zawartymi w ustawie o podatku dochodowym. Składniki środków trwałych umarza się proporcjonalnie do okresu ich
użytkowania, z zastosowaniem amortyzacji liniowej oraz degresywnej według stawek wymienionych
w ustawie o podatku dochodowym.
Posiadane zapasy materiałów przedsiębiorstwo wycenia przy użyciu rzeczywistych cen nabycia.
Jednostka nie prowadzi szczegółowej rejestracji posiadanych zapasów. Prowadzona ewidencja sprowadza się do odpisywania bezpośrednio w koszty wartości materiałów bądź towarów w dniu ich zakupu,
natomiast produktów gotowych w momencie zakończenia procesu wytwórczego. Na zapasy występujące w firmie składa się niewielka ilość pozycji, które cechuje stosunkowo wysoka wartość jednostkowa,
dlatego też dokonuje się szczegółowej identyfikacji zapasów wykorzystywanych w procesie realizacji
konkretnych przedsięwzięć.
Należności firmy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, natomiast powstałe zobowiązania
w kwocie wymagającej zapłaty.
Firma w 2008 r. nie utworzyła żadnej kategorii rezerw na zobowiązania.
W dalszej części artykułu autorka starała się wykazać wpływ stosowanych przez firmę zasad wyceny
należności, tworzenia rezerw oraz metody amortyzacji na poziom mierników płynności i rentowności,
a pośrednio także na ogólną kondycję finansową jednostki.

6. Wpływ stosowanych zasad wyceny majątku na płynność finansową oraz rentowność aktywów w firmie X
Każda jednostka gospodarcza zobowiązana jest stosować zasady systemu rachunkowości w sposób prawidłowy, zapewniając tym samym rzetelne i jasne przedstawienie swojej sytuacji majątkowej
oraz finansowej, a także wyniku finansowego.13 Porównując instrumenty kształtujące płynność finansową (zob. Tabela 3.) z założeniami polityki bilansowej firmy X można zauważyć, iż wśród stosowanych
rozwiązań jednostka nie zakłada tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności. Podejście
13

Art. 4 ust. 1 uor.
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takie przekłada się na wzrost wskaźników płynności. Podobny wpływ może mieć także przesuwanie
terminów zakupu surowców i materiałów do produkcji. Ograniczanie zamówień zapasów z jednej strony zmniejsza stan zobowiązań, z drugiej powoduje wzrost ilości dostępnych środków płatniczych, co
oddziałuje na stopień wypłacalności podmiotu w danym okresie.
W firmie X przeprowadzono analizę płynności finansowej na podstawie danych z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 r.:
⊙
aktywa obrotowe ogółem:
1 095 117,76 zł,
35 420,15 zł,
⊙
zapasy:
763 475,45 zł,
⊙
należności krótkoterminowe:
291 632,55 zł,
⊙
inwestycje krótkoterminowe:
4 589,61 zł,
⊙
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
380 179,48 zł.
⊙
zobowiązania krótkoterminowe:
Wskaźniki płynności finansowej w firmie X w 2008 r. kształtowały się następująco:
1.

Wskaźnik bieżącej płynności (CR)

2.

Wskaźnik szybkiej płynności (QR)

3.

Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi (Cash ratio)

Tabela 4. Wskaźniki płynności finansowej w firmie X w 2008 r.
Wskaźnik

2008 r.

CR

2,88

QR

2,78

Cash ratio

0,77

Źródło: Opracowanie własne.

Przeprowadzona analiza dowodzi bardzo dobrej kondycji finansowej jednostki. W 2008 r. podmiot osiągnął płynność przekraczającą wielkości wzorcowe ustalone dla powyższych miar.14 W firmie
14

Zazwyczaj, w literaturze, podaje się następujące wartości wzorcowe: wskaźnik bieżącej płynności – przedział od
1,5 do 2,0; wskaźnik szybkiej płynności – co najmniej 1,0.
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sklasyfikowano rozrachunki handlowe według stopnia ich ściągalności. Należności przeterminowane
stanowią 12,50% ogółu należności z tytułu dostaw i usług. Pomimo występowania rozrachunków nieściągalnych jednostka nie utworzyła odpisów aktualizujących. Dla zobrazowania wpływu utworzenia
odpisów aktualizujących na wycenę bilansową należności, a następnie płynność, autorka założyła hipotetyczne wysokości odpisów na poziomie 30% i 60% (Tabela 5.)
Tabela 5. Odpisy aktualizujące a wycena należności na dzień bilansowy
Należności przeterminowane
Należności

Należności nieprzeterminowane

Ogółem
do 90 dni

90 - 180 dni

174 679,75

18 216,60

6 737,65

199 634,00

0%

30%

60%

x

Odpis aktualizujący (w zł)

0,00

5 464,98

4 042,59

9 507,57

Należności netto

174 679,75

12 751,62

2 695,06

190 126,43

(w zł)

Ustalona wysokość odpisu
aktualizującego

Źródło: Opracowanie własne.

Przełożenie odpisów aktualizujących należności na miernik płynności bieżącej przedstawiono
w Tabeli 6.
Tabela 6. Wpływ odpisów aktualizujących na wskaźnik płynności bieżącej
Przed korektą

Po korekcie

Aktywa obrotowe ogółem, w tym:

1 095 117,76 zł

1 085 610,19 zł

należności handlowe netto

199 634,00 zł

190 126,43 zł

Zobowiązania krótkoterminowe

380 179,48 zł

380 179,48 zł

Wskaźnik płynności bieżącej
(Aktywa obrotowe/Zobowiązania bieżące)

2,881

2,856

Źródło: Opracowanie własne.
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Przeprowadzona analiza wskazuje na związki między prawidłową wyceną należności handlowych
(z uwzględnieniem odpisów aktualizujących) a poziomem mierników płynności. Utworzenie odpisów korygujących w sytuacji ujawnienia się przeterminowanych rozrachunków zmniejsza wartość
należności na dzień bilansowy, a tym samym wysokość całych aktywów obrotowych, co powoduje
obniżenie wskaźników płynności.
Podstawą analizy rentowności aktywów w firmie X były dane z bilansu jednostki oraz rachunku
zysków i strat za 2008 r.:
⊙
-zysk netto:
903 774,15 zł
⊙
-aktywa ogółem:
1 752 501,78 zł
Rentowność aktywów ogółem firmy X w 2008 r. wyniosła:

Osiągnięta przez jednostkę rentowność majątku na poziomie 51,57% świadczy o bardzo wysokiej
skuteczności zaangażowanych aktywów. W procesie wyceny nie uwzględniono jednak zdarzeń, które
mogą w istotny sposób wpływać na podwyższenie ich zyskowności.
Jednostka nie tworzy odpisów aktualizujących należności. Odpisy korygujące wartość należności
zmniejszają osiągnięty wynik finansowy przez odnoszenie ich w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych. Oddziaływanie utworzonych odpisów aktualizujących rozrachunki (zob.
Tabela 5) na wysokość efektów finansowych, a następnie rentowność zaprezentowano w Tabeli 7.
Tabela 7. Wpływ odpisów aktualizujących na poziom wyniku finansowego oraz rentowność aktywów
Przed korektą

Po korekcie

Zysk ze sprzedaży

1 154 263,47

1 154 263,47

Pozostałe koszty operacyjne, w tym:

5 341,19

14 848,76

odpisy aktualizujące należności

0,00

9 507,57

Pozostałe przychody operacyjne

1,75

1,75

Zysk lub strata z działalności operacyjnej

1 148 924,03

1 139 416,46

Zysk (strata) netto

903 774,15

894 266,58

Aktywa ogółem

1 752 501,78

1 742 994,21

Wskaźnik rentowności aktywów (Zysk netto/Aktywa ogółem)

51,57%

51,31%

Źródło: Opracowanie własne.

Odnoszenie utworzonych odpisów w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych bądź finansowych
powoduje wzrost ponoszonych kosztów przez jednostkę i spadek wskaźnika rentowności aktywów.
W badanej firmie należności od odbiorców stanowią znaczny udział w strukturze aktywów, dlatego też
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niedokładna wycena tych składników może wpływać na podwyższenie rentowności majątku. Pominięcie odpisów aktualizujących w procesie wyceny należności może zniekształcić obiektywną i rzetelną ocenę kondycji przedsiębiorstwa.
Istotną kwestią jest również nie tworzenie rezerw na zobowiązania. W bilansie jednostki sporządzonym na koniec 2008 r. nie wystąpiła żadna pozycja rezerw zabezpieczająca firmę przed przewidywalnym
ryzykiem gospodarczym oraz zmianą warunków funkcjonowania. Rezerwy powinny być tworzone
w podmiocie na bieżąco, najpóźniej zaś na dzień bilansowy. Obciążają one, zależnie od sytuacji której
dotyczą, pozostałe koszty operacyjne bądź koszty finansowe, ewentualnie starty nadzwyczajne.15 Wszystkie te pozycję powodują zmniejszenie wyniku finansowego, czego skutkiem jest obniżenie stopy zysku.
Decyzję o utworzeniu rezerwy traktuje się jako indywidualną sprawę każdego podmiotu i zależy ona od
zdolności prognozowania ryzyka występującego w działalności gospodarczej. Z drugiej strony rezerwy,
jako realny instrument polityki bilansowej, mogą znacznie wpływać na efekty finansowe osiągane przez
jednostkę. Dla zobrazowania związków między wyceną rezerw a rentownością autorka założyła utworzenie w badanej jednostce kilku tytułów rezerw krótkoterminowych, co prezentuje Tabela 8.
Tabela 8. Rezerwy krótkoterminowe i ich udział w sumie bilansowej
Suma bilansowa

1 752 501,78 zł

Kwota rezerw krótkoterminowych, w tym:

330 872,34 zł

1) rezerwy na niewykorzystane urlopy

165 436,17 zł

2) rezerwy na szczególne ryzyko gospodarcze

33 087,23 zł

3) rezerwy na roszczenia pracownicze

132 348,93 zł

Udział rezerw w sumie bilansowej (w %)

18,88%

Źródło: Opracowanie własne.

Związki między wyceną rezerw a rentownością jednostki zaprezentowano w Tabeli 9.
Tabela 9. Wpływ rezerw finansowych na kształtowanie się wyniku finansowego i rentowność aktywów

Kwota rezerw krótkoterminowych
Wynik finansowy
Aktywa ogółem
Wskaźnik rentowności aktywów (Zysk netto/Aktyw ogółem)

Źródło: Opracowanie własne.
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- zł

330 872,34 zł

903 774,15 zł

572 901,81 zł

1 752 501,78 zł

1 752 501,78 zł

51,57%

32,69%
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Utworzenie rezerw na zobowiązania obniża wysokość ujętego w sprawozdaniu wyniku finansowego. Zmniejszenie zysku netto powoduje pogorszenie sytuacji finansowej jednostki poprzez redukcję
miernika zyskowności aktywów.
Inną kwestią są stosowane metody i stawki amortyzacji. Polityka bilansowa firmy X zakłada wykorzystanie rozwiązań proponowanych przez prawo podatkowe. Przyjęty sposób niewątpliwie upraszcza ewidencję
oraz nie powoduje powstawania różnić przejściowych, niemniej jednak rzeczywiste zużycie majątku może
znacząco różnić się od założeń narzuconych w przepisach podatkowych. Autorka założyła zmianę metody
amortyzacji, z liniowej na degresywną, dwóch maszyn produkcyjnych, przyjętych przez firmę do użytkowania w grudniu 2007 r. Pierwszych odpisów amortyzacyjnych dokonano w styczniu 2008 r. Zbadała także
wpływ zmiany kosztów amortyzacyjnych na wynik finansowy oraz rentowność aktywów na koniec 2008 r.
Dokonane odpisy amortyzacyjne maszyn metodą liniową oraz degresywną w 2008 r. zaprezentowano w Tabeli 10.
Tabela 10. Amortyzacja maszyn metodą liniową oraz degresywną w 2008 r.
Maszyna I

Maszyna II

38 000

26 500

Stopa amortyzacji liniowej

20%

19%

Stopa amortyzacji degresywnej

40%

38%

Amortyzacja roczna (metoda liniowa)

7 600

5035

Amortyzacja roczna (metoda degresywna)

15 200

10 070

Wzrost kosztów amortyzacji

7 600

5 035

Wartość początkowa

Razem - wzrost amortyzacji dwóch maszyn

12 635

Wartość netto maszyny –metoda liniowa (koniec 2008 r.)

30 400

21 465

Wartość netto maszyny - metoda degresywna (koniec 2008 r.)

22 800

16 430

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 11 obrazuje wpływ zmiany amortyzacji dwóch maszyn produkcyjnych na stan aktywów
ogółem, wynik finansowy oraz rentowność aktywów na koniec 2008 r.
Tabela 11. Wynik finansowy oraz rentowność aktywów na koniec 2008 r. po uwzględnieniu zmiany metody amortyzacji dwóch maszyn produkcyjnych

Aktywa ogółem
Wynik finansowy
Wskaźnik rentowności aktywów (Zysk netto/Aktyw ogółem)

Źródło: Opracowanie własne.

153

Przed korektą

Po korekcie

1 752 501,78 zł

1 739 866,78 zł

903 774,15 zł

891 139,15 zł

51,57%

51,22%
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Jednostka, dokonując wyceny rzeczowego majątku trwałego, powinna ocenić zasadność przyjętego rozwiązania uwzględniając specyficzne cechy aktywów, jak również tempo postępu naukowo –
technicznego. Amortyzacja należy do najważniejszych pozycji kosztów w podmiocie gospodarczym.
Wykorzystanie metody liniowej powoduje jednakowe obciążenie wyniku finansowego w kolejnych
latach. Nie uwzględnienie rzeczywistego zużycia środków trwałych wpływa tym samym na poprawę
mierników rentowności. Zastosowanie metody degresywnej, zakładającej przyspieszone rozłożenie
w czasie odpisów amortyzacji, powoduje wzrost kosztów, spadek zysku i ostatecznie obniżenie rentowności aktywów jednostki.
Osiągnięte wyniki finansowe są podstawą oceny kondycji przedsiębiorstwa, jego wypłacalności
i możliwości dalszego rozwoju. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż istnieją silne związki między wyceną
należności, szacowaniem wartości rezerw, kosztami amortyzacji a płynnością i rentownością jednostki.
Wskazane obszary są tylko nielicznymi przykładami potwierdzającymi wpływ stosowanych zasad wyceny na kondycję finansową podmiotu. Zasady bilansowe niewłaściwie dostosowane do specyfiki i skali
działalności bądź pominięcie pewnych zagadnień może powodować zniekształcenie wyniku finansowego oraz prowadzić do nierzetelnej oceny sytuacji finansowo – majątkowej przedsiębiorstwa.

7. Podsumowanie
Dokumentacja polityki rachunkowości, jako zbiór zasad i reguł stosowanych w przedsiębiorstwie
oraz obligatoryjny dokument, którego konieczność posiadania została narzucona przez UoR, jest
podstawą prawidłowego funkcjonowania jednostki. Wycena aktywów i pasywów należy natomiast do
zasadniczych kwestii wśród szczegółowych zasad bilansowych. Istnieją silne współzależności między
stosowanymi sposobami szacowania wartości oraz osiągniętym wynikiem finansowym, płynnością
i rentownością. Znaczenie prawidłowej wyceny jest więc w praktyce gospodarczej ogromne, warunkuje ona bowiem rzetelną ocenę standingu firmy. Podsumowując można stwierdzić, iż poruszona w artykule tematyka jest złożona i wymaga wielokierunkowego rozważenia. Aktywność przedsiębiorstw oraz
zewnętrzne warunki ich funkcjonowania ulegają ciągłym zmianom, dlatego tez polityka rachunkowości powinna być stale rozwijana i dostosowywana do nowych uwarunkowań działania firm.

Joanna Kniaziuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne II stopnia, I rok
Finanse i Rachunkowość
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Milena Tarnowska

Koszt wytworzenia produktów w świetle
przepisów krajowych i MSR
1. Wprowadzenie
Każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą, aby osiągnąć przychody z tego tytułu musi
ponieść określone koszty konieczne do ich uzyskania. W przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych podstawowym kosztem działalności jest koszt wytworzenia sprzedawanych przez nie wyrobów
gotowych lub świadczonych usług. Znajomość tej kategorii ekonomicznej jest ważna nie tylko z punktu
widzenia zarządzania przedsiębiorstwem, ustalania cen sprzedaży produktów, ale także dla zapewnienia
wiarygodności informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym jednostki. Koszt wytworzenia stanowi bowiem podstawowy parametr wyceny bilansowej produktów pracy oraz determinuje wysokość wyniku finansowego prezentowanego w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pojęcia kosztu wytworzenia produktu oraz porównanie jego elementów składowych zawartych w regulacjach krajowych i MSR. Dla pełniejszego
zrozumienia przedstawionego problemu rozważania teoretyczne zobrazowane zostały opracowanym
we własnym zakresie przykładem liczbowym.

2. Podstawowe elementy składowe kosztu wytworzenia
Koszty związane z powadzeniem podstawowej, statutowej działalności przez jednostki gospodarcze
można podzielić na dwie grupy, na koszty produktu i koszty okresu. Klasyfikacja ta jest ważna z punktu
widzenia zakresu kosztów, które należy uwzględniać w procesie kalkulacji kosztu wytworzenia produktów pracy.
Do kosztów produktu zalicza się koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz, w szczególnych sytuacjach, innych działalności, powiązane w sposób bezpośredni lub pośredni z wytworzeniem
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produktu, a których poniesienie przyniesie jednostce w przyszłości określone korzyści ekonomiczne.
Koszty te zostają aktywowane w bilansie przedsiębiorstwa w pozycji „Zapasy”, czekając na pojawienie
się współmiernego przychodu.1
Koszty okresu obejmują natomiast koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym, które
nie przyczyniają się w sposób bezpośredni lub pośredni do uzyskania konkretnych korzyści ekonomicznych przez jednostkę, lub też gdy korzyści te pojawią się w chwili poniesienia tych kosztów. Przykładem kosztów okresu mogą być koszty marketingu, czy ogólnego zarządu, ponieważ wiążą się one
z ogólnymi korzyściami ekonomicznymi generowanymi przez przedsiębiorstwo i trudno je przyporządkować do innego okresu niż okres ich poniesienia.2
Na podstawie art. 28 ustawy o rachunkowości3 do kosztów produktu (kosztów wytworzenia produktu) zalicza się bezpośrednie koszty wytworzenia, a także uzasadnioną część kosztów związanych
pośrednio z wytworzeniem tego produktu. Przepisy Międzynarodowego Standardu Rachunkowości
2 „Zapasy”4 definiują koszty przetworzenia zapasów jako koszty bezpośrednio związane z jednostką
produkcji wraz z systematycznie przypisanymi stałymi i zmiennymi pośrednimi kosztami produkcji.
Elementy kosztów wytworzenia produktu zawarte w przepisach krajowych i międzynarodowych zostały przedstawione na Rysunku 1.
Rys. 1. Składniki kosztów wytworzenia produktów – definicja podstawowa

Źródło: Opracowanie własne.

1

E. Walińska, Produkty, [w:] Rachunkowość 2007: rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, pod red.
B. Wawrzyńczak-Jędryka, Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa 2008, s. 432.

2

Ibidem.

3

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity: Dz. U. 2009 r.
nr 152, poz. 1223, (dalej: ustawa o rachunkowości).

4

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)2007 obejmujące wydane przez IASB
dokumenty uzupełniające MSSF i MSR: Przykłady ilustrujące, Wytyczne stosowania, Uzasadnienia wniosków –
według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., Tom II, IASCF, Londyn 2007, tłumaczenie i wydanie polskie: SKwP,
s. 705-706, (dalej: MSR 2)
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Koszty bezpośrednie stanowią te koszty, które mogą zostać powiązane z obiektem kosztów np.
jednostką produktu, na podstawie dokumentów źródłowych potwierdzających zużycie zasobów. Do
kosztów bezpośrednich zalicza się w szczególności:
⊙

materiały bezpośrednie wraz z kosztami ich zakupu,

⊙

płace bezpośrednie z narzutami,

⊙

usługi obce realizowane na rzecz wytworzenia produktów,

⊙

inne koszty bezpośrednio związane z jednostką produkcji.5

Obok kosztów bezpośrednich w procesie produkcji jednostki ponoszą szereg innych kosztów, których nie można przypisać do poszczególnych obiektów kalkulacji kosztów na podstawie dokumentów
źródłowych. Są to koszty pośrednie, które odzwierciedlają wykorzystanie zarówno zasobów elastycznych, jak i zaangażowanych, czyli związanych z utrzymaniem tzw. gotowości produkcyjnej.6
Pośrednie koszty wytworzenia obejmują koszty stałe i zmienne, podział ten jest przedstawiony
w krajowych i międzynarodowych przepisach rachunkowości. Pośrednie koszty zmienne definiowane są,
w MSR 2 i Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia
dla celów bilansowej wyceny zapasów7, jako koszty zmieniające się w sposób bezpośredni lub prawie bezpośredni wraz ze zmianą wielkości produkcji. Dodatkowo w regulacjach krajowych za zmienne koszty
pośrednie uznaje się także koszty zmieniające się wraz z innymi czynnikami, takimi jak liczba wytworzonych partii wyrobów lub liczba godzin pracy urządzeń i maszyn produkcyjnych. Przykładowo pośredni
koszt zmienny stanowić może wartość zużytych materiałów paliw, energii i oprzyrządowania, o ile koszty
te nie zostały zaliczone do kosztów bezpośrednich i spełniają wyżej wymieniony warunek.
Stałe pośrednie koszty wytworzenia obejmują natomiast te koszty ponoszone w okresie produkcji
wyrobów, które pozostają na stosunkowo niezmiennym poziomie niezależnie od wielkości produkcji
(MSR 2) i innych czynników (Stanowisko KSR). Do stałych kosztów pośrednich przepisy krajowe
i międzynarodowe zaliczają przykładowo koszty amortyzacji, konserwacji, remontów budynków i elementów wyposażenia fabryki oraz koszty ogólnoprodukcyjne – koszty zarządzania i administracji.
Podział kosztów pośrednich na stałe i zmienne jest niezwykle istotny ze względu na fakt, iż zasadniczo (pomijając jeden wyjątek) zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości i przepisami MSR 2 do kosztów

5

M. Michalak, Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, [w:] Sprawozdanie finansowe bez tajemnic.
Rachunkowość finansowa w praktyce, pod red. G. Świderskiej i W. Więcława, Difin,
Warszawa 2008, s. 4-19.

6

G. K. Świderska, Wpływ niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na wycenę bilansową produktów,
„Vademecum Podatkowo-Księgowe”, 2004, nr 21, s. 35.

7

Uchwała nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 16.01.2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska
„Ustalanie kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów”, Dz. Urz. MF z 2007 r. nr 2, poz. 11, (dalej:
Stanowisko KSR).
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wytworzenia/przetworzenia produktu można zaliczyć uzasadnioną część kosztów pośrednich, która
obejmuje:
⊙

całość zmiennych pośrednich kosztów produkcji,

⊙

część stałych pośrednich kosztów produkcji, która odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

Powstaje więc pytanie: dlaczego w obydwu regulacjach prawnych w wycenie produktów uwzględnia się tylko część stałych kosztów pośrednich ponoszonych w związku z produkcją? Zaliczenie wszystkich kosztów pośrednich do kosztu wytworzenia wyrobów niesie za sobą niebezpieczeństwo zawyżenia jego wartości. Sytuacja ta może mieć miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jednostka nie wykorzystuje
zaangażowanych zasobów produkcyjnych w pełni lub istotnie zmniejszyła ilość wytwarzanych wyrobów. Mimo ograniczenia produkcji przedsiębiorstwo zmuszone jest bowiem ponosić określone koszty stałe wynikające z długookresowego zaangażowania zasobów majątkowych oraz długookresowego
zatrudnienia pracowników.8
Jednostkowy koszt wytworzenia produktu ustalony zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSR 2
nie może zawierać skutków niewykorzystania zdolności produkcyjnych przez przedsiębiorstwo. Koszty te nie spełniają wymogów wynikających z definicji aktywów, gdyż ich poniesienie nie przyniesie jednostce korzyści ekonomicznych. Ograniczenie aktywowania kosztów stałych przyczynia się do ustalenia kosztu zapasów na właściwym poziomie – bez zawyżania ich wartości. Zapisy zawarte w ustawie
o achunkowości i MSR zapobiegają więc przenoszeniu finansowych skutków nieefektywności danego
okresu na okresy następne i przez to gwarantują zachowanie współmierności kosztów wytworzonych
produktów z przychodami z tytułu ich sprzedaży.9
Pośrednie koszty stałe produkcji odpowiadające wielkości niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, czyli tzw. koszty nieuzasadnione, koszty niewykorzystanego potencjału, koszty puste10, wpływają na wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione. Koszty te:
⊙

zwiększają koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów – w sytuacji gdy jednostka stosuje kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat,

⊙

wpływają na zmianę stanu produktów – w przypadku sporządzania rachunku zysków i strat w wersji porównawczej.

Koszty niewykorzystanego potencjału w uzasadnionych przypadkach mogą być także ujęte jako
pozostałe koszty operacyjne. Podstawą do takiego ich sklasyfikowania jest np. wystąpienie nieplanowanych przestojów produkcji powodujące czasowe zmniejszenie zdolności produkcyjnych.
Podsumowując rozważania o podstawowych elementach składowych kosztu wytworzenia produktu
warto podkreślić, że w nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązującej od 1 stycznia 2009 r., wprowa8

G. K. Świderska, op. cit., s. 35.

9

Stanowisko KSR.

10

E. Walińska, op. cit., s. 434.
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dzono możliwość zaliczenia, do kosztów wytworzenia, kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem
produktu niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Z udogodnienia takiego
mogą skorzystać jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania
i ogłaszania, a ustalony w wyżej wymieniony sposób, koszt wytworzenia nie jest wyższy od ceny sprzedaży netto.11 Zapis ten ma za zadanie ułatwić procedurę kalkulacji kosztów w mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na zastosowanie takiego uproszenia nie zezwalają natomiast przepisy MSR 2.

3. Pojęcie zdolności produkcyjnych
Dla prawidłowego ustalenia części pośrednich kosztów stałych, które mogą zwiększyć koszt wytworzenia produktu, niezbędne jest określenie normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych przez jednostkę. Kategorie tą ustawa o rachunkowości definiuje jako przeciętną, zgodną
z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów,
przy uwzględnieniu planowych remontów.12 Przepisy MSR 2 stanowią zaś, że normalną zdolność produkcyjną określa produkcja na średnim poziomie, której uzyskania oczekuje się w czasie kilku okresów
lub sezonów, w typowych okolicznościach, z uwzględnieniem utraty zdolności produkcyjnej wynikającej z planowanej konserwacji.
Definicje zawarte w tych aktach prawnych określają normalną zdolność produkcyjną w ten sam
sposób, lecz nie precyzują dokładnie jak ustalić jej poziom. Z przepisów można jednak wywnioskować,
że nie chodzi o maksymalną zdolność wytwarzania produktów, jaką może osiągnąć dana jednostka,
ale o średnie wykorzystanie mocy w przeciętnych, normalnych warunkach bez uwzględniania zdarzeń
losowych, nieprzewidzianych remontów, zbyt długich przestojów czy niegospodarności. W Stanowisku KSR zawarto zapisy traktujące, że pomiaru rozmiarów zdolności produkcyjnych, w zależności od
specyfiki działalności danej jednostki, dokonuje się np. w oparciu o liczbę dostępnych roboczogodzin,
maszynogodzin, produktów, które mogą zostać wytworzone bądź też o inne czynniki dobrze odzwierciedlające zużycie zasobów w przedsiębiorstwie np. ilość wykonywanych operacji.13
Ponadto przy ustalaniu normalnego poziomu zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa mogą
uwzględnić:
⊙

teoretyczne zdolności produkcyjne potencjału wytwórczego określone przez projektantów lub producentów wraz z ich ograniczeniami wynikającymi z planowanych remontów, konserwacji i ulepszeń,

⊙

system pracy,

⊙

inne czynniki charakterystyczne dla danego procesu produkcyjnego.

11

Ustawa o rachunkowości, art. 28. Cena sprzedaży netto, stanowi ograniczenie także dla wyceny produktów wg
kosztu wytworzenia ustalonego z uwzględnieniem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych, lecz ze
względu na rozległość zagadnienia utraty wartości, nie została ona omówiona w tym opracowaniu.

12

Ustawa o rachunkowości, art. 28.

13

E. Walińska, op. cit., s. 434.
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4. Rozszerzenie zakresu kosztu wytworzenia
W szczególnych okolicznościach do kosztu wytworzenia produktu zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości i przepisami MSR 2 można doliczyć również koszty, które co do zasady stanowią koszty
okresu. Rozwiązanie takie jest możliwe do zastosowania dla jednostek cechujących się długimi cyklami operacyjnymi, tj. wytwarzającymi specyficzne produkty typu statki, sery pleśniowe itp. Koszt wytworzenia takich produktów mogą zwiększyć koszty:
⊙

obsługi zadłużenia/finansowania zewnętrznego np. odsetki, różnice kursowe, prowizje,

⊙

magazynowania, w przypadku, gdy proces magazynowania jest częścią cyklu technologicznego,

⊙

ogólnego zarządu, gdy ich poniesienie pozostaje w bezpośrednim związku z wytwarzanymi wyrobami bądź usługami.

Zapisy MSR 2 dopuszczają zaliczenie do kosztów wytworzenia produktu kosztów obsługi zadłużenia o ile są zgodne z MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”. Podstawowymi warunkami
aktywowania tego rodzaju kosztów jest możliwość ich wiarygodnej wyceny, bezpośredniego przyporządkowania do wytworzonych produktów oraz wysoki stopień prawdopodobieństwa przysporzenia
jednostce korzyści ekonomicznych w przyszłości.
Przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują, tak jak MSR 23, okoliczności niezbędnych do aktywowania wyżej wymienionych kosztów. W art. 28 ustawy o rachunkowości zawarty jest jedynie wymóg pomniejszenia kosztów obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu produktów
w okresie ich wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych o przychody osiągnięte z tego tytułu
(np. o odsetki z tytułu tymczasowego zainwestowania tych pożyczonych środków). Zapis taki znajduje
się także w przepisach MSR 23.

5. Koszty nie stanowiące kosztu wytworzenia
Zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi za koszty wytworzenia nie uznaje się kosztów:
⊙

powstałych wskutek niewykorzystanych zdolności produkcyjnych oraz strat produkcyjnych,

⊙

ogólnego zarządu niezwiązanych z doprowadzaniem produktu do miejsca i postaci w jakich się
znajduje on na dzień wyceny,

⊙

sprzedaży produktów,

⊙

magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów wiąże się
ze specyfiką produkcji i jest niezbędne.

Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

6. Zastosowanie przepisów krajowych i międzynarodowych do ustalenia kosztu
wytworzenia produktu
Praktyczne zastosowanie przepisów krajowych i MSR w zakresie kosztu wytworzenia produktów
przedstawia poniższy przykład.
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Przykład 1.
Dane są dwa przedsiębiorstwa A i B produkujące jednakowy wyrób „X”. W ciągu okresu sprawozdawczego poniosły one takie same koszty działalności. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
A nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania wg ustawy o rachunkowości, natomiast sprawozdanie
przedsiębiorstwa B takiemu obowiązkowi podlega i jest sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
W danym okresie jednostki te wytworzyły 1 000 sztuk wyrobu „X” i związku z produkcją poniosły
następujące koszty:
⊙

koszty bezpośrednie: 50 000 zł, w tym koszty:

⊙

materiałów bezpośrednich 36 000 zł,

⊙

wynagrodzeń bezpośrednich 14 000 zł,

⊙

koszy pośrednie: 40 000 zł, w tym koszty:

⊙

zmienne 22 000 zł,

⊙

stałe: 18 000 zł.

Dodatkowo w przedsiębiorstwach wykazano także koszty sprzedaży 8 000 zł, koszty zarządu 12 000
zł, koszty magazynowania 4 500 zł, koszty odsetek od zobowiązań zaciągniętych na magazynowanie
w specjalnych pomieszczeniach niezbędnych dla procesu produkcyjnego wyrobów „X” przypadające
na dany okres 500 zł. Przeprowadzona analiza zdolności produkcyjnych wykazała, iż przedsiębiorstwo
B było w stanie wytworzyć 1 250 szt. wyrobu „X” (normalna zdolność produkcyjna). W przedsiębiorstwie A nie ustalano stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych. W tabeli 1 przedstawiono składniki kosztów wytworzenia wyrobu „X” obliczone dla obydwu jednostek.
Tabela 1. Elementy kosztów wytworzenia wg ustawy o rachunkowości i MSR 2 – ujęcie wartościowe
Koszty poniesione przez

Wartość elementu kosztów wytworzenia wg ustawy

jednostki

o rachunkowości dla przedsiębiorstwa A (zł)

Wartość elementu kosztów
wytworzenia wg MSR 2
dla przedsiębiorstwa B (zł)

materiały bezpośrednie

36 000

36 000

wynagrodzenia bezpośrednie

14 000

14 000

pośrednie koszty zmienne

22 000

22 000

pośrednie koszty stałe

18 000

18 000*0,8 = 14 400

koszty sprzedaży

0

0

koszty zarządu

0

0

4 500

4 500

500

500

95 000

91 400

koszty magazynowania
koszty odsetek
ogółem koszty wytworzenia

Źródło: Opracowanie własne.
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Ustalenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej dla jednostki B:
1 000 szt./ 1 250 szt. = 0,80.
Obliczenie jednostkowego kosztu wytworzenia dla przedsiębiorstwa:
A: 95 000 zł : 1 000 szt. = 95,00 zł/szt.
B: 91 400 zł : 1 000 szt. = 91,40 zł/szt.
Obliczenie kosztów okresu dla jednostki:
A: 8 000 zł (koszty sprzedaży) + 12 000 zł (koszty zarządu) = 20 000 zł.
B: 8 000 zł (koszty sprzedaży) + 12 000 zł (koszty zarządu) + 3 600 zł (koszty stałe odpowiadające
poziomowi niewykorzystanych zdolności produkcyjnych) = 23 600 zł.
Przedstawione obliczenia pokazują, że mimo jednakowych kosztów poniesionych w ciągu okresu
przez obie jednostki, koszty wytworzenia ogółem i jednostkowe koszty wytworzenia wyrobu „X” przyjmują w nich różne wartości. Wynika to z zastosowania przez przedsiębiorstwo A uproszczenia, zawartego w ustawie o rachunkowości, a nie dozwolonego przez przepisy MSR 2, w zakresie ustalania stopnia
wykorzystania zdolności produkcyjnych. Włączenie do kosztów wytworzenia produktu całej kwoty
pośrednich kosztów stałych przez jednostkę A skutkuje zwiększeniem kosztów wytworzenia ogółem
o 3 600 zł w porównaniu do tych kosztów w jednostce B. Kwota ta odpowiada kosztom stałym przypadającym na niewykorzystane zdolności produkcyjne w przedsiębiorstwie B. Większa wartość kosztów
ogółem przy jednakowej ilości wytworzonych wyrobów powoduje ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia w jednostce A na poziomie 95 zł/szt., w stosunku do 91,40 zł/szt. w jednostce B.
W wyniku zastosowania uproszczenia wartość produktów gotowych w bilansie przedsiębiorstwa
A, będzie wyższa od wartości tych wyrobów zaprezentowanych w bilansie jednostki B. Chcąc zauważyć
wpływ różnej wysokości jednostkowego kosztu wytworzenia na rachunek zysków i strat obu przedsiębiorstw należy przyjąć założenie o jednakowej sprzedaży w danym okresie (taka sama ilość produktów po identycznej cenie). W takiej sytuacji wynik finansowy jednostki A osiągnie wyższą wartość niż
wynik jednostki B. Rezultaty te będą spowodowane aktywowaniem części pustych kosztów stałych
w zapasach wyrobów gotowych pozostających w magazynie jednostki A. Podczas gdy w jednostce
B cała kwota kosztów stałych, przypadająca na niewykorzystane zdolności produkcyjne, pomniejszy
jej wynik finansowy stanowiąc koszty okresu.

7. Podsumowanie
Koszt wytworzenia, jako jeden z parametrów wyceny składników majątkowych, kształtuje wizerunek przedsiębiorstwa prezentowany w sprawozdaniu finansowym. Informacje zawarte m.in. w bilansie
i rachunku zysków i strat jednostki służą wielu użytkownikom systemu rachunkowości do podejmowania różnorodnych decyzji. Ze względu na postępujący proces globalizacji zauważalna staje się potrzeba
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ujednolicania zasad, metod sporządzania sprawozdań finansowych, tak by informacje prezentowane
w tych dokumentach były jednoznaczne i porównywalne. Stąd tak istotne są procesy harmonizacji
i standaryzacji rachunkowości realizowane m.in. dzięki Międzynarodowym Standardom Rachunkowości i Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej.
Przeprowadzona analiza uregulowań, dotyczących kosztu wytworzenia, zawartych w przepisach
rachunkowości obowiązujących w Polsce z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 2 wykazała ich wysoką zbieżność. Jednakowo zdefiniowany jest koszt wytworzenia produktu, jego elementy
składowe oraz koszty i sytuacje, które ten koszt mogą zwiększyć. Jedyną różnicę stanowi uproszczenie
zawarte w ustawie o rachunkowości, a nie dozwolone do stosowania przez MSR 2, dotyczące jednostek,
których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu badaniu i ogłaszaniu. Przedsiębiorstwa
te mogą zaliczać do kosztów wytworzenia całość pośrednich kosztów stałych bez ustalania stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych. Warto jednak podkreślić, że jest to tylko udogodnienie, z którego wybrane jednostki mogą, lecz nie muszą skorzystać. Wszystkie przytoczone wyżej argumenty przemawiają za uznaniem wysokiego stopnia podobieństwa przepisów krajowych i międzynarodowych
w zakresie ustalania kosztu wytworzenia produktu.

Milena Tarnowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne II stopnia, I rok
Finanse i Rachunkowość
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Pomiar i wycena
kapitału intelektualnego
1. Wstęp
Przemiany dokonujące się we współczesnej gospodarce, polegające na wzroście znaczenia zasobów niematerialnych, zwłaszcza wiedzy i informacji, znajdują odzwierciedlenie w wycenie rynkowej
przedsiębiorstw.1 W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku zauważono, iż wartość rynkowa większości przedsiębiorstw jest zazwyczaj dużo wyższa od ich wartości księgowej. Próby wyjaśnienia tej
różnicy doprowadziły do powstania koncepcji kapitału intelektualnego.
Na podstawie literatury można wyodrębnić dwa podejścia do kapitału intelektualnego2. W pierwszym z nich, kapitał intelektualny traktowany jest jako zobowiązania przedsiębiorstwa względem różnych grup interesów (pracowników, dostawców, odbiorców itp.). Podejście takie reprezentują L. Edvinsson i S. Malone.3 W drugim podejściu kapitał intelektualny traktowany jest jako aktywa o charakterze
niematerialnym, nie ujawniane w tradycyjnej sprawozdawczości finansowej. Aktywa te obejmują zasoby ludzkie, szeroko rozumiane relacje przedsiębiorstwa z jego otoczeniem oraz szeroko rozumianą
organizację przedsiębiorstwa, która znajduje swój wyraz w kulturze organizacyjnej.4

1

E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 9.

2

W. Janik, Kapitał intelektualny jako źródło wartości przedsiębiorstwa, [w:] Przepływy kapitału intelektualnego
i finansowego – aspekty lokalne i globalne, (red. naukowy) E. Orechwa – Maliszewska, J. Paszkowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 404.

3

L. Edvinsson, M. S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001, s. 12.

4

B. Mikuła, Pietruszka – Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002,
s. 45, Podaję [w:] W. Janik, Kapitał intelektualny, op. cit., s. 404.
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Jak zauważa B. Lev, kapitał intelektualny staje się we współczesnej gospodarce jednym z podstawowych narzędzi walki konkurencyjnej.5
Celem opracowania jest przedstawienie istoty i znaczenia pomiaru kapitału intelektualnego, jak
również charakterystyka metod jego wyceny. We współczesnym przedsiębiorstwie coraz ważniejszą
rolę odgrywają wartości niematerialne, dlatego też w opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania kapitału intelektualnego oraz przeglądu metod jego oceny.

2. Geneza rozwoju badań kapitału intelektualnego
Nurt badań kapitału intelektualnego został zainicjowany w środowisku dużych międzynarodowych
korporacji. Pierwsze próby identyfikacji i pomiaru kapitału intelektualnego firm związane były z ich renomą i reputacją (ang. good will)..6 Początkowo kapitał intelektualny traktowany był jako składowa good
will i uwzględniany w raportach finansowych (bilansie). Wraz z upływem czasu okazało się, iż trudno
jest na tyle jasno sprecyzować metody kalkulacji coraz szerzej pojmowanego kapitału intelektualnego, by
spełniały one wymogi rachunkowości. W efekcie rozpoczęto prace nad metodami wykraczającymi poza
standardowe metody wyceny wartości aktywów uchwytnych (ang. tangible assets).7
Pierwsze klasyfikacje kapitału intelektualnego uwzględniały takie składowe jak relacje z klientami,
kapitał strukturalny i ludzki.8 Metody identyfikacji i pomiaru tak pojmowanego kapitału intelektualnego były tworzone od podstaw, ponieważ klasyczne metody księgowe nie posiadały adekwatnych narzędzi. Jednak autorzy tych nowatorskich narzędzi starali się traktować ich wyniki jako uzupełnienia sprawozdań finansowych, ściśle z nimi powiązane. Odzwierciedlało to ideę w największym stopniu obecną
w tzw. Nawigatorze Skandii.9 W metodzie tej wyniki finansowe są odzwierciedleniem efektywności
przeszłych działań, a celem pomiaru kapitału intelektualnego jest identyfikacja potencjału mającego
przynieść efekty w przyszłości.10 W każdym jednak przypadku aktywa nieuchwytne powinny pozostawać w ścisłym związku z szeroko rozumianym zarządzaniem, zarówno operacyjnym i strategicznym,
którego wyniki odzwierciedlone są w sprawozdaniach finansowych.

5

B. Lev, Niematerialne aktywa: niedoceniana broń w walce z konkurencją, Harward Business Review
Polska, 4/2007.

6

A. Wodecki, Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny. Raport wykonany w ramach projektu nr Z/2.06/II/2.6/08/04
Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny: badania potencjału regionu, Lublin 2007, s. 10.

7

Ł Jankowska, Kapitał intelektualny a gospodarka krajowa, [w:] Człowiek a ekonomia, (red. naukowi) T. Guz,
M Sławińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2009, s 30.

8

T. Żyminkowski, Wykorzystanie niematerialnych elementów wartości klienta, [w:] Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego – aspekty lokalne i globalne, (red. naukowy) E. Orechwa – Maliszewska,
J. Paszkowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 441.

9

A. Wodecki, Kapitał, op. cit., s. 11.

10

G. Urbanek, Pomiar, op. cit., s. 178.
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3. Przegląd metod pomiaru i oceny kapitału intelektualnego
W literaturze przedmiotu zaproponowano wiele metod pomiaru kapitału intelektualnego. Jedna
z klasyfikacji została zaprezentowana na rysunku 1. Najczęściej wymienia się dwie metody pomiaru
tego kapitału: jakościową oraz finansową.11
Rys. 1. Klasyfikacja metod pomiaru kapitału intelektualnego



Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Mroziewski, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa: koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Warszawa 2008, s. 53–57.

I Metody jakościowe, zwane także nie finansowymi lub nie monetarnymi przedstawiają tendencje
zmian kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dodanej. Metody oceny kapitału intelektualnego
w aspekcie jakościowym są kontynuacją i uzupełnieniem metod ilościowych. Wśród metod jakościowych na uwagę zasługują:12
⊙

Monitor Aktywów Niematerialnych (Intangible Assets Monitor IAM),

⊙

Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard BSC),

⊙

Skandia Navigator,

⊙

Karta Łańcucha Wartości (Value Chain Scoreboard).

11

M. Matysiak, Problem pomiaru kapitału intelektualnego jako czynnika decydującego o wartości rynkowej współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Kapitał intelektualny w organizacji. Materiały z konferencji naukowej Lublin,
22 V 2009, (red. naukowy) E. Skrzypek, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny
UMCS, Lublin 2009, s. 186.

12

M. Mroziewski, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa: koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Warszawa 2008, s. 53–55.
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II Metody finansowe, zwane także ilościowymi lub monetarnymi, wyodrębniają dwa modele:
⊙

statyczne (retrospektywne),

⊙

dynamiczne (prospektywne).

Modele statyczne (retrospektywne) stanowią finansową ocenę aktywów niematerialnych w danym
momencie. Informują one o posiadanych w analizowanym momencie zasobach niematerialnych w odniesieniu do minionych okresów. Można tu wyróżnić następujące metody pomiaru kapitału intelektualnego:
⊙

MCM - metody kapitalizacji rynku (Market Capitalization Methods) oparte są na różnicy pomiędzy wartością rynkową a kapitałem akcjonariuszy,

⊙

DIC - metody bezpośrednie (Direct Intelectual Capital Methods), które polegają na oszacowaniu
wartości kapitału intelektualnego w ujęciu finansowym poprzez określanie komponentów niematerialnych,

⊙

ROA - metody polegające na obliczaniu stopy zwrotu z aktywów (Return on Assets Methods
ROA), które służą oszacowaniu wartości aktywów niematerialnych.

Modele dynamiczne (prospektywne) wskazują, jakich zasobów niematerialnych potrzebuje
przedsiębiorstwo, aby zrealizować zakładane cele w przyszłości. Modele te służą oszacowaniu wartości
aktywów niematerialnych w przyszłości w oparciu o przewidywane przepływy finansowe. Do modeli
tych zaliczane są:13
⊙

DCF - model dyskontowania przepływu gotówki (The Discounted Cash Flow Model),

⊙

ROM - model realnych możliwości (Real Options Model).

Pomiar kapitału intelektualnego powinien uwzględniać mierniki finansowe i jakościowe. L. Edvinsson porównuje ten pomiar do opisu pogody: „Nie można opisać pogody nie posługując się liczbami,
lecz oprócz tego potrzebny jest opis słowny”.14
Inne podejście do pomiaru kapitału intelektualnego przedstawia podział metod na dwie grupy.15
Do pierwszej grupy zalicza się metody opisujące kapitał intelektualny przy pomocy szeregu wskaźników szczegółowych o charakterze finansowym i niefinansowym:
⊙

udział w rynku, zysk na jednego pracownika,

⊙

koszty szkolenia pracowników,

⊙

wydatki na badania i rozwój,

⊙

liczba klientów,

⊙

liczba patentów.

13

Ibidem, s. 57.

14

L. Edvinsson [w:] E. Truth, EC examines reporting rulet for intangibles, The Knowledge Management Forum.
Hanley Management College, February 2002, http://www.kmmag.co.uk. Podaję za: M. Matysiak, Problem
pomiaru kapitału intelektualnego, op. cit., s. 188.

15

W. Janik, Kapitał intelektualny, op. cit., s. 407.
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Drugą grupę stanowią wskaźniki o charakterze finansowym, które są wykorzystywane do szacowania wartości całego kapitału intelektualnego. Zaliczyć tu można:
⊙

wskaźnik skalkulowanej wartości niematerialnej (CIV),

⊙

wskaźnik zysku z kapitału wiedzy (KCE),

⊙

wskaźnik intelektualnej wartości dodanej (VAIC),

⊙

wskaźnik ekonomicznej wartości dodanej (EVA).

4. Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego
Monitor Aktywów Niematerialnych
System wskaźników autorstwa K. E. Sveiby’ego, pozwalających kontrolować zasoby niematerialne
nosi nazwę Monitora Aktywów Niematerialnych (Intangible Assets Monitor IAM). Metoda ta, stworzona w 1997 r. bazuje na tradycyjnym bilansie księgowym. Sveiby podaje dwa główne cele pomiaru
zasobów niematerialnych, do których zalicza:16
⊙

zewnętrzną prezentację przedsiębiorstwa, opisującą jego działalność potencjalnym inwestorom,

⊙

pomiar wewnętrzny na potrzeby systemu informowania kierownictwa, umożliwiający kontrolę
funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Tabela 1. Zestawienie wskaźników dla Monitora Aktywów Niematerialnych
Zasoby niematerialne
Struktura zewnętrzna

Struktura wewnętrzna

wydatki na B+R jako
odsetek dochodów
⊙ wzrost przychodów organizacji
⊙ inwestycje w systemu
⊙ klienci poprawiający wizerunek
IT, inwestycje w aktywa
przedsiębiorstwa
niematerialne ujmowane jako
procent wartości dodanej

Indywidualne kompetencje

⊙

Grupy wskaźników

Wzrost

odsetek profesjonalistów
z wyższym wykształceniem
w organizacji
⊙ indeks kompetencji

⊙

liczba dni szkoleniowych
przypadająca na jednego
zatrudnionego
⊙ eksperci posiadający wyższe
wykształcenie
⊙

Odnowa

⊙

indeks satysfakcji nowych
klientów

sprzedaż przypadająca na
jednego klienta
⊙ dochody na klienta
⊙ indeks satysfakcji stałych
klientów

⊙

liczba wprowadzonych nowych
wewnętrznych procesów

⊙

stosunek kadry sprzedającej do
całości personelu

⊙

Efektywność

⊙

Stabilność

⊙

odsetek stałych klientów
5 największych klientów
(udział w przychodach od
5 największych odbiorców)

odsetek pracowników ze
stażem mniejszym niż dwa lata
(Roocie ratio)
⊙ dostępność systemów (%)
⊙

wartość dodana marży na
sprzedaży
⊙ ogólna wydajność pracy

⊙

obrót wypracowywany przez
„top menedżerów”
⊙ średni wiek wszystkich
pracowników

⊙

Źródło: J. O. Paliszkiewicz, Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo Profesjonalne ALPHA
pro Sp. z o.o., Ostrołęka 2005, s. 38-41.

16

E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi, op. cit., s. 269.
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IAM przedstawiony jest w postaci tablicy podzielonej na trzy grupy zasobów niematerialnych: struktura zewnętrzna, struktura wewnętrzna oraz kompetencje indywidualne. Analiza przeprowadzana jest
pod kątem czterech grup wskaźników: wzrostu, odnowy, efektywności i stabilności.17 Sveiby zaleca jednak, by menedżerowie wybrali jeden lub dwa wskaźniki dotyczące każdej z wymienionych grup.18
Monitor Aktywów Niematerialnych ma na celu przekazywanie stronom zainteresowanym informacji o aktywach wiedzy.19 Tabela 1. przedstawia przykładowe wskaźniki dotyczące zasobów niematerialnych.
Pomiar struktury zewnętrznej
Według Sveiby’ego, struktura zewnętrzna przedsiębiorstwa zawiera marki produktów, znaki handlowe, reputację oraz relacje z klientami i dostawcami.20 Niektóre z wymienionych zasobów mogą być
prawnie chronione (np. nazwa, znaki handlowe). Inne zasoby należące do struktury zewnętrznej są
zależne od całej firmy, od umiejętności ich stworzenia i utrzymania (np. dobra reputacja przedsiębiorstwa, pozytywne stosunki z klientami i dostawcami.21
W relacjach między firmą i jej otoczeniem szczególna uwaga została zwrócona na umiejętności
nawiązywania i utrzymywania korzystnych kontaktów z klientami. Nie wszyscy klienci są dla przedsiębiorstwa równie rentowni. Z tego względu, przed przystąpieniem do pomiaru wskaźników wzrostu
należy podzielić klientów na cztery kategorie:22
⊙

przynoszący przedsiębiorstwu zyski, rentowni,

⊙

podnoszący kompetencje pracowników poprzez wysokie wymagania,

⊙

wzmacniający budowanie wewnętrznej struktury, wymuszający na pracownikach dzielenie się
wiedzą poprzez dostarczanie okazji do rozwijania nowych metod,

⊙

wzmacniający reputację przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie cennych referencji.

Kategoryzacja odbiorców pozwala ustalić, jak wiele przedsiębiorstwo zarabia na klientach dostarczających cenną wiedzę, jak duża część wartościowej wiedzy i umiejętności jest przeznaczana dla klientów z reputacją oraz jak dużo przychodów pochodzi od klientów „łatwych”, nie angażujących wiele
wysiłku.23 Po dokonaniu kategoryzacji klientów można przystąpić do określania wskaźników wzrostu,
odnowy, efektywności oraz stabilności.

17

J. O. Paliszkiewicz, Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo Profesjonalne ALPHA pro Sp. z o.o., Ostrołęka 2005, s. 38.

18

A. Szczygielska, Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy. Wybrane zagadnienia w świetle studiów
i badań empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 26.

19

Ibidem, s. 24.

20

E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi, op. cit., s. 273.

21

A. Szczygielska, Kapitał intelektualny, op. cit., s. 25.

22

E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi, op. cit., s. 273.

23

Ibidem, s. 273.
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Pomiar struktury wewnętrznej
Struktura wewnętrzna to ogół aktywów niematerialnych, które należą do przedsiębiorstwa, lecz nie
są uwzględniane w bilansie. Do elementów struktury wewnętrznej należy zaliczyć patenty, koncepcje,
bazy danych, modele, systemy zarządcze i kultury organizacyjne.24
Miarą inwestowania w strukturę wewnętrzną może być wielkość wydatków na wyposażenie, nowe
metody lub systemy, odniesiona do wielkości sprzedaży lub wartości dodanej. Innym wskaźnikiem
może być inwestowanie w systemy przetwarzania informacji lub odsetek klientów wzmacniających
strukturę wewnętrzną oraz ważnych ze względu na reputację przedsiębiorstwa.25
Pomiar kompetencji
Indywidualne kompetencje w ujęciu Sveiby’ego oznaczają wiedzę, umiejętności i doświadczenie
pracowników, czyli zdolność do działania w różnych sytuacjach w celu tworzenia zasobów materialnych i niematerialnych.26 Rezultatem działania ludzi jest konkretna wartość przedsiębiorstwa. Indywidualne kompetencje są zatem zamknięte w pracownikach, są częścią ich osobowości, charakteru,
zachowania oraz sposobu wykonywania powierzonej im pracy.27
Należy zwrócić uwagę, iż koncepcja Sveiby’ego dotyczy raczej przedsiębiorstw opartych na wiedzy,
jej zastosowanie np. w przedsiębiorstwach produkcyjnych wymaga pewnych modyfikacji.
Monitor Aktywów Niematerialnych oceniany jest jako prosta i przejrzysta metoda, której celem jest
zaprezentowanie w postaci liczb stopnia rozwoju i efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego
organizacji.28

Zrównoważona Karta Wyników
Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Score Card - BSC) jest metodą pomiaru i prezentowania możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa. Została stworzona na początku lat dziewięćdziesiątych
przez dwóch Amerykanów – R.S. Kaplana i D. P. Nortona.29 Koncepcja ta obejmuje zarówno aktywa materialne, jak i niematerialne oraz określa efekty działalności przedsiębiorstwa w czterech wymiarach. Dla
każdego wymiaru należy określić cele, mierniki, plany zmian, podejmowane inicjatywy oraz wzajemne
zależności pomiędzy nimi30. Rysunek 2. przedstawia schemat Zrównoważonej Karty Wyników.
24

A. Szczygielska, Kapitał intelektualny, op. cit., s. 25.

25

E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi, op. cit., s. 272.

26

Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 912, AE, Wrocław 2002, s. 256.

27

Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK
Sp. z o.o., Gdańsk 2002, s. 92.

28

E. Słotwińska, Ocena kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie działającym w branży spożywczej, [w:] Kapitał
intelektualny w organizacji. Materiały z konferencji naukowej Lublin, 22 V 2009, (red. naukowy) E. Skrzypek,
Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2009, s. 150.

29

A. Szczygielska, Kapitał intelektualny, op. cit., s. 26.

30

M. Jedynak, M.M. Stuss, Metody wyceny kapitału ludzkiego (strategiczna karta wyników), [w:] Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa. Komparacja podejścia. Monografie nr 94,
(red. naukowy) J. S. Kardas, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008s. 234.
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Rys. 2. Zrównoważona Karta Wyników

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 28.

Zrównoważona Karta Wyników zamienia wizję i strategię organizacji na określone cele i mierniki
pogrupowane w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju.
Wykorzystane mierniki są dla pracowników wszystkich szczebli wskazówką i komunikatem jak należy
działać, by realizować założoną strategię, co buduje sukces przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie
oraz gdzie ukierunkować wysiłki, wiedzę i umiejętności.31 Zestaw wybranych mierników zawartych
w Zrównoważonej Karcie Wyników przedstawia Tabela 2.

31

E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi, op. cit., s. 261.
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Tabela 2. Przykłady mierników Zrównoważonej Karty Wyników
Perspektywy Zrównoważonej Karty Wyników
Perspektywa
finansowa
ekonomiczna wartość
dodana
⊙ stopa zwrotu
z zaangażowanego
kapitału
⊙ stopa zwrotu sprzedaży
w poszczególnych
segmentach
⊙ przychody w relacji do
liczby zatrudnionych
⊙ koszt jednostkowy
(produktu, transakcji)
⊙ nakłady inwestycyjne
(% w relacji do
sprzedaży)

Przykłady wskaźników

⊙

Perspektywa
procesów
wewnętrznych

Perspektywa
klientów
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

utrzymanie klientów
zdobywanie klientów
satysfakcja klientów
rentowność klientów
udział w rynku
udział w portfelu

koszt, jakość,
czas i wydajność
wprowadzania
nowych produktów
⊙ procentowy udział
sprzedaży nowych
produktów
⊙ koszty strat
i odpadów
⊙ liczba innowacji
⊙ liczba reklamacji
⊙ wielkość sprzedaży
na jednego
zatrudnionego

⊙

Perspektywa nauki
i rozwoju
satysfakcja
pracowników rotacja
pracowników
⊙ przychód na jednego
zatrudnionego
⊙ wartość dodana
przypadająca na
jednego pracownika
⊙ odsetek pracowników,
którzy mają swobodny
dostęp do danych
o klientach
⊙ mierniki opisowe
⊙

Źródło: Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników, op. cit., s. 74–98., A. Szczygielska, Kapitał
intelektualny, op. cit., s. 30.

Perspektywa finansowa pokazuje najważniejsze cele finansowe z punku widzenia akcjonariuszy. Mierniki finansowe pozwalają obserwować, czy wdrożenie i realizacja strategii przyczyni się do
poprawy wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa. Cele finansowe dotyczą przede wszystkim:
ekonomicznej wartości dodanej (EVA), stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału, wskaźnika rentowności sprzedaży (ROS), wskaźnika rentowności aktywów (ROA), wskaźnika rentowności kapitałów
własnych (ROE).32
Cele i mierniki z pozostałych perspektyw powinny być powiązane z przynajmniej jednym celem
finansowym.
Perspektywa klienta przedstawia główne cele rynkowe przedsiębiorstwa. Daje możliwość dopasowania najważniejszych mierników realizacji celów dotyczących klientów – ich satysfakcji, utrzymania,
pozyskiwania i rentowności. Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno w ramach tego obszaru przełożyć
misję i strategię na konkretne cele dotyczące swoich rynków i klientów.
Perspektywa procesów wewnętrznych obejmuje stronę organizacyjną przedsiębiorstwa z punku widzenia efektywności w osiąganiu jej celów strategicznych. Cele w tej perspektywie uwypuklają
32

A. Szczygielska, Kapitał, op. cit., s. 27.
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znaczenie procesów , z których część może być w przedsiębiorstwie jeszcze nieznana, a które mogą
przesądzić o udanym wdrożeniu jego strategii.
Perspektywa rozwoju i nauki wskazuje zasoby wiedzy przedsiębiorstwa, stabilność personelu oraz
nakłady na badania i rozwój.33 Cele z poprzednich perspektyw pokazują różnicę między teraźniejszymi
możliwościami, a tym co będzie wymagane, aby osiągnąć sukces. Aby wyrównać tę różnicę konieczne
będą inwestycje. Cele te są formułowane właśnie w perspektywie rozwoju i nauki. Można zatem zauważyć, iż pomiędzy wszystkimi obszarami BSC istnieje ścisła zależność i wzajemne wpływy.34
Zrównoważona Karta Wyników była długo traktowana jedynie jako metoda wspomagająca zarządzanie strategiczne, a zajmowanie się wartościami niematerialnymi nie było jej głównym celem. Na przestrzeni lat okazało się, iż można ją wykorzystywać właśnie przy zarządzaniu kapitałem intelektualnym. 35

Skandia Navigator
Skandia jest pierwszym przedsiębiorstwem, które bazując na Zrównoważonej Karcie Wyników,
stworzyło w 1993 r. model zarządzania obejmujący kapitał intelektualny, zwany Nawigatorem Skandii.36
Model ten pozwala na przedstawienie bardziej zrównoważonego obrazu przedsiębiorstwa i lepsze
określenie relacji pomiędzy przeszłością – obrazem finansowym, teraźniejszością – obrazem klientów,
procesów i ludzi oraz przyszłością – określaną jako obraz odnowy i rozwoju.37
Grupa naukowców i praktyków, na czele z L. Edvinssonem, mocniej zaakcentowała rolę ludzi, ujęła
ich jako osobną perspektywę oraz wpisała w centrum modelu – dodatkowo podkreślając rangę i wartość zasobów ludzkich w organizacji jako tych, którzy wszystko tworzą i koordynują.38
Model oparty jest na założeniu, że kapitał intelektualny stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstwa. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa jest równa sumie
jego kapitału finansowego i kapitału intelektualnego.39
Nawigator składa się z pięciu obszarów koncentracji (finanse, klienci, procesy, ludzie, rozwój). Każdemu z obszarów przypisane są określone grupy wskaźników. Na tych obszarach przedsiębiorstwo

33

Ibidem, s. 28.

34

R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników, op. cit., s. 45.

35

A. Szczygielska, Kapitał, op. cit., s. 31.

36

A. Michna, Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, http://www.paba.org.pl/publikacje/
koncepcje_kapitalu_intelektualnego.pdf, s. 1.

37

Skuza B., Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandii, [w:] Gospodarka oparta na
wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Kukliński A., (red.) KBN, Warszawa 2003, s. 147.

38

A. Szczygielska, Kapitał intelektualny, op. cit., s. 31.

39

G. Urbanek, Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 178.
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koncentruje swą uwagę i z nich wywodzi się wartość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa w konkurencyjnym otoczeniu.40 Schemat modelu został przedstawiony na rysunku 3.
Rys. 3. Nawigator Skandii

Źródła: Visualing Intellectual Capital In Skandia. Supplement to Skandia’s 1994 Annual Report, s. 7. Podaję za:
A. Michna, Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, s. 2,
http://www.paba.org.pl/publikacje/koncepcje_kapitalu_intelektualnego.pdf (13.04.2010 r.)

Pomiar kapitału intelektualnego w poszczególnych obszarach prowadzi się za pomocą mierników,
których przykłady zaprezentowano w tabeli 3. Wskaźniki pomagają określić wielkość i stan elementów
kapitału intelektualnego, należy jednak wspomnieć, iż L. Edvinsson wskazywał, że ważna jest nie tylko
wielkość elementów kapitału intelektualnego, ale też wzajemne proporcje jego składników względem
siebie.41

40

L. Edvinsson, M. S. Malone, Kapitał intelektualny, op. cit., s. 56.

41

Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania, op. cit., s. 81.
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Tabela 3. Przykłady wskaźników Nawigatora Skandii
Obszary Nawigatora Skandii
Obszar finansowy

aktywa ogółem
zwrot z aktywów
netto
⊙ wartość dodana
na jednego
zatrudnionego
⊙ nakłady na
technologię
informacyjną
w stosunku do
nakładów i kosztów
administracyjnych (%)
⊙ zysk na jednego
zatrudnionego
⊙

Przykłady wskaźników

⊙

Obszar procesów

Obszar klientów

koszty
administracyjne
⊙ koszty
informatyczne
na pracownika
⊙ odsetek
pracowników
pracujących
w domu do
pracowników
ogółem (%)
⊙ liczba
komputerów
na jednego
pracownika

liczba
kontraktów
zawartych
w ciągu roku
⊙ liczba klientów
⊙ udział w rynku
⊙ wydatki na
serwis jednego
klienta w ciągu
roku
⊙ indeks
zadowolonych
klientów*

⊙

⊙

Obszar rozwoju

Obszar ludzki

odsetek
pracowników przed
40 rokiem życia
⊙ koszty podnoszenia
kwalifikacji na
jednego pracownika
⊙ udział godzin
szkoleniowych
w ogólnej liczbie
godzin pracy (%)
⊙ koszty na badania
i rozwój w stosunku
do kosztów ogółem
(%)
⊙ nakłady na
szkolenia
komputerowe na
pracownika

liczba
zatrudnionych osób
na pełny etat
⊙ liczba
kierowników
⊙ przeciętna długość
zatrudnienia w
przedsiębiorstwie
⊙ fluktuacja
pracowników (%)

⊙

⊙

Indeks ten mówi o odsetku zadowolonych klientów danego przedsiębiorstwa.
Źródło: A. Szczygielska, Kapitał intelektualny, op. cit., s. 32.

Nawigator Skandii powinien spełniać trzy podstawowe funkcje:42
⊙
⊙

tworzyć zestaw mierników, kompilować je w pewne kategorie oraz łączyć w jednorodną całość,
„ostatecznie zestawić dane ze wszystkich kategorii po to, by stworzyć zbiór ogólnych kwot – meta
wskaźników porównywalnych z wynikiem netto w rachunku zysków i strat lub sumą aktywów
i pasywów w bilansie”, które są pomocne przy określaniu siły kapitału intelektualnego organizacji i
porównywaniach z innymi przedsiębiorstwami,

⊙

być zrozumiałym, jasnym i przejrzystym, łatwym do zastosowania w praktyce i bardzo użytecznym.43

Dodatkowo Skandia wprowadziła różne sposoby mierzenia kapitału intelektualnego i jego poszczególnych składników. Składniki te mogą być zapisane w zwartej formie pozwalającej na dynamiczne opisanie kapitału intelektualnego i jego rozwoju w czasie. Poprzez te wskaźniki, zwane IC–Index™
możliwe jest porównanie zmian kapitału intelektualnego ze zmianami wartości rynkowej przedsiębiorstwa, a zatem uzyskanie wartości prognostycznej.44
42

A. Szczygielska, Kapitał intelektualny, op. cit., s. 33.

43

L. Edvinsson, M. S. Malone, Kapitał intelektualny, op. cit., s. 57 – 58.

44

B. Onak – Szczepanik, Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwach działających w gospodarce opartej na wiedzy

176

M. Twarowska, Pomiar i wycena kapitału intelektualnego

Nawigator Skandii, w celu uzyskania większej skuteczności i efektywności, poddawany jest licznym modyfikacjom. Jak wskazuje praktyka, rozwiązanie to nie jest popularną metodą w polskich
przedsiębiorstwach, gdzie sprawozdawczość i zarządzanie kapitałem intelektualnym nie są jeszcze wystarczająco docenione.45

5. Podsumowanie
Kapitał intelektualny jest współcześnie określany jako najsilniejszy atut w tworzeniu wartości firmy
oraz jej przewagi konkurencyjnej na rynku, między innymi ze względu na to, że jest trudny do odtworzenia i skopiowania przez potencjalnych naśladowców i jednocześnie rywali rynkowych. Wiedza jest
bardzo kosztowna, przede wszystkim na etapie tworzenia.46
Należy zaznaczyć, iż pojawiające się problemy związane z zarządzaniem kapitałem intelektualnym,
w taki sposób, by w możliwie największym stopniu przyczynił się do tworzenia wartości przedsiębiorstw, dotyczą przede wszystkim braku zgodności w zakresie istoty tego kapitału, metod pomiaru
jego wartości oraz sposobów ujmowania go w raportach przedsiębiorstw.
Koncepcja kapitału intelektualnego zrodziła się pod wpływem rosnących różnic pomiędzy wartością rynkową i księgową spółek giełdowych. Warto zauważyć, iż różnica ta w dużej mierze zależy
również od koniunktury na rynku kapitałowym. Dowodem tego jest kryzys finansowy lat 2007 - 2009.
W sytuacji dużych zawirowań na rynkach kapitałowych, kierunki zmian cen akcji często są oderwane
nie tylko od czynników, które tworzą kapitał intelektualny, ale również od zmian w sytuacji finansowej spółek. Wartość rynkowa może być nieadekwatna do zdolności spółek do generowania przez nie
korzyści ekonomicznych. Zmiany cen akcji zazwyczaj poprzedzają zmiany w wielkości i strukturze zatrudnienia oraz zmiany w relacjach z otoczeniem. W związku z tym, różnica między wartością rynkową
a wartością księgową często nie odzwierciedla wartości kapitału intelektualnego.47
Duże nadzieje w zakresie wiązane są z obecnie prowadzonymi pracami nad projektem raportu
o kapitale intelektualnym przedsiębiorstw (Intellectual Capital Statement InCaS), którego celem jest
opracowanie zharmonizowanej europejskiej metodologii bilansu wartości niematerialnych. Opiekunem
naukowym projektu jest profesor L. Edvinson, twórca raportów o kapitale intelektualnym Skandii.48
Na podstawie przeprowadzonych rozważań można stwierdzić, iż pomimo bogatego zestawu
proponowanych metod pomiaru kapitału intelektualnego, brak jest dotychczas jednoznacznych,
http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt7/11_Onak-Szczepanik.pdf.
45

A. Szczygielska, Kapitał intelektualny, op. cit., s. 33.

46

A. Skrzypek, Kapitał intelektualny jako zasób niematerialny w nowoczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Kapitał intelektualny w organizacji. Materiały z konferencji naukowej Lublin, 22 V 2009, (red. naukowy) E. Skrzypek, Zakład
Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2009, s. 12.

47

W. Janik, Kapitał intelektualny, op. cit., s. 406.

48

I. Zientarska, Kapitał intelektualny w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości,
47/2008, s. 222.

177

III. Finanse przedsiębiorstw

wiarygodnych modeli i formuł szacowania tego kapitału. Kapitał intelektualny jest aktywem bardzo
trudno mierzalnym. Proponowane metody pomiaru tego kapitału charakteryzują się dużą złożonością
oraz niskim poziomem zrozumiałości otrzymanych wyników49. Istniejące dotychczas propozycje należy traktować jako wskazywanie kierunków dalszych poszukiwań.

Małgorzata Twarowska
Uniwersytet Marii – Curie Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
Studia stacjonarne I stopnia, III rok
Ekonomia

49

W. Janik, Kapitał intelektualny, op. cit., s. 414.
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Efektywność i sprawiedliwość jako
przesłanki wprowadzenia podatku
liniowego od dochodów osób fizycznych
1. Wstęp
Celem artykułu jest analiza i ocena systemu opodatkowania dochodów osób fizycznych opierającego się na skali liniowej w kontekście jego efektywności i sprawiedliwości funkcjonowania. Sformułowane zagadnienie ma istotne znaczenie, gdyż podatki obciążające dochody osób fizycznych stanowią
jedno z najważniejszych źródeł dochodów budżetu państwa. Z uwagi na zgłaszaną od wielu lat konieczność przeprowadzenia gruntownej reformy systemu podatkowego w Polsce coraz częściej pojawia się
koncepcja wprowadzenia podatku liniowego. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania prawdziwości tez odnoszących się do efektywnego i sprawiedliwego funkcjonowania podatku liniowego oraz
wskazania systemu podatkowego, który wyeliminowałby powszechnie pojawiające się zastrzeżenia co
do sprawiedliwości jednej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Pojęcie sprawiedliwości podatkowej – sprawiedliwość pozioma i pionowa
Sprawiedliwość podatkowa rozpatrywana na płaszczyźnie kształtujących się w historii zasad podatkowych przeszła wiele modyfikacji, zarówno pod względem treści, jak i interpretacji.1 Feudalizm charakteryzował się powszechnym traktowaniem sprawiedliwości podatkowej jako ponoszenia ciężaru na
1

A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001, s. 9.
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rzecz panującego i ogółu w wysokości wynikającej z przynależności do określonego stanu. W późniejszym okresie uznano, że sprawiedliwość podatkowa jest spełniona w momencie, gdy wszyscy podatnicy płacą podatek w równej wysokości. Współcześnie przeważa pogląd, że ciężar podatku powinien
być dostosowany do zdolności płatniczej podatnika, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji
materialnej, rodzinnej itp.2
W literaturze przedmiotu wyróżnia się rozumienie sprawiedliwości w ujęciu poziomym i pionowym. Na sprawiedliwość poziomą składają się dwie reguły: powszechności i równomierności.3
Postulat powszechności jest spełniony wówczas, gdy każdy obywatel jest objęty podatkiem, jeżeli
w jego przypadku zaistnieje chociaż jeden z ustanowionych przez prawo stosunków podatkowych, bez
względu na pozaekonomiczne kryteria.4
Natomiast równomierność opodatkowania wymaga, aby wszystkie podmioty znajdujące się w takich samych ekonomicznych i istotnych pod względem podatkowym warunkach traktować równo.
Problem stanowić może jednak sama interpretacja kryteriów równości.5
Uzupełnieniem sprawiedliwości poziomej jest sprawiedliwość pionowa, wedle której „to co jest w sensie podatkowym nierówne, powinno być również nierówno opodatkowane”.6 W sprawiedliwości pionowej urzeczywistnia się koncepcja opodatkowania ludności według ich zdolności podatkowej.7 A zatem poszukiwana miara ucieleśnienia równomierności prowadzi do określenia zdolności podatkowej. Zdolność
podatkowa to indywidualna „finansowa wytrzymałość podatnika”, która zapewnia realizację obowiązku
podatkowego bez powstawania oporu oraz zmiany sytuacji majątkowej i dochodowej podatnika.8

3. Modele opodatkowania dochodów osób fizycznych
Charakterystyka podatku progresywnego i jego funkcjonowanie na przykładzie Polski
Określenie „podatek progresywny” nawiązuje do faktu, iż opiera się on na progresywnej skali podatkowej, tj. takiej, w przypadku której stawka rośnie wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania.
W Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych został wprowadzony w 1992 roku, jako jeden
z ważnych elementów reformy podatkowej.9 Skalę podatkową w roku 2008 przedstawia tabela 1.

2

E. Tegler, Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne sprawiedliwości podatkowej, [w:] Księga Jubileuszowa Profesora dr Leona Kurowskiego. Podstawowe zagadnienia prawa finansowego i polityki finansowej w Polsce w latach
1989-1997, pod red. E. Chojna-Duch, W. Goronowskiego, Warszawa 1998, s. 54.

3

A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości…, op. cit., s. 27.

4

Ibidem, s. 27, S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2006, s. 190.

5

A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości…, op. cit., s. 28.

6

Ibidem, s. 28.

7

E. Tegler, Wybrane aspekty teoretyczne…, op. cit., s. 57-58.

8

A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości…, op. cit., s. 37.

9

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350).
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Tabela 1. Skala podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce na 2008 r.
Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

ponad

do

–

44.490

19% minus kwota zmniejszająca podatek 586,85 zł

44.490

85.528

7.866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44.490 zł

85.528

–

20.177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł

Źródło: Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w 2008 r., Ministerstwo Finansów RP.

Natomiast od roku 2009 skala podatkowa przedstawia się następująco:
Tabela 2. Skala podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce w 2009 i 2010 r.
Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

ponad

do

–

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528

–

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Źródło: Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w 2009 r. i w 2010 r., Ministerstwo
Finansów RP.

W roku 2008 w drugim progu podatkowym znajdowało się 6,45% podatników, których dochody
nie przekraczały 85.528 zł, a jedynie 1,40% podatników osiągało dochody powyżej tej kwoty.10 Można
zatem przypuszczać11, że skutkiem zmiany skali podatkowej będzie przesunięcie wszystkich podatników znajdujących się poprzednio w drugim progu podatkowym do najniższej grupy podatkowej obciążonej 18% stawką podatkową. Należy również zwrócić uwagę, że tak skonstruowana progresywna
skala podatkowa w rzeczywistości może stać się skalą liniową, gdyż prawdopodobnie ponad 98% podatników będzie płacić podatek według jednolitej 18% stawki wynikającej ze skali podatkowej.
Do oceny stopnia progresywności skali podatkowej w polskim podatku dochodowym od osób
fizycznych posłużyć może analiza zakresu wykorzystania ulg podatkowych przez podatników w zależności od osiąganych dochodów (por. tabela 3).
Po pierwsze, należy zauważyć, że z ulg i zwolnień podatkowych najczęściej korzystają podatnicy znajdujący się w II i III progu podatkowym, najmniej zaś podatnicy z I progu podatkowego (w roku 2007
– odpowiednio, 73,95%, 73,78% i 37,65%). Na przestrzeni lat 2000-2007 możemy dodatkowo zauważyć
tendencję spadkową w wykorzystaniu ulg i zwolnień we wszystkich grupach podatkowych.

10

Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok, Departament podatków
dochodowych, Ministerstwo Finansów RP.

11

Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok pojawi się prawdopodobnie w sierpniu 2010 roku.
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Po drugie, należy zwrócić uwagę na istotną różnicę między strukturą dochodów brutto a strukturą
ulg podatkowych odliczonych od dochodu. Podatnicy obciążeni najwyższą marginalną stawką podatkową, których dochody stanowiły 12,11 % ogółu dochodów, odliczali 41,61% ogółu wykorzystanych odliczeń. Natomiast najbiedniejsi obywatele, których dochody stanowiły 75,15% ogółu dochodów brutto,
odliczali 44,41% ogółu wykorzystanych ulg.
Tabela 3. Stopień wykorzystania preferencji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach
2000 - 2008 r. w Polsce
Próg

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

93,34

94,66

92,15

Odsetek podatników wg przedziałów dochodowych:
I

94,59

95,18

II

4,09

3,83

III

1,32

0,99

95,09

94,73

94,77

94,46

3,78

4,11

4,38

4,66

5,54

4,48

6,45

1,13

1,16

0,85

0,88

1,12

0,86

1,40

Odsetek dochodów brutto przed odliczeniami wg przedziałów podatkowych:
I

75,15

II

12,74

III

12,11

76,67

76,16

76,39

78,63

77,63

74,53

78,67

72,49

12,65

12,36

13,60

14,32

15,18

16,68

14,38

17,92

10,68

11,48

10,01

7,05

7,46

8,79

6,95

9,59

37,65

x

Odsetek podatników korzystających z ulg wg przedziałów podatkowych:
I

44,56

47,49

45,83

45,00

40,44

45,25

46,09

II

84,28

III

88,03

86,66

81,93

83,03

76,49

83,10

80,34

73,95

x

85,41

76,49

80,99

80,64

82,78

83.27

73,78

x

Odsetek odliczonych od dochodu ulg podatkowych wg przedziałów podatkowych:
I

44,41

52,64

70,38

59,92

87,84

84,85

81,25

83,84

78,40

II

13,98

15,35

12,90

III

41,61

32,01

16,27

12.80

8,39

10,63

11,22

10,48

14,33

27,78

3,77

4,81

7,53

5,68

7,27

x – brak danych
Źródło: Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (2000 -2008), Ministerstwo finansów RP.

Jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat możemy zaobserwować poprawę funkcjonowania systemu
ulg i zwolnień w Polsce. Następuje znaczny wzrost udziału I przedziału podatkowego i spadek udziału III przedziału podatkowego w odliczeniach ulg podatkowych (odpowiednio z 44,41% do 78,40%
i z 41,61% do 7,27%). W roku 2008 najszerszym odbiorcą ulg podatkowych byli podatnicy o najniższych
dochodach, bowiem stanowiąc 92,15% ogółu podatników i osiągając prawie ¾ ogółu opodatkowanych
dochodów, potrącili od dochodu 78,40% wszystkich odliczeń. Świadczy to o wzroście stopnia progresywności systemu opodatkowania dochodów osobistych w Polsce.

Podatek liniowy w teorii i praktyce wybranych krajów
Zgodnie z klasyczną definicją podatek liniowy to podatek bezpośredni, oparty na skali proporcjonalnej, który charakteryzuje się występowaniem tylko jednej stawki podatkowej. Zazwyczaj ponadto
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przyjmuje się założenie, że podatek liniowy obejmuje dochody ze wszystkich źródeł, a zatem nie akceptuje zwolnień, odliczeń i ulg podatkowych.12
Skale progresywne nie są zatem jedynym rozwiązaniem wywołującym ponadproporcjonalny
wzrost obciążeń podatkowych w stosunku do rosnących dochodów. Podatek o nieprogresywnej konstrukcji stawek podatkowych, a progresywnym oddziaływaniu nazywamy podatkiem płaskim.13
Podatek liniowy na przestrzeni ostatnich kilku lat stał się bardzo popularnym sposobem budowania systemu podatkowego. Wśród krajów, które wprowadziły podatek liniowy w większości zachowano
kwotę wolną od podatku.14 Głównym powodem pozostawienia minimum podatkowego było dążenie
do zmniejszenia ciężarów podatkowych dla osób najuboższych.15
W wielu krajach występuje również możliwość stosowania różnego rodzaju zwolnień ulg i odliczeń,
najczęściej związanych z wydatkami zdrowotnymi, edukacyjnymi, a także z darowiznami na cele charytatywne. Występowanie kwoty wolnej od podatku, a także ulg i zwolnień powoduje, że podatnicy
płacą podatki przy różnych efektywnych stawkach podatkowych.16
Podatek liniowy stał się szczególnie popularny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, spośród których obecnie tylko Polska, Węgry, Słowenia i Białoruś wciąż pozostają przy systemie progresywnym. Interesujące wydaje się porównanie stóp wzrostu PKB w tych krajach, które zostało przedstawione w tabeli 4.
Tabela 4. Dynamika wzrostu PKB w Europie Środkowo-Wschodniej (w %)
Państwo

*

2004

2005

2006

2007

2008

2004 – 2008*

Słowacja

5

6,7

8,5

10,6

6,2

42,8

Łotwa

8,7

10,6

12,2

10

-4,6

41,6

Litwa

7,4

7,8

7,8

9,8

2,8

40,9

Rumunia

8,5

4,2

7,9

6,3

7,3

39,1

Bułgaria

6,6

6,2

6,3

6,2

6

35,5

Estonia

7,2

9,4

10

7,2

-3,6

33,3

Polska

5,3

3,6

6,2

6,8

5

29,9

Czechy

4,5

6,3

6,8

6,1

2,5

29,0

Słowenia

4,3

4,5

5,8

6,8

3,5

27,5

Węgry

4,9

3,5

4

1

0,6

14,7

Skumulowany wzrost na przestrzeni lat 2004–2008
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

12

G. Kula, Podatek liniowy w praktyce, „Gospodarka Narodowa” 2005, nr 11-12, s. 31.

13

E. Nojszewska, Korzystna rzeczywistość czy miraż? – rzecz o podatku liniowym, [w:] Polski system podatkowy
założenia a praktyka, pod red. A. Pomorskiej, UMCS, Lublin 2004, s. 49-50.

14

A zatem mamy tutaj do czynienia nie z typowym podatkiem liniowym, ale podatkiem płaskim.

15

Kula G., Podatek liniowy w praktyce, „Gospodarka narodowa” 2005, s. 36-37.

16

Ibidem, s. 37.
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Kraje, w których w okresie badania występował podatek liniowy PIT, zostały oznaczone w tabeli
4 wytłuszczoną czcionką. Należy zwrócić uwagę, że prawie wszystkie one charakteryzowały się wyższą
stopą wzrostu niż pozostałe kraje, stosujące opodatkowanie progresywne.17
Wśród przeciwników podatku liniowego pojawia się argumentacja, jakoby wyższy wzrost gospodarczy krajów z podatkiem liniowym był spowodowany przede wszystkim nałożeniem się wprowadzonych reform na początek światowego „boomu gospodarczego”. Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował w 2006 roku raport, z którego wynika, iż nie ma dowodów potwierdzających tezę, że
system liniowy korzystniej wpływa na wzrost gospodarczy niż system progresywny.18

Porównanie opodatkowania progresywnego i liniowego w kontekście przestrzegania wybranych zasad podatkowych
Największe kontrowersje i dyskusje wzbudzają kwestie przestrzegania w systemie podatkowym
zasad efektywności i sprawiedliwości.19
Efektywność to jedno z podstawowych i najważniejszych pojęć w nauce ekonomii. Jest to stosunek wytworzonych efektów do poniesionych nakładów. O ile zdefiniowanie efektywności nie stwarza
większych problemów, to w przypadku sprawiedliwości jest dużo trudniej. Można sądzić, iż społeczeństwo ocenia sprawiedliwość funkcjonowania gospodarki i systemu politycznego głównie na podstawie
otrzymywanego wynagrodzenia i zakresu dostarczanych przez państwo dóbr i usług publicznych.20
Badania przeprowadzone przez różnych autorów21 wykazały, że wprowadzenie wielu stawek negatywnie oddziałuje na podaż pracy, gdyż podatnicy starają się unikać przekraczania progów dochodów,
skutkujących płaceniem podatku wg wyższej stawki. W związku z tym wprowadzenie jednej stawki
podatku zwiększa efektywność gospodarki w wyniku wzrostu podaży pracy i produktywności. Trudno
natomiast jednoznacznie stwierdzić, jakie skutki wywoła likwidacja lub ograniczenie ulg i zwolnień. Po
pierwsze, z pewnością spowoduje to, że system podatkowy stanie się bardziej prosty, a zatem wywołujący mniej zakłóceń w mechanizmach rynkowych i ograniczający koszty płacenia podatków. Po drugie,
z punktu widzenia niektórych podatników możemy mówić o wzroście efektywności, ponieważ ulgi i odliczenia mogą bardziej skłaniać do podejmowania takich działań i wydatków, których głównym celem

17

W przypadków Czechów ze względu na krótki okres funkcjonowania podatku liniowego dane dotyczące tego
kraju nie są reprezentatywne.

18

D. Uszko, Podatek liniowy w Europie Wschodniej – szansa regionu w zglobalizowanym świecie, „Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Koło Naukowe „Ceteris Paribus”, s. 4.

19

G. Kula, Podatek liniowy w praktyce…, op. cit., s. 31-32.

20

A. Wyszkowski, Efektywność i sprawiedliwość jako przesłanki konstruowania systemu podatkowego, [w:] Polski
system podatkowy założenia a praktyka, pod red. A. Pomorskiej, UMCS, Lublin 2004, s. 36-37.

21

N. S., Blomquist, U. Hansson –Brusewitz, The Effect of Taxes on Male and Female Labor Supply in Sweden, “Journal of Human Resources”, 1990, 25 (3), s. 317-357, U. Columbino, D. del Boca, The Effect of Taxes on Labor
Supply in Italy, “Journal of Human Resources”, 1990, 25 (3), s. 390-414, James i Nobes,
S. James, Ch. Nobes, The Economies of Taxation, Fourth Editio, Prentice Hall 1995.
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jest uniknięcie podatków, nie zaś korzystanie z bardziej efektywnych alternatyw.22 Należy jednak pamiętać, że część ulg i zwolnień rzeczywiście ułatwia ludziom życie (ulgi na leczenie, edukację dzieci itp.).23
Wprowadzenie ulg podatkowych uzasadnione w ten sposób jest zatem sprawiedliwe dla tych osób, jak
również efektywne dla gospodarki, ponieważ powstaje dodatkowy popyt na dobra konsumpcyjne.24
O wiele więcej kontrowersji wzbudza kwestia sprawiedliwości podatków liniowych. W przypadku
podatków proporcjonalnych zastrzeżenia mogą pojawić się zarówno w stosunku do sprawiedliwości
poziomej, jak i pionowej.
Podatek liniowy może bardzo dobrze spełniać postulaty sprawiedliwości poziomej, gdyż brak ulg,
zwolnień i odliczeń spowoduje, że osoby o identycznych dochodach zapłacą taki sam podatek. Powstaje jednak pytanie, czy sprawiedliwe jest by osoba samotna płaciła identyczny podatek, jak osoba
o takim samym dochodzie, ale posiadająca kilku członków rodziny na utrzymaniu? W tym przypadku
problem ten dałoby się rozwiązać stosując odpowiednie narzędzia polityki społeczno-gospodarczej,
chociażby za pomocą świadczeń socjalnych.25
Podatek liniowy nie realizuje jednak w pełni zasady sprawiedliwości pionowej. Ludzie bogatsi
płacą wprawdzie wyższy podatek od biedniejszych, lecz nie ponadproporcjonalnie, co byłoby zgodne
z szeroko rozumianą zdolnością płatniczą, lecz jedynie proporcjonalnie do wielkości swoich dochodów. Czy sprawiedliwe jest jednak, aby bogaci oddawali w postaci podatków większą część swoich
dochodów niż ubodzy?26 Przecież ten, kto ma wyższe dochody to ten, któremu się powiodło w sensie
ekonomicznym, to rynek „zdecydował” o jego sukcesie. Dlaczego ma być więc karany finansowo za
swoją przedsiębiorczość i aktywność zawodową?27 Z drugiej strony konieczność występowania progresywności można tłumaczyć, jako odpowiedź na nierówne szanse i możliwości ekonomiczne, jakie
stwarza mechanizm rynkowy.
Analizując efektywność i sprawiedliwość poszczególnych modeli opodatkowania osób fizycznych
należy zwrócić szczególną uwagę na związek między strukturą wpływów podatkowych do budżetu
państwa, a udziałem poszczególnych grup podatkowych w ich tworzeniu. Oznacza to również, że nie
należy podatku dochodowego analizować w oderwaniu od podatków pośrednich, a zwłaszcza VAT.
Symulacje takich obciążeń można przeprowadzić na przykładzie podatku liniowego o stawce 22% i założonej stopie konsumpcji.28
22

G. Kula, Podatek liniowy w praktyce…, op. cit., s. 32-33.

23

Ibidem, s. 33.

24

A. Wyszkowski, Efektywność i sprawiedliwość jako…, op. cit., s. 43.

25

G. Kula, Podatek liniowy w praktyce…, op. cit., s. 33.

26

Ibidem, s. 33-34.

27

K. Piotrowska - Marczak, Alternatywa systemu opodatkowania dochodów osób fizycznych, [w:] Polski system
podatkowy założenia a praktyka, pod red. A. Pomorskiej, UMCS, Lublin 2004, s. 36-37.

28

Zgodnie z prawem malejącej konsumpcji w miarę wzrostu dochodu zmniejsza się udział wydatków konsumpcyjnych, a wzrasta poziom oszczędności. B. Wrona, T. Wołowiec, Efektywność i sprawiedliwość proporcjonalnego
i progresywnego opodatkowania dochodów osób fizycznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Bochni” 2006, nr 4, s. 143-144.
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Na podstawie przedstawionych danych (tabela 5.) można sformułować postulat minimalnej sprawiedliwości systemu podatkowego, rozumianej jako przeciętne takie samo łączne obciążenie wszystkich
podatników na rzecz budżetu, w stosunku do uzyskiwanych dochodów różnych klas dochodowych. Postulat ten zakłada, iż najbogatsi nie mogą być sumarycznie mniej obciążeni niż najbiedniejsi.29
Tabela 5. Regresja łącznego obciążenia podatkowego przy założeniu podatku liniowego na poziomie 22%
Miesięczny
dochód brutto
(w zł)

Podatek
dochodowy
(stawka
22%)

1

*

2

Dochód
netto
(w zł)

3

Założona
stopa
konsumpcji

Wielkość
konsumpcji
(w zł)

(w %)*

Globalna

Podatek

Całkowita

VAT

wartość

stopa

(stawka

podatków:

podatkowa

22%)

(w zł)

(w %)**

8

4

5

6

7

4x3

0,22x5

2+6

7/1

98

764

168

388

38,8

0,22x1

1-2

1.000

220

780

2.000

440

1.560

88

1.373

302

742

37,1

3.000

660

2.340

80

1.872

412

1.072

35,7

4.000

880

3.120

75

2.340

515

1.395

34,9

5.000

1.100

3.900

65

2.535

558

1.658

33,2

10.000

2.200

7.800

45

3.510

772

2.972

29,7

15.000

3.300

11.700

35

4.095

901

4.201

28,0

20.000

4.400

15.600

30

4.680

1.030

5.430

27,2

30.000

6.600

23.400

28

6.552

1.441

8.041

26,8

40.000

8.800

31.200

24

7.488

1.647

10.447

26,1

przyjęta za autorami artykułu ** obejmuje podatek dochodowy i podatek VAT
Źródło: B. Wrona, T. Wołowiec, Efektywność i sprawiedliwość…, op. cit., s. 144.

Stopę podatku dochodowego, zakładającą minimalną progresję liczymy na podstawie wzoru:30
, gdzie:

RPIT – stopa naturalnej progresji podatku dochodowego,
DB – dochód brutto,
DNPIT 22% - dochód netto przy podatku liniowym 22%,
SKDB – stopa konsumpcji przy danym poziomie dochodu brutto,
0,22 – współczynnik stawki podatku VAT,
0,388 – założona globalna stopa podatkowa.

29

Ibidem, s. 144, 146-147.

30

Ibidem, s. 145.
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Tabela 6. Minimalna stopa progresji podatku dochodowego
Miesięczny

Stopa

Dochód

Założona stopa

Wielkość

dochód brutto

progresji

netto

konsumpcji

konsumpcji

(w zł)

(w %)

(w zł)

(w %)

(w zł)

1.000

22,0

780

98

764

2.000

23,7

1.560

88

3.000

25,1

2.340

4.000

25,9

5.000

Całkowita

Globalna

Podatek VAT

wartość

stopa

(stawka 22%)

podatku

podatkowa

(w zł)

(w %)

168

388

38,8

1.373

302

742

38,5

80

1.872

412

1.072

38,3

3.120

75

2.340

515

1.395

38,1

27,6

3.900

65

2.535

558

1.658

38,1

10.000

31,1

7.800

45

3.510

772

2.972

38,0

15.000

32,8

11.700

35

4.095

901

4.201

38,0

20.000

33,7

15.600

30

4.680

1.030

5.430

38,1

30.000

34,0

23.400

28

6.552

1.441

8.041

38,1

40.000

34,7

31.200

24

7.488

1.647

10.447

38,1

Źródło: B. Wrona, T. Wołowiec, Efektywność i sprawiedliwość…, op. cit., s. 145.

Poziom stóp progresji wyliczonych zgodnie z powyższym wzorem zawarto w tabeli 6. Poziom
stawek podatku dochodowego, charakteryzujący się minimalną progresją dla dochodów od 1.000 do
40.000 zł, który zapewnia jednolite obciążenie podatników na poziomie 38,8%31, kształtuje się w przedziale od 22,0% do 34,7%.
Model ten choć wydaje się pokazywać rzeczywistość, zawiera liczne uproszczenia i pomija wiele
ważnych elementów, które mogą istotnie wpływać na pojawiającą się regresję.
Po pierwsze, autorzy omawianej analizy przyjęli dość ostro rysującą się funkcję konsumpcji. Osoby o wysokich dochodach mogą preferować konsumpcyjny tryb życia, a nie powściągliwy, w związku
z tym mogą nie gromadzić oszczędności, a korzystać z uzyskanych dochodów.32
Po drugie, analiza poziomu miesięcznych dochodów wydaje się być nieadekwatna ze względu na
zbyt krótki okres. W kolejnym miesiącu osoby bogate mogą kupić wysokoluksusowe towary obłożone
podatkiem VAT 22% i akcyzą, w związku z tym zapłacą znaczny podatek. Natomiast w przypadku osób
biednych jest to mało prawdopodobne.

31

Drobne różnice globalnej stopy podatkowej zaprezentowane w tabeli 6 są wynikiem zaokrągleń.

32

K. Piotrowska - Marczak, Alternatywa systemu opodatkowania…, op. cit., s. 46.
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Po trzecie, wątpliwości pojawiają się również w związku z wykorzystaniem do analizy wyłącznie
podatku VAT 22%, a pominięcie obniżonej stawki 7% oraz akcyzy. Bezsprzeczny jest fakt, że ludzie
ubodzy wydają swój dochód głównie na dobra podstawowe, jak żywność, na które obowiązuje przede
wszystkim stawka podatku 7% lub 3%. Pominięcie tak ważnych zależności powoduje zawyżenie kwoty
podatku VAT płaconej przez najbiedniejszych i być może zaniżenie obciążenia bogatych (np. z powodu krótkookresowej analizy i braku akcyzy).
Po czwarte, nawet jeśli przyjmiemy założenie, że najbogatsi oszczędzają ponad ¾ swojego dochodu,
to w modelu brakuje jeszcze jednej ważnej zmiennej. Chodzi tutaj o podatek od dochodów kapitałowych tzw. podatek „Belki”, który obciąża odsetki od oszczędności. Wysokość tego podatku nie jest znikoma, bowiem stawka wynosi 19%, w związku z tym może to istotnie wpłynąć na zmniejszenie regresji.
Może zatem się okazać, że dodając do omawianego modelu wymienione czynniki, regresja globalnego obciążenia dochodów osób fizycznych ulegnie znacznemu spłaszczeniu i postulat minimalnej
stopy progresji podatku dochodowego nie będzie musiał znajdować tak dużego uzasadnienia dla usunięcia silnej regresji łącznego opodatkowania.

4. Podsumowanie
Podatek liniowy wydaje się być silniejszym stymulatorem rozwoju gospodarczego niż podatek progresywny. Zastrzeżenia do proporcjonalnego obciążenia dochodów osób fizycznych skupiają się głównie
wokół kwestii sprawiedliwości. Analiza podatku liniowego funkcjonującego wspólnie z podatkiem od
towarów i usług, choć nie do końca pełna, wykazała jego niesprawiedliwość (tabela 5). Jednak regresywny charakter podatków pośrednich można zmienić, progresja bowiem nie jest przypisana tylko do podatków bezpośrednich. Dokonać tego można opierając się na prawidłowości, którą zauważył niemiecki
statystyk Ernest Engel33. Ustawodawca na podstawie elastyczności dochodowej popytu na poszczególne
rodzaje dóbr może w taki sposób kształtować prawo, aby podatki pośrednie przyjęły charakter progresywny i w związku z tym w pewnym stopniu również realizowały funkcję redystrybucyjną podatków.
Zadaniem ustawodawcy jest nie tylko stworzenie katalogu dóbr występujących na rynku, wyróżniając je
pod względem grupy (niższego rzędu, podstawowe, luksusowe) oraz przypisując im odpowiednie stawki VAT i akcyzy, ale bardzo ważnym kryterium może być także wyodrębnianie towarów pod względem
ich ceny netto34. A zatem podatki pośrednie skonstruowane w ten sposób mogą także realizować funkcje

33

Ernest Engel jako jeden z pierwszych przeprowadził badania budżetów rodzin robotniczych i wykazał, że „w miarę wzrostu przeciętnego dochodu na jednego członka rodziny nie tylko rośnie ogólny popyt, ale zmienia się
również jego struktura. Zmiany te idą w kierunku zmniejszania procentowego udziału wydatków na żywność
oraz inne dobra niższego rzędu i zwiększenia udziału wydatków na dobra wyższego rzędu”
M. Nasiłowski, System rynkowy, Warszawa 2002, s. 86.

34

W warunkach polskich, jeśli założymy, że samochody osobowe są uważane za dobra luksusowe, to pojazd o wartości 15-20 tys. należałoby wyłączyć z grona towarów obciążonych akcyzą lub wysoką stawką podatku VAT, gdyż
raczej nie reprezentują one „rozdmuchanej” konsumpcji.
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pozafiskalne (szczególnie funkcję redystrybucyjną), jednocześnie zachowując wszelkie inne swoje zalety.35 Ciekawe zatem wydaje się połączenie podatku liniowego wydajnego fiskalnie i efektywnego gospodarczo oraz realizującego zasadę sprawiedliwości poziomej z redystrybucyjnym systemem podatków
pośrednich, spełniających zasadę sprawiedliwości pionowej.

Kamil Kozłowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne II stopnia, I rok
Finanse i Rachunkowość

35

A. Wyszkowski, Progresywna konstrukcja systemu podatków pośrednich, [w:] Kierunki reformy polskiego systemu
podatkowego, pod red. A. Pomorskiej, UMCS, Lublin 2003, s. 336-338.
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Nowoczesne metody podnoszenia
jakości usług administracji publicznej
1. Wprowadzenie
Urzędy administracji publicznej wszystkich szczebli są organizacjami zaufania publicznego, mającymi za zadanie świadczenie usług swoim klientom. Urzędy mogą być więc uważane za firmy usługowe.
Jeden z twórców współczesnego marketingu Ph. Kotler definiuje usługę jako „wszelką działalność
lub korzyść, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, z zasady niematerialną i nie prowadzącą do
uzyskania jakiejkolwiek własności1”.
Usługi świadczone przez administrację publiczną można podzielić na2:
⊙

usługi administracyjne – związane z obsługą klientów zewnętrznych, np. wydawanie dokumentów
na wniosek interesanta, wydawanie decyzji administracyjnych itp.;

⊙

usługi społeczne – obejmujące np. ochronę zdrowia, oświatę, edukację, bezpieczeństwo publiczne;

⊙

usługi techniczne – m.in. transport, gospodarka wodna, zieleń publiczna.

Inny podział usług publicznych opiera się na zakresie dostępu do nich i obejmuje:
⊙

usługi uniwersalne, które dostarczane są wszystkim mieszkańcom i nie wymagają żadnych działań
z ich strony;

⊙

usługi „na życzenie” świadczone mieszkańcom na ich wniosek;

⊙

usługi dla uprawnionych, które świadczone są tylko wybranej grupie osób spełniających określone
kryteria;

1

A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, Marketing usług, Wolters Kluwer, Kraków 2006, s. 11.

2

K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo CeDeWu,
Warszawa 2009, s. 18-19.
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⊙

usługi racjonowane, których dostępność jest uzależniona od istniejących zasobów;

⊙

usługi przymusowe mające na celu wzbogacenie i ochronę członków społeczności lokalnej;

⊙

usługi prewencyjne świadczone w celu przeciwdziałania zagrożeniom;

⊙

usługi dostępne przez świadomy wybór dla wszystkich mieszkańców, ale czasami za pewną odpłatnością.

Urzędy administracji publicznej coraz częściej dostrzegają znaczenie jakości świadczonych przez
siebie usług. Jakość usług może być jednak rozumiana różnie w zależności od tego czy definiować będą
ją klienci czy managerowie jednostki. Klienci oceniają jakość świadczonych im usług w sposób subiektywny w odniesieniu do osiąganych korzyści lub przejawianych potrzeb i preferencji. Managerowie
natomiast postrzegają jakość usług w sposób obiektywny jako zgodność cech usługi z określonym
przyjętym wzorcem3.
Władze zarówno lokalne jak również centralne w swojej działalności powinny kierować się potrzebami swoich klientów oraz ciągłym dążeniem do dostarczania im świadczeń o najwyższej jakości.
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja trzech podstawowych narzędzi stosowanych w tym celu
przez administrację publiczną - systemów zarządzania jakością opartych na normach ISO serii 9000,
Total Quality Management oraz Common Assessment Framework.

2. System zarządzania jakością
Według E. Deminga system to „zbiór funkcji lub czynności, które współdziałają na rzecz osiągnięcia celów firmy4”. Cechą charakterystyczną systemu jest wzajemna współzależność pomiędzy jego
elementami, która wymusza na organizacji zapewnienie sprawnej komunikacji i współpracy pomiędzy
nimi. W funkcjonowaniu systemu występuje pętla sprzężenia zwrotnego, która łączy wynik końcowy
z wkładem początkowym.
Moda na wdrażanie systemów zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej rozpoczęła się na świecie w latach 80 XX wieku. Do Polski dotarła ona jednak dopiero po reformie samorządowej w 1999 roku5.
Wdrożenie w urzędzie administracji publicznej systemu zarządzania jakością zgodnego z normami
ISO 9000 przebiega w pięciu etapach, które powinny być realizowane metodycznie w uporządkowany
sposób.
Etap I jest to etap planowania wprowadzenia systemu, w trakcie którego kierownictwo jednostki
administracji publicznej ustala realizowane przez nią cele strategiczne. Formułowanie celów powinno
3

W. Urban, Definicje jakości usług – różnice oraz ich przyczyny, „Problemy Jakości”, 3/2007, s. 4.

4

E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 29.

5

M. Bugdol, Systemy jakości w administracji samorządowej – aktualne problemy i perspektywy rozwoju, „Problemy
Jakości”, 4/2007, s. 15.
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być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, ponieważ ich podstawą powinny być rzeczywiste potrzeby i preferencje klientów jednostki administracji publicznej.
W etapie pierwszym kierownictwo musi również określić poziom jakości usług publicznych, który
urząd pragnie osiągnąć oraz sprecyzować politykę jakości urzędu. Istotnym elementem tego etapu jest
także wybór firmy doradczej, z którą zostaną skonsultowane plany przyjęte przez urząd. Konsultacja
taka jest konieczna, ponieważ zewnętrzni konsultanci specjalizujący się w zakresie systemów zarządzania jakością posiadają znacznie większą wiedzę w tym zakresie i nabyte doświadczenie niż pracownicy
urzędu.
Etap II stanowi zebranie i analiza danych. Etap ten rozpoczyna się od szczegółowych badań wewnątrz organizacji, po których przeprowadzeniu powołany jest specjalny komitet do spraw wdrażania
systemu zarządzania jakością oraz kierujący nim pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością. Zarówno członkowie komitetu jak też pełnomocnik muszą posiadać znaczną wiedzę nie tylko o samej
organizacji ale również o jej klientach, dostawcach i konkurentach oraz mieć odpowiednie zdolności
interpersonalne. Jednym z głównych zadań zespołu staje się zbieranie danych zewnętrznych i monitorowanie zmian zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu jednostki administracji publicznej.
Etap III jest to poprawa przygotowania narzędziowego. Pierwszym działaniem tego etapu jest określenie słabych i mocnych stron usług świadczonych przez jednostkę. Istotne jest aby znaleźć te działania,
które mają największy wpływ na jakość świadczonych usług i na nich właśnie skoncentrować wysiłki
zmierzające do jej podniesienia. Drugim krokiem w ramach etapu trzeciego jest przygotowanie planu
wdrażania systemu zarządzania jakością.
Etap IV obejmuje implementacje opracowanego systemu zarządzania jakością oraz pomiar wpływu
jaki ma on na funkcjonowanie organizacji. Właściwy proces wprowadzenia wymagań norm ISO 9000
obejmuje wdrożenie procedur ogólnych i procesowych, opracowanie informatora przeznaczonego dla
klientów zewnętrznych, upowszechnienie Księgi Jakości, zorganizowanie auditów wewnętrznych i auditu wstępnego, dokonanie przeglądu wdrożonego systemu zarządzania jakością i ewentualnie przeprowadzenie auditu certyfikującego6.
Etap V jest to ciągła kontynuacja udoskonalania systemu zarządzania jakością, ponieważ proces
doskonalenia jakości nigdy się nie kończy. Dzięki stałemu gromadzeniu danych dotyczących pracy
urzędu i jakości świadczonych przez niego usług managerowie jednostki administracji publicznej
mogą wychwycić te miejsca w urzędzie, które zaniżają jakość oraz dążyć do ich poprawy.
Wdrożenie systemu zawsze wymaga od wszystkich pracowników urzędu znacznego wkładu pracy
i poświęcenia swojego czasu. Niemal zawsze ze strony osób zatrudnionych w urzędzie pojawiają się
opory przed wprowadzanymi zmianami. Sytuacja ta stawia przed kierownictwem zadanie przeprowadzenia kompleksowych szkoleń dla pracowników.
Podstawą sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania jakością jest prawidłowo przygotowana dokumentacja systemu, która nie tylko stanowi namacalny dowód opracowania i wdrożenia
6

M. Bugdol, Wprowadzenie do zarządzania jakością, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły w Raciborzu,
Racibórz-Wrocław 2004, s. 126.
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w organizacji systemu, ale również jest podstawowym źródłem informacji o systemie, określa rozkład
odpowiedzialności i kompetencji w organizacji oraz stanowi zapis powtarzalnych i rutynowych czynności wykonywanych w ramach systemu. Dokumenty systemu zarządzania jakością stanowią opis
wszelkich działań niezbędnych do osiągnięcia i utrzymania wysokiej jakości wytwarzanych wyrobów
i świadczonych usług7.
Dokumentacja systemu zarządzania jakością składa się z dwóch grup dokumentów:
⊙

dokumentów zewnętrznych – normy międzynarodowe, normy krajowe, normy branżowe,

⊙

dokumentów wewnętrznych – Księga Jakości, procedury, instrukcje, zapisy jakości.

Podstawowym dokumentem systemu zarządzania jakością, który wiąże ze sobą wszystkie pozostałe dokumenty jest Księga Jakości. Księga ta stanowi opis faktycznego systemu funkcjonującego w danej organizacji. Typowa Księga Jakości zawiera:
⊙

założenia polityki jakości,

⊙

schemat organizacyjny urzędu,

⊙

deklarację kierownictwa odnośnie jego zaangażowania w przyjętą politykę jakości,

⊙

ogólną prezentację organizacji,

⊙

charakterystykę systemu zarządzania jakością, funkcjonującego w organizacji wraz z ewentualnymi wyłączeniami w zakresie jego stosowania,

⊙

opis wzajemnych powiązań pomiędzy procedurami,

⊙

zasady dotyczące zarządzania Księgą Jakości a zwłaszcza jej aktualizacji.

Drugim spośród wewnętrznych dokumentów systemu zarządzania jakością są procedury, które
określają cele, zakres odpowiedzialności oraz sposób realizacji zadań wynikających z systemu zarządzania jakością. Składają się one zazwyczaj z następujących elementów:
⊙

cel jakiemu procedura ma służyć,

⊙

przedmiot i zakres stosowania procedury,

⊙

wyjaśnienie użytej w procedurze terminologii,

⊙

wykaz dokumentów związanych z daną procedurą,

⊙

wyszczególnienie osób odpowiedzialnych za realizację procedury,

⊙

sposób realizacji danej procedury,

⊙

wykaz wszystkich załączników związanych z daną procedurą.

Każdy urząd administracji publicznej musi posiadać opracowane procedury dotyczące nadzoru
nad dokumentami, nadzoru nad zapisami, auditu wewnętrznego, nadzoru nad wyrobem niezgodnym,
działań korygujących, działań zapobiegawczych8.
7

A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa-Poznań 1999, s. 183.

8

M. Bugdol, Wprowadzenie do zarządzania..., op. cit., s. 133.
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Kolejnym dokumentem systemu zarządzania jakością są instrukcje będące dokumentami precyzującymi sposób w jaki mają być wykonane na konkretnych stanowiskach pracy działania określone
w procedurach.
Ostatnim spośród głównych wewnętrznych dokumentów systemu zarządzania jakością są zapisy,
które stanowią fizyczny dowód na realizację przez system celów zawartych w Księdze Jakości i procedurach. Mogą one przybierać postać, np. raportów z przeprowadzonych auditów, ewidencji wykrytych
niezgodności, protokołów z przeprowadzonych kontroli i działań korygujących.
Specjalnym dokumentem systemu zarządzania jakością jest plan jakości. Jego zadaniem jest sprecyzowanie powiązań pomiędzy systemem a procesami, projektami czy też wyrobami realizowanymi
przez organizację. Plan jakości daje szanse na śledzenie postępów w realizacji konkretnego wydzielonego zlecenia a przez to podnosi poziom prawdopodobieństwa, że otrzymany wyrób będzie gwarantował odpowiedni poziom jakości.
Proces wdrożenia, certyfikowania i utrzymania systemu zarządzania nie jest działaniem łatwym ani
krótkotrwałym. Włożony wysiłek zostaje jednak zrekompensowany poprzez możliwe do osiągnięcia
korzyści, do których zaliczyć można m.in.
⊙

poprawę organizacji pracy w urzędzie,

⊙

poprawę jakości obsługi,

⊙

wzrost satysfakcji klientów,

⊙

wzrost prestiżu,

⊙

ujednolicenie procedur,

⊙

łatwość kontroli,

⊙

wzrost zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy9.

3. Kompleksowe Zarządzania Jakością (TQM)
TQM obejmuje cały zasięg kierowania organizacją. Możemy mówić, że dana organizacja stosuje
TQM, czyli że jest zarządzana przez jakość, jeśli system zarządzania jakością pokrywa się zakresowo
z ogólnym systemem zarządzania w organizacji10.
W literaturze można spotkać różnorodne definicje TQM.
Norma ISO 8402 przyjmuje, ze TQM jest to metoda kierowania organizacją stawiającą na naczelnym miejscy jakość, oparta na współpracy wszystkich pracowników organizacji, ukierunkowana na
społeczeństwo poprzez zadowolenie klientów i zaspokojenie potrzeb pracowników.

9

M. Bugdol, Systemy jakości w administracji..., op. cit., s. 15.

10

T. Papaj, Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej, Akademia Ekonomiczna
im. K. Adameckiego w Katowicach, Katowice 2008, s. 59.
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Definicja zaprezentowana przez British Quality Association mówi natomiast, że TQM jest zespołową filozofią zarządzania przedsiębiorstwem, zgodnie z którą potrzeby klientów i cele organizacji są ze
sobą nierozerwalnie połączone.
Europejski Instytut Administracji Publicznej określa TQM jako filozofię zarządzania opartą
o klienta, która zakłada ciągłe doskonalenie realizowanych procesów biznesowych dzięki wykorzystaniu narzędzi analitycznych oraz grup roboczych obejmujących wszystkich pracowników11.
Z. Kłos uważa, że koncepcja TQM opiera się na uznaniu jakości za główny cel funkcjonowania
organizacji, zadanie spoczywające na każdym członku organizacji, pojęcie wielowymiarowe, przeciwdziałanie błędom a nie ich wykrywanie12. K. Opolski i P. Modzelewski określają jakość w TQM jako
filozofię zarządzania. Ich zdaniem TQM stanowi koncepcję zarządzania organizacją, która dzięki strategicznemu planowaniu kierownictwa oraz włączeniu wszystkich członków organizacji do realizacji
strategii, pozwala zaspokoić oczekiwania klientów, a przez to zwiększyć efektywność organizacji oraz
poprawić jej sytuację rynkową13.
Reasumując powyższe definicje TQM można uznać, że TQM jest to „ustanawianie celów projakościowych w organizacji i osiąganie ich poprzez systematyczne doskonalenie wszystkich komórek
organizacyjnych, procesów i zasobów we wszystkich obszarach organizacji14”. TQM jest strategią kompleksowego zarządzania jakością obejmującą całościowo wszelkie obszary działalności organizacji.
Koncepcja TQM charakteryzuje się:
⊙

ukierunkowaniem na proces, a nie wyłącznie na wyniki;

⊙

kaskadowym wdrażaniem angażującym pracowników wszystkich szczebli;

⊙

pełnym zaangażowaniem kierownictwa organizacji;

⊙

skuteczną, nieskrępowaną komunikacją zarówno w poziomie jak i w pionie;

⊙

ciągłym ulepszaniem i udoskonalaniem wszystkich realizowanych w organizacji procesów i wytwarzanych przez nią produktów;

⊙

stabilnością celu i misji, którymi kieruje się organizacja;

⊙

przestrzeganiem zasady – „klient nasz pan”;

⊙

uznawaniem inwestycji w pracowników za największą i najcenniejszą spośród realizowanych
inwestycji;

⊙

przewagą bodźców pozytywnych w motywowaniu pracowników;

⊙

prymatem pracy zespołowej nad indywidualną;

⊙

udziałem pracowników w ustalaniu celów organizacji;

⊙

długim horyzontem czasowym w odniesieniu do celów organizacji;

⊙

orientacją na klienta i jego zadowolenie15.

11

Ibidem, s. 60.

12

Z. Kłos, Zarządzanie przez jakość a kultura przedsiębiorstwa, „Problemy Jakości”, 4/1998, s. 17.

13

K. Opolski, P. Modzelewski, op. cit., s. 93.

14

T. Papaj, op. cit., s. 63.

15

K. Opolski, P. Modzelewski, op. cit., s. 94-96.
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Wdrożenie TQM w instytucji administracji publicznej wymaga przeprowadzenia różnorodnych
działań obejmujących m.in.:
⊙

przeprowadzenie wielostronnych badań potrzeb i oczekiwań klientów;

⊙

określenie wymogów dotyczących jakości świadczonych usług;

⊙

rozpropagowanie wśród pracowników odpowiedzialności za jakość świadczonych usług poprzez
stworzenie systemu samokontroli i motywacji pracowników;

⊙

ocenę jakości świadczonych usług;

⊙

podejmowanie działań mających na celu korygowanie i eliminowanie przyczyn złej jakości świadczonych usług16.

Wprowadzenie TQM w instytucji administracji publicznej sprawia, że staje się ona otwarta na
klienta, utożsamia się z nim, kieruje się troską o odbiorców usług przez nią świadczonych.
W koncepcji TQM człowiek jest na pierwszym miejscu, stosowanie TQM wymaga więc dokonania licznych zmian w funkcjonowaniu urzędu. Niezbędne jest stworzenie nowego środowiska pracy,
zmiana stosunków pracy oraz zmiana stanu świadomości zarówno szeregowych pracowników jak również kierownictwa jednostki. Wprowadzona na skutek stosowania TQM strategia organizacyjna musi
charakteryzować się przede wszystkim:
⊙

decentralizacją władzy i kompetencji;

⊙

orientacją na kapitał ludzki;

⊙

zaangażowaniem w jakość i obsługę klienta;

⊙

elastycznością17.

4. Common Assessment Framework
Model CAF jest efektem współpracy ministerstw krajów Unii Europejskiej odpowiedzialnych za
administrację publiczną. Opiera się na założeniu, że osiągnięcie oczekiwanych działań organizacji, obywateli, pracowników i społeczeństwa jest zależne od jakości przywództwa, które wpływa na politykę
i strategię, pracowników, relacje międzyludzkie oraz zasoby i procesy18.
Głównym celem jaki przyświecał twórcom modelu CAF była chęć zaoferowania administracji
publicznej łatwego w użyciu narzędzia służącego do dokonywania samooceny jednostek tego sektora.
Model może znajdować zastosowanie w jednostkach administracji publicznej zarówno na szczeblu
centralnym jak i lokalnym19.
16

Ibidem, s. 97.

17

K. Opolski, Jakość w banku w praktyce i teorii zarządzania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2000,
s. 190.

18

Wspólna Metoda Oceny, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008, s. 8.

19

T. Papaj, op. cit., s. 97.
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Model Common Assessment Framework ma za zadanie spełniać cztery podstawowe funkcje:
1.
2.
3.
4.

wdrażanie i utrwalanie zasady TQM w administracji publicznej;
ułatwianie dokonywania samooceny przez jednostki administracji publicznej, która podejmowana jest w celu diagnozy aktualnej sytuacji oraz podjęcia niezbędnych działań naprawczych;
tworzenie pomostu łączącego różne systemy i modele stosowane w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej;
ułatwienie benchmarkingu pomiędzy jednostkami administracji publicznej20.

Doskonalenie jednostki administracji publicznej przy zastosowaniu metody CAF obejmuje trzy fazy:
Początek drogi z metodą CAF:

Krok 11.

Organizacja i planowanie procesu samooceny;
Upowszechnienie informacji o projekcie samooceny;
Proces samooceny:
Utworzenie jednej lub więcej grup samooceny;
Organizacja szkoleń;
Przeprowadzenie samooceny;
Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny;
Plan doskonalenia i ustalanie priorytetów:
Sporządzenie projektu planu doskonalenia na podstawie zaakceptowanego raportu samooceny;
Komunikacja informacji o planie doskonalenia;
Implementacja planu doskonalenia;

Krok 12.

Planowanie następnej samooceny CAF21.

Krok 1.
Krok 2.
Krok 3.
Krok 4.
Krok 5.
Krok 6.
Krok 7.
Krok 8.
Krok 9.
Krok 10.

Stosowanie modelu Common Assessment Framework w jednostkach administracji publicznej
polega na wypełnieniu szczegółowego kwestionariusza samooceny, który obejmuje dziewięć kryteriów połączonych w dwie grupy – „Potencjał” i „Wyniki”. Każde z wyodrębnionych kryteriów dzieli się
na szczegółowo określone podkryteria. Grupy te obejmują:
„Potencjał”:
Kryterium 1.
Kryterium 2.
Kryterium 3.
Kryterium 4.
Kryterium 5.

Przywództwo,
Strategia i planowanie,
Pracownicy,
Partnerstwo i zasoby,
Procesy.

„Wyniki”:
Kryterium 6.

Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami określane poprzez osiągnięcia organizacji w zakresie zaspokajania potrzeb i oczekiwań obywateli i klientów,

20

Wspólna Metoda Oceny – CAF 2006, „Służba Cywilna”, 2006, s. 4.

21

Wspólna Metoda Oceny, op. cit., s. 54.
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Kryterium 7.

Kryterium 8.

Kryterium 9.

Wyniki działalności w relacjach z pracownikami określane poprzez osiągnięcia organizacji
w zakresie zaspokajania potrzeb i oczekiwań pracowników,
Społeczne wyniki działalności określane poprzez osiągnięcia organizacji w zakresie wpływu
na społeczeństwo,
Kluczowe wyniki działalności określane poprzez dowody na osiągnięcie przez organizację wyznaczonych celów.

Samoocena przy wykorzystaniu modelu CAF przeprowadzana jest za pomocą skali punktowej,
która może przyjmować postać skali klasycznej lub skali dostrojonej.
Stosowanie modelu CAF do przeprowadzania samooceny w jednostce administracji publicznej
przynosi wiele korzyści, do których zaliczyć można m.in. 22,23:

⊙

rozpoznanie mocnych i słabych stron organizacji,
identyfikację dobrych praktyk,
możliwość dokonywania porównań z innymi organizacjami oraz rozwój komunikacji i kooperacji
pomiędzy organizacjami administracji publicznej,
poprawę zdolności do wykorzystywania potencjału wiedzy i kreatywności pracowników,
budowanie wizerunku urzędu profesjonalnego, charakteryzującego się wysoką kulturą organizacyjną i dbałością zadowolenie klienta,
możliwość wykorzystania specjalistycznych narzędzi informatycznych,
sprzyjanie wprowadzaniu zasad TQM;

⊙

ciągłe doskonalenia jakości usług świadczonych przez organizację.

⊙
⊙
⊙

⊙
⊙

⊙

5. Zakończenie
Wśród władz jednostek administracji publicznej w ostatnim okresie narasta świadomość znaczenia
jakości usług świadczonych przez podległe im instytucje. Ten stan rzeczy przejawia się przede wszystkim
w coraz powszechniejszym stosowaniu systemów zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej. Wdrożenie systemu zarządzania jakością stanowi jednakże tylko pierwszy krok na drodze do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych przez urząd usług. Kolejnymi etapami na tej drodze powinno
być wdrożenie w organizacji zasad TQM oraz dokonywanie samooceny przy użyciu modelu CAF. .
Bartłomiej Suchodolski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne I stopnia, III rok
Zarządzanie
22

23

B. Suchodolski, D. Kopiec, Stosowanie modelu CAF w administracji samorządowej [w:] Materiały konferencyjne
– Wybrane aspekty zarządzania jakością, pod red. M. Salerno-Kochana, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Kraków 2009, s. 255-256.
Greek guide on how to implement the CAF, The Hellenic Ministry of the Interior, Athens 2006, s. 4.
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Opracowania doktorantów

I
Wybrane problemy ekonomii społecznej

Anna Cichosz

Relacje ekonomiczne w podmiotach
gospodarczych objętych procesem
prywatyzacji w latach 2001–2009
1. Uwagi wstępne
Od przełomu lat 1989–1990 Polska podobnie jak kraje Europy Środkowej rozpoczęły realizację
transformacji systemowej opartej na przechodzeniu od ustroju kolektywistycznego do gospodarki
rynkowej opartej na dominacji własności indywidualnej. Siłę napędową transformacji stanowi przekonanie, że alokacja rynkowa, w przeciwieństwie do centralnego planowania, zapewnia większą efektywność, rosnącą produkcję i wyższy poziom życia. Argumentem jest tu uznanie wyższości własności
prywatnej nad publiczną i zarządzania prywatnego nad biurokratycznym.1 Efektem tego jest systematyczny wzrost udziału sektora prywatnego w gospodarce, tworzonego zarówno przez rozbudowę
istniejących, powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, jak i poprzez prywatyzację przedsiębiorstw państwowych.
Prywatyzacja jako proces zachodzący w gospodarce może być rozpatrywana w dwóch aspektach:
⊙

w szerokim znaczeniu – jako zmiana struktury własnościowej gospodarki poprzez prywatyzację
przedsiębiorstw państwowych a także powstawanie nowych przedsiębiorstw,

⊙

1

w wąskim sensie – jako prywatyzacja poszczególnych przedsiębiorstw.

Grzegorz W. Kołodko: Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltekst, Warszawa 1999,
s. 150.
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O ile jednak proces tworzenia i rozwoju podmiotów prywatnych jest uwarunkowany prawami,
jakimi rządzi się gospodarka rynkowa i może być stymulowany przez państwo poprzez tworzenie
infrastruktury legislacyjnej, to prywatyzacja jako element transformacji gospodarczej jest kreowana
przez państwo w wyniku projektowania i realizowania poszczególnych przedsięwzięć prywatyzacyjnych. Główną rolę w procesie prywatyzacji w wąskim znaczeniu spełnia Ministerstwo Skarbu Państwa, wcześniej Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, w mniejszym stopniu inne podmioty
administracji państwowej. Zasadniczym aktem prawnym regulującym procesy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w początkowym jej etapie była ustawa z 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych.2
Ustawa ta stworzyła podstawy prawne dla transferu majątku państwowego do sektora prywatnego,
który mógł się odbywać się poprzez:
⊙

likwidację przedsiębiorstw państwowych i zagospodarowanie pozostałego po nich majątku w drodze sprzedaży,

⊙

wniesienia do spółki lub oddania odpłatne użytkowanie,

⊙

pośrednio, poprzez przekształcenie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a następnie sprzedaż
jej akcji lub udziałów.

Tworzenie prywatnych podmiotów na bazie majątku państwowego wpływało na zmiany strukturalne w gospodarce i przyczyniało się do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Sektor
prywatny stał się głównym motorem wzrostu gospodarczego, a prywatyzacja przyczyniła się do powstawania bardziej konkurencyjnych struktur w gospodarce.
Prywatyzacja jako proces zmian własnościowych nie jest zjawiskiem powszechnym w gospodarce.
W Polsce zjawisko to występuje od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia i trwa nadal, choć należy
podkreślić, że obecnie jest to proces wygasający. Nie mniej zachodzące obecnie zmiany gospodarcze
sprawiają, że problematyka prywatyzacji jest ciągle żywa i aktualna, nadal cechuje się powszechnym
zainteresowaniem, budzi wiele kontrowersji, rodzi wątpliwości. Owo zainteresowanie dodatkowo
potęgują pojawiające się informacje o podejmowaniu ratowania gospodarki ze względu na obecny
w Polsce i na świecie kryzys właśnie poprzez prywatyzację przedsiębiorstw państwowych (w Polsce
oraz w Anglii).
Celem niniejszego artykułu jest analiza sytuacji ekonomicznej i co za tym idzie kondycji finansowej w przedsiębiorstw sprywatyzowanych, funkcjonujących w naszej gospodarce. Przedsiębiorstwa
sprywatyzowane zostały niezwykle trafnie określone fenomenami okresu transformacji gospodarczej,
stanowiącymi soczewki przemian dokonujących się w ostatnich latach w Europie Środkowo-Wschodniej. Ich funkcjonowanie jest probierzem jakości transformacji. Tego rodzaju podmioty gospodarcze
nigdy wcześniej nie istniały i zapewne nigdy nie będą istnieć, gdyż są one tworami czasu przejściowe-

2

Ustawa z 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz. U. Nr 51 poz. 298 z późn. zm.
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go.3 Stąd z uwagi na specyfikę jaką niesie ze sobą proces prywatyzacji warto poddać uwadze przedsiębiorstwa powstałe w wyniku tego procesu oraz ich funkcjonowanie w gospodarce rynkowej.
Na podstawie informacji gromadzonych i publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, badaniu zostały poddane dane dotyczące ekonomiczno– finansowej kondycji przedsiębiorstw sprywatyzowanych. Należy tu podkreślić, że do analizy i formułowania wniosków posłużyły zagregowane
dane, obejmujące przedsiębiorstwa sprywatyzowane ogółem w ujęciu narastającym, czyli powiększone corocznie o nowe podmioty i jednocześnie pomniejszone o przedsiębiorstwa, które „zniknęły”
z rynku na skutek likwidacji działalności, fuzji, przejęć itd. (nie jest to zatem badanie panelowe oparte
na stałej grupie podmiotów). Funkcjonalność takiego podejścia przejawia się w obserwacji ogólnych
tendencji rynkowych, na podstawie danych dotyczących globalnej liczby podmiotów. Okres badawczy w którym poddane zostały obserwacji wskaźniki kondycji ekonomiczno–finansowej omawianych
przedsiębiorstw obejmuje lata 2001–2009.

2. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych objętych procesem prywatyzacji
Głównym celem każdego przedsiębiorstwa jest takie działanie na rynku w warunkach konkurencji,
aby stale zwiększać swój udział w rynku, zwiększać wartość księgową przedsiębiorstwa oraz osiągać
maksymalny zysk, który doprowadza do wzrostu jego wartości.4 Stąd osiągnięty dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa jest, niezwykle istotnym wskaźnikiem jego kondycji ekonomicznej. Wzrost
zysków znajduje swe przełożenie we wzroście wartości księgowej, który bezpośrednio prowadzi do
wzrostu wartości rynkowej całego przedsiębiorstwa.
Przystępując do analizy wskaźników dotyczących przedsiębiorstw sprywatyzowanych należy zaznaczyć, że przedstawione dane o wynikach finansowych obserwowanej zbiorowości dotyczą podmiotów, prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządzania sprawozdań statystycznych
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. Liczebność badanych przedsiębiorstw w pierwszym
oraz w ostatnim roku okresu badawczego, w liczbie ogółem oraz w podziale na główne grupy została zamieszczona w Tabeli 1. W roku 2001 liczba badanych przedsiębiorstw wynosiła 2729 natomiast
w 2009 roku zmniejszyła się do 2020. Tendencja malejąca w liczbie obserwowanej zbiorowości jest
widoczna również w poszczególnych grupach (Tabela 1) i jest ona bez wątpienia wynikiem zachodzących w przedsiębiorstwach zmian.

3

Maciej Bałtowski (red.): Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2002, s. 15.

4

Piotr Wachowiak (red.): Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, SKwP, Warszawa, 2008.
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Tabela 1. Liczba badanych przedsiębiorstw
Liczba badanych przedsiębiorstw

WYSZCZEGÓLNIENIE

2001

2009

OGÓŁEM

2 729

2 020

Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa powstałe
z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych

401

363

Spółki uczestniczące w Programie NFI

429

250

Spółki sprywatyzowane pośrednio (kapitałowo)

279

274

- krajowego

186

194

- zagranicznego

93

80

192

159

- krajowego

143

124

- zagranicznego

49

35

1 176

883

w tym:

z udziałem kapitału:

Spółki z udziałem Skarbu Państwa powstałe
z wniesienia majątku przedsiębiorstw
państwowych
z udziałem kapitału:

Spółki pracownicze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej
efekty gospodarcze w latach 2001-2009

Na wstępie warto zwrócić uwagę na odsetek podmiotów sprywatyzowanych, które osiągnęły w latach 2001–2009 zysk brutto z prowadzonej działalności, czyli dodatni wynik na działalności gospodarczej skorygowany o zyski bądź straty nadzwyczajne, a także przeanalizować kierunek zachodzących
zmian w badanym okresie. Dane zostały zamieszczone w Tabeli 2. Jak wynika z przedstawionych danych,
ilość podmiotów generujących zysk brutto wzrastała z roku na rok (od średnio około 50% w roku 2001 do
około 70% w roku 2009) zarówno wśród przedsiębiorstw ogółem, jak też i w każdej z przedstawionych
odrębnie grup podmiotów. Dowodzi to poprawy efektywności gospodarowania w analizowanych jednostkach. Nieznaczne załamanie przyniosły lata 2008 i 2009, na co bez wątpienia wywarł wpływ rozpoczynający się wówczas kryzys w gospodarce. W ostatnim badanym roku największy odsetek zyskownych
przedsiębiorstw znajduje się w grupach:
⊙

Spółki sprywatyzowane kapitałowo z udziałem kapitału zagranicznego – 83,8%

⊙

Spółki pracownicze – 77,9%,

⊙

Spółki z udziałem Skarbu Państwa powstałe z wniesienia majątku przedsiębiorstw państwowych,
z udziałem kapitału zagranicznego – 77,1%
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Tabela 2. Odsetek podmiotów sprywatyzowanych przynoszących zysk brutto w latach 2001-2009
Odsetek podmiotów przynoszących zysk brutto
Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

55,7

57,5

66,0

74,7

74,1

79,3

80,9

74,1

70,6

Jednoosobowe spółki
Skarbu Państwa powstałe
z przekształcenia
przedsiębiorstw państwowych

57,4

48,3

60,5

66,4

64,6

71,1

67,9

66,6

55,6

Spółki uczestniczące
w Programie NFI

41,3

46,9

57,5

70,4

71,7

77,6

81,8

63,8

65,6

Spółki sprywatyzowane
pośrednio (kapitałowo)

54,5

60,3

68,7

75,2

77,0

79,1

82,5

71,5

75,5

- krajowego

53,8

59,3

71,0

73,2

73,4

77,1

79,1

69,9

72,2

- zagranicznego

55,9

62,4

64,1

79,3

84,5

83,1

90,2

75,3

83,8

Spółki z udziałem Skarbu
Państwa powstałe z
wniesienia majątku
przedsiębiorstw państwowych

44,3

58,2

66,1

73,6

72,8

75,7

73,8

71,6

71,1

- krajowego

40,5

58,5

64,6

70,8

72,0

73,5

71,5

68,8

69,4

- zagranicznego

55,1

57,4

70,5

81,8

75,6

83,8

81,6

81,1

77,1

Spółki pracownicze

67,2

68,5

75,2

81,3

80,1

84,4

87,2

83,8

77,9

w tym:

z udziałem kapitału:

z udziałem kapitału:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej
efekty gospodarcze w latach 2001-2009

Analiza zysku netto, zamieszczona w Tabeli 3, jest niejako pochodną powyższej prezentacji, gdyż
obejmuje ona dodatni wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia, czyli podatek dochodowy i inne wynikające z odrębnych przepisów. Obciążenia te w korygują ujemnie wynik,
stąd odsetek podmiotów osiągających w analizowanym okresie zysk netto jest nieznacznie niższy od
przeprowadzonego porównania dotyczącego zysku brutto na prowadzonej działalności i zachowuje
on analogiczne tendencje.
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Tabela 3. Odsetek podmiotów sprywatyzowanych przynoszących zysk netto w latach 2001 – 2009
Odsetek podmiotów przynoszących zysk netto
Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

54,4

56,3

65,0

74,1

73,5

78,7

80,0

73,5

69,9

Jednoosobowe spółki
Skarbu Państwa powstałe
z przekształcenia
przedsiębiorstw państwowych

55,4

47,2

60,5

65,8

63,9

70,1

67,2

65,7

54,0

Spółki uczestniczące
w Programie NFI

41,0

46,7

56,7

71,0

71,3

76,9

81,0

63,8

64,8

Spółki sprywatyzowane
pośrednio (kapitałowo)

53,0

58,5

67,3

73,7

76,7

79,1

81,4

70,8

75,2

krajowego

53,2

59,3

69,4

72,1

72,8

77,6

78,1

69,4

71,6

zagranicznego

52,7

57,0

63,0

77,0

84,5

81,9

89,0

74,1

83,8

Spółki z udziałem Skarbu
Państwa powstałe
z wniesienia majątku
przedsiębiorstw państwowych

43,2

56,1

63,2

73,6

71,1

76,3

72,6

71,0

71,1

krajowego

39,2

55,6

60,8

70,8

70,5

74,2

70,0

68,0

69,4

zagranicznego

55,1

57,4

70,5

81,8

73,2

83,8

81,6

81,1

77,1

Spółki pracownicze

65,8

67,1

74,0

80,4

79,6

83,7

87,2

82,9

77,3

w tym:

z udziałem kapitału:

z udziałem kapitału:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej
efekty gospodarcze w latach 2001-2009

Równocześnie ze wzrostem liczby przedsiębiorstw generujących zysk (zarówno brutto jak i netto) malał odsetek podmiotów przynoszących stratę w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Zostało to przedstawione na wykresie 1.
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Odwrotnie jak w przypadku zysku, lata 2008–2009 zaowocowały wzrostem liczby przedsiębiorstw,
które osiągnęły zarówno stratę brutto jak i stratę netto.
Wykres 1. Odsetek podmiotów sprywatyzowanych przynoszących stratę w latach 2001-2009

50,0
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2001

2002
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

Odsetek podmiotów przynoszących stratĊ brutto
Odsetek podmiotów przynoszących stratĊ netto
Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej
efekty gospodarcze w latach 2001–2009

3. Wskaźniki efektywności gospodarowania i płynności
O efektywności gospodarowania świadczą podstawowe wskaźniki ekonomiczne. Jednym z nich jest
wskaźnik poziomu kosztów generowanych przez przedsiębiorstwo. Wskaźnik poziomu kosztów jest to
relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów uzyskanych z tejże
działalności. Generalnie efektywność gospodarowania w podmiotach objętych prywatyzacją ulegała poprawie, o czym świadczy, widoczny na wykresie, sukcesywnie malejący wskaźnik poziomu kosztów od
wartości 100,3% w roku 2001 do 92,3% w 2007 roku. Rok 2008 przyniósł pogorszenie tego stanu i wzrost
poziomu kosztów do 95,2%, po czym w roku 2009 wskaźnik obniżył się osiągając wartość 93,1%. Szczegółowo poziom kosztów w poszczególnych latach został zaprezentowany na zamieszczonym poniżej
wykresie 2.
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Wykres 2. Wskaźnik poziomu kosztów w podmiotach sprywatyzowanych ogółem w latach 2001-2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej
efekty gospodarcze w latach 2001–2009

Warto również zwrócić uwagę jak kształtowały się koszty w poszczególnych grupach podmiotów
objętych procesem prywatyzacji, co zostało zaprezentowane na wykresach 3 – 7.

Wykres 3. Wskaźnik poziomu kosztów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa powstałych z przekształcenia
przedsiębiorstw państwowych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej
efekty gospodarcze w latach 2001–2009
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Wykres 4. Wskaźnik poziomu kosztów w spółkach uczestniczących w programie NFI
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Wykres 5. Wskaźnik poziomu kosztów w spółkach sprywatyzowanych kapitałowo
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Wykres 6. Wskaźnik poziomu kosztów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa powstałych z wniesienia przedsiębiorstw państwowych


 105,0



95,0

Spółki z udziałem Skarbu Pastwa powstałe z wniesienia majtku
przedsibiorstw pastwowych
105,3
102,7
99,7
97,7
95,8
96,0
94,3
92,0
87,5

85,0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej
efekty gospodarcze w latach 2001–2009
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Wykres 7. Wskaźnik poziomu kosztów w spółkach pracowniczych
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Najniższym poziomem wskaźnika kosztów cechują się spółki sprywatyzowane pośrednio (kapitałowo) od wartości 98,6% w 2001 roku z tendencją malejącą do poziomu 89,9% w roku 2006 i nieznacznym wzrostem do wysokości 92,8% w roku 2008. W roku 2009 wskaźnik ten dla spółek sprywatyzowanych kapitałowo osiągnął wartość 89,4%.
Największy spadek poziomu kosztów miał miejsce w spółkach z udziałem Skarbu Państwa powstałych z wniesienia majątku przedsiębiorstw państwowych od 105,3% w 2001 roku do 95,8% w roku
2008. W 2009 roku wskaźnik ukształtował się na poziomie 97,7%. Spadek ten odbywał się jednak w dużej mierze skokowo, podobnie jak to miało miejsce w przypadku pozostałych grup przedsiębiorstw
przedstawionych na wykresach, za wyjątkiem spółek sprywatyzowanych kapitałowo.
Ogólne tendencje wskaźnika kosztów kształtują się analogicznie jak w przypadku analizy osiąganego wyniku finansowego przedsiębiorstw, który w głównej mierze kształtowany jest przez poziom
kosztów generowanych przez przedsiębiorstwa.
W badaniu relacji ekonomicznych istotne znaczenie ma analiza rentowności brutto jako relacji
wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. Wskaźniki rentowności brutto przedsiębiorstw sprywatyzowanych zostały przedstawione w tabeli 4. Analizowane dane pozwalają
na stwierdzenie, że rentowność obrotu brutto w badanych przedsiębiorstwach w latach 2001–2009
uległa znacznej poprawie. Od wartości ujemnych w 2001 roku zarówno w przedsiębiorstwach ogółem
jak i w zdecydowanej większości omawianych grup, (czyli przedsiębiorstwa zdecydowanie nierentowne) do wartości dodatnich w roku 2009 niemal we wszystkich analizowanych przedziałach. Na
uwagę zasługują w szczególności przedsiębiorstwa, które osiągnęły najwyższy poziom wskaźnika rentowności tj.:
⊙

Przedsiębiorstwa sprywatyzowane kapitałowo z udziałem kapitału krajowego – 11,7%,

⊙

Przedsiębiorstwa sprywatyzowane kapitałowo z udziałem kapitału zagranicznego – 8,7%,

⊙

Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa powstałe z przekształcenia przedsiębiorstw
państwowych – 6,8%,

⊙

Spółki z udziałem Skarbu Państwa powstałe z wniesienia majątku przedsiębiorstw państwowych,
z udziałem kapitału zagranicznego – 6,6%.
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Tabela 4. Wskaźnik rentowności obrotu brutto w podmiotach sprywatyzowanych
w latach 2001 – 2009

Wskaźnik rentowności obrotu brutto %
Wyszczególnienie

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-0,3

0,1

5,9

7,6

6,5

7,1

7,7

4,8

6,9

-1,1

-1,8

10,9

7,4

6,1

5,5

7,2

6,3

6,8

-4,0

-1,7

1,9

4,7

3,5

5,6

8,6

3,1

5,1

1,4

2,1

6,0

8,5

8,6

10,1

9,5

7,2

10,6

- krajowego

2,8

1,4

6,7

9,6

10

12,5

10,6

9,0

11,7

- zagranicznego

-0,4

3,0

5,1

7,1

7

7,0

7,6

4,1

8,7

-5,4

0,3

-2,7

12,5

4

5,8

8,0

4,2

2,3

- krajowego

-14,0

-3,8

-10,3

14,7

0,8

2,6

5,3

0,7

-0,9

- zagranicznego

3,9

5,2

5,4

9,5

7,8

9,8

11,2

8,8

6,6

Spółki pracownicze

1,7

2,0

3,1

4,7

3,5

4,7

5,9

4,9

4,2

OGÓŁEM
w tym:
Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
powstałe z przekształcenia
przedsiębiorstw państwowych
Spółki uczestniczące
w Programie NFI
Spółki sprywatyzowane pośrednio
(kapitałowo)
z udziałem kapitału:

Spółki z udziałem Skarbu Państwa
powstałe
z wniesienia majątku przedsiębiorstw
państwowych
z udziałem kapitału:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej
efekty gospodarcze w latach 2001 – 2009

W celu utrzymania ciągłości gospodarowania przedsiębiorstwo powinno, obok przestrzegania zasady racjonalnego gospodarowania, tak prowadzić swoją działalność, aby zachować płynność finansową.
Płynność pokazuje zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań tzn. tych,
które są płatne w ciągu jednego roku. W tym celu firmy wykorzystują zasoby płynne, a więc te aktywa
bieżące, które mogą być szybko zamienione na gotówkę. Wskaźnik płynności finansowej I stopnia jako
relacja inwestycji (aktywów) krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstw
sprywatyzowanych został zamieszczony na wykresie 8.
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Wykres 8. Wskaźnik płynności I stopnia w podmiotach sprywatyzowanych

WskaĨnik płynnoĞci I stopnia w %
41,6

45,0
40,0

35,7

33,5

37,0

36,6

36,6

35,0
30,0

24,4

25,0
20,0

15,1

15,6

15,0
10,0
5,0
0,0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

WskaĨnik płynnoĞci I stopnia w %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej
efekty gospodarcze w latach 2001 – 2009

Zagregowane dane pokazują, że wskaźnik płynności w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych
wzrastał od początku analizowanego okresu z poziomu 15,1% i od roku 2004 utrzymywał się na wyrównanym dość poziomie przekraczającym około 35% a w roku 2009 osiągnął wartość 41,6%. Nie
mniej teoretycznie zadowalający poziom wskaźnika płynności bieżącej mieści się w granicach 1,2 – 2,0.
Oznacza to, że minimum bezpieczeństwa finansowego określa poziom wskaźnika równy 1,2 natomiast
zachowanie równowagi finansowej firmy wymaga, aby wielkość aktywów bieżących była około dwa
razy większa niż kwota bieżących pasywów.5 Zatem mimo pozytywnej tendencji wzrostowej wskaźnika płynności należy zauważyć, że ciągle jeszcze zbyt niski jego poziom może oznaczać, iż przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczających zasobów gotówkowych do spłacenia bieżących zobowiązań.
Bardziej szczegółowe spojrzenie na problematykę płynności daje Tabela 5.

5

M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 2002, s. 80
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Tabela 5. Wskaźnik płynności I stopnia w podmiotach objętych procesem prywatyzacji
w latach 2001-2009

Wskaźnik rentowności obrotu brutto %
Wyszczególnienie
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-0,3

0,1

5,9

7,6

6,5

7,1

7,7

4,8

6,9

-1,1

-1,8

10,9

7,4

6,1

5,5

7,2

6,3

6,8

-4,0

-1,7

1,9

4,7

3,5

5,6

8,6

3,1

5,1

1,4

2,1

6,0

8,5

8,6

10,1

9,5

7,2

10,6

- krajowego

2,8

1,4

6,7

9,6

10

12,5

10,6

9,0

11,7

- zagranicznego

-0,4

3,0

5,1

7,1

7

7,0

7,6

4,1

8,7

-5,4

0,3

-2,7

12,5

4

5,8

8,0

4,2

2,3

- krajowego

-14,0

-3,8

-10,3

14,7

0,8

2,6

5,3

0,7

-0,9

- zagranicznego

3,9

5,2

5,4

9,5

7,8

9,8

11,2

8,8

6,6

Spółki pracownicze

1,7

2,0

3,1

4,7

3,5

4,7

5,9

4,9

4,2

OGÓŁEM
w tym:

Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
powstałe z przekształcenia
przedsiębiorstw państwowych

Spółki uczestniczące
w Programie NFI
Spółki sprywatyzowane pośrednio
(kapitałowo)
z udziałem kapitału:

Spółki z udziałem Skarbu Państwa
powstałe
z wniesienia majątku przedsiębiorstw
państwowych
z udziałem kapitału:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej
efekty gospodarcze w latach 2001 – 2009

Należy tu zwrócić uwagę na szczególnie znaczącą poprawę płynności w jednoosobowych spółkach
Skarbu Państwa powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych – od poziomu 11,2% w roku
2001 do 58,8% w 2008 roku i następnie 47,4% w 2009 roku. Najwyższy wskaźnik płynności w 2009 roku
osiągnęły spółki z udziałem Skarbu Państwa powstałe z wniesienia majątku przedsiębiorstw państwowych, z udziałem kapitału zagranicznego – 58,9%, choć dynamika wzrostu w badanym okresie była tu
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nieco niższa. Podobne wyniki osiągnęły spółki sprywatyzowane kapitałowo z udziałem kapitału zagranicznego – 52,1% oraz spółki pracownicze – 48,8% w 2009 roku.

4. Podsumowanie
Reasumując należy podkreślić, że przeprowadzona analiza pokazuje pozytywne tendencje w relacjach ekonomicznych przedsiębiorstw sprywatyzowanych, kształtujące się na przestrzeni lat 2001–2009.
Na szczególną uwagę zasługują tu 3 najważniejsze grupy:
⊙

Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa powstałe z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych
– duże podmioty gospodarcze, w analizowanym okresie ponad połowa podmiotów w tej grupie
przynosiła zysk (zarówno brutto jak i netto). W 2009 roku jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
osiągnęły stosunkowo niski wskaźnik poziomu kosztów w relacji do pozostałych analizowanych
grup, który wynosił 93,2% oraz relatywnie wysoki wskaźnik rentowności na poziomie 6,8% a także
wskaźnik płynności równy 47,4%.

⊙

Spółki sprywatyzowane kapitałowo – z których ponad 70% w badanym okresie osiągało zysk brutto
i netto. W całym badanym okresie spółki sprywatyzowane pośrednio charakteryzowały się najniższym poziomem kosztów, który w roku 2009 wynosił 89,4%. Wskaźnik rentowności kształtował się
na poziomie 10,6% (najwyższy w badanych grupach przedsiębiorstw) zaś wskaźnik płynności 42,5%.

⊙

Spółki pracownicze – najliczniejsza grupa w badanej zbiorowości przedsiębiorstw, charakteryzująca się w omawianym okresie wysokim odsetkiem przedsiębiorstw zyskownych (w kategorii brutto
i netto) zbliżonym do 80%. Wskaźnik poziomu kosztów w 2009 roku wynosił 95,8%, wskaźnik rentowności 4,2% zaś wskaźnik płynności, wykazujący rosnącą tendencję w całym badanym okresie,
wyniósł w 2009 roku 48,8%.

Istotną informację stanowi fakt, iż wymienione grupy przedsiębiorstw w analizowanym okresie
charakteryzowały się najwyższymi wskaźnikami rentowności oraz płynności.
Zaobserwowane zmiany ukierunkowane są na poprawę efektywności gospodarowania, o czym
świadczą korzystne zmiany w wartościach zaprezentowanych w badanym okresie wskaźników. Należy
również podkreślić, charakter przedstawionej analizy, która została oparta na zagregowanych danych
statystycznych. Zaletą takiego podejścia jest obserwacja charakterystycznych tendencji rynkowych, co
było celem niniejszego opracowania.

Anna Cichosz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny
Studia niestacjonarne III stopnia, II rok
Ekonomia
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Monika Jakubiak

Rynek pracy absolwentów kierunków
ekonomicznych i zarządzania
1. Wstęp
Problematyka niniejszego opracowania dotyczy rynku pracy absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, rozpatrywanego z perspektywy pracodawców.
Głównym problemem badawczym opracowania było ustalenie, jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy z wykształceniem o profilu ekonomicznym i zarządzania. Przy tak sformułowanej problematyce ogólnej celem badań było zdiagnozowanie oczekiwań pracodawców wobec
przyszłych pracowników z wykształceniem ekonomicznym i w konsekwencji określenie pożądanego
profilu kandydata na dane stanowisko.
Przyjęto następujące tezy badawcze:
1.

Pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy posiadania zarówno umiejętności kierunkowych
związanych z profilem wykształcenia, jak i umiejętności interpersonalnych.

2.

Na liście kluczowych umiejętności pożądanych przez pracodawców wysoką pozycję zajmuje znajomość języków obcych.

3.

Pracodawcy oczekują od absolwentów posiadania określonego doświadczenia.

Materiał empiryczny zgromadzono za pomocą metody analizy dokumentów – ofert pracy. Przeanalizowano oczekiwania pracodawców sformułowane w ofertach pracy przesyłanych do Biura Karier
Studenckich Politechniki Lubelskiej w okresie od października 2009 r. do kwietnia 2010 r.

2. Rola Biura Karier PL w procesie pośrednictwa pracy
Politechnika Lubelska jest uczelnią techniczną, która kształci studentów na kilkunastu kierunkach
studiów. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę teoretyczną w swoich dziedzinach, często jednak brakuje
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im umiejętności jej praktycznego zastosowania, a także aktywnego poruszania się na coraz bardziej
konkurencyjnym rynku pracy. Działania ukierunkowane na wsparcie studentów i absolwentów uczelni
w tym zakresie prowadzi Biuro Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej, stanowiące ogniwo łączące
uczelnię, jej studentów i absolwentów z rynkiem pracy.
Celem działalności biura karier jest uzyskanie informacji na temat aktualnych wymagań i potrzeb potencjalnych pracodawców oraz przekazanie ich studentom i absolwentom uczelni. Zatrudnieni w biurze
doradcy zawodowi stymulują młodych ludzi do podejmowania aktywności zmierzających do zdobycia
interesującej pracy. Misją biura karier jest uświadomienie studentom i absolwentom, że poszukiwanie pracy
też jest pracą, której nikt nie wykona lepiej, skuteczniej, z większym zaangażowaniem niż sam zainteresowany. Biuro Karier od momentu powstania w strukturze uczelni (2002 r.) nieodpłatnie świadczy pomoc młodym ludziom przy wyborze drogi zawodowej, prowadzi poradnictwo zawodowe, gromadzi oferty pracy,
informacje o pracodawcach i sytuacji na rynku pracy, organizuje warsztaty, szkolenia oraz programy stażowe.1
Jednym z głównych zadań realizowanych przez biuro karier jest pozyskiwanie i udostępnianie
studentom i absolwentom ofert pracy, praktyk, staży oraz kursów i szkoleń. Baza ofert prowadzona
jest w wersji elektronicznej, poprzez stronę internetową biura umieszczoną w serwisie Politechniki
Lubelskiej. Oferty przesyłane są przez pracodawców, za pomocą poczty elektronicznej, a następnie
umieszczane przez pracownika biura na stronie internetowej. Oferty publikowane są w serwisie wg
następujących kategorii:
⊙

praca stała;

⊙

branża IT;

⊙

praca dodatkowa i czasowa;

⊙

praktyki;

⊙

staże;

⊙

oferty wolontariatu;

⊙

szkolenia, kursy, programy edukacyjne, konkursy;

⊙

praca za granicą.

Ze względu na specyfikę Politechniki Lubelskiej, będącej uczelnią techniczną, do biura karier trafia
wiele ofert skierowanych do inżynierów. Przeważają one zarówno w dziale pracy stałej, jak również
dodatkowej i czasowej. Jest jednak grupa pracodawców zgłaszających zapotrzebowanie na pracowników o innym profilu wykształcenia, wśród których znaczna liczba to oferty dla osób z wykształceniem
o profilu ekonomicznym lub zarządzania.

1

M. Jakubiak, Wspieranie rozwoju zawodowego studentów w ramach projektu Przystanek Kariera, [w:] M. Stefański (red.) Wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce regionu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin
2009, s. 189-190.
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3. Metodologia badań
Materiał empiryczny zgromadzono za pomocą metody analizy dokumentów. Przeanalizowano
oczekiwania pracodawców sformułowane w ofertach pracy przesyłanych do Biura Karier Studenckich
Politechniki Lubelskiej w okresie od października 2009 do kwietnia 2010 r. Pod uwagę wzięto jedynie
oferty, które spłynęły w ramach działu praca stała, tj. na pełen etat.
Spośród 181 ofert pracy stałej skierowanych do biura karier wybrano do analizy 78 (43%), które mogły
wykonywać osoby z wykształceniem ekonomicznym (w tym także finanse, zarządzanie).
Analizując oczekiwania pracodawców uwzględniono m.in.:
⊙

wykształcenie;

⊙

znajomość języków obcych;

⊙

umiejętności techniczne;

⊙

umiejętności interpersonalne;

⊙

cechy osobowościowe;

⊙

doświadczenie zawodowe;

⊙

inne pożądane umiejętności.

Analizowano także możliwości zatrudnienia absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania pod kątem liczby miejsc pracy i oferowanych stanowisk.

4. Oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników
W celu dokonania analizy oferty skierowane do biura karier zostały pogrupowane wg obszarów
tematycznych (stanowisk). Wśród 78 ofert znalazło się:
⊙

17 dla handlowców, promotorów sprzedaży (21,8%);

⊙

17 ofert pracy w dziale księgowości, finansów (21,8%);

⊙

15 dla asystentów, sekretarek (19%);

⊙

8 do działu telefonicznej obsługi klienta (10,3%);

⊙

5 w dziale marketingu, promocji firmy (6,4%);

⊙

4 w dziale zakupów (5,1%);

⊙

3 na stanowisko menedżera (3,8%).

Pozostali pracodawcy poszukiwali specjalistów do pracy na samodzielnych stanowiskach.
Wśród ofert pracy skierowanych do biura karier znajdowało się 17 ofert pracy dla handlowców, głównie przedstawicieli handlowych. Wprawdzie pracodawcy poszukiwali najczęściej osób posiadających
wykształcenie wyższe, najczęściej nie precyzowali jednak jego profilu. W kilku ofertach pojawiła się informacja, że oczekiwane jest minimum średnie wykształcenie, zaś w przypadku branży technicznej – mile
widziane wykształcenie kierunkowe.
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Najczęściej występujące oczekiwania wobec pracowników zajmujących się sprzedażą dotyczyły
umiejętności interpersonalnych, tj.: umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania dobrych relacji
z klientem. Wśród pożądanych predyspozycji znalazły się samodzielność, przedsiębiorczość, kreatywność, dokładność, zaangażowanie, sumienność, odpowiedzialność, zdecydowanie w działaniu, determinacja w dążeniu do osiągania sukcesów sprzedażowych.
Pośród umiejętności wymieniano:
⊙

umiejętność prowadzenia rozmów handlowych, umiejętności negocjacyjne;

⊙

umiejętność szybkiego uczenia się;

⊙

umiejętności przygotowania oferty handlowej i przeprowadzania telefonicznej prezentacji;

⊙

umiejętność planowania i organizowania pracy;

⊙

dobrą znajomość pakietu MS Office.

Nieodłączną częścią pracy handlowców są wyjazdy, pracodawcy oczekują więc od kandydatów
posiadania czynnego prawa jazdy kat. B, a także dyspozycyjności i gotowości do podróży służbowych.
W kliku ofertach pojawił się także wymóg posiadania własnego samochodu.
Znajomość języków obcych nie występowała pośród oczekiwań wobec kandydatów na handlowców. Tylko jeden pracodawca wskazał jako niezbędną dobrą znajomość języka angielskiego.
Wprawdzie część pracodawców oczekuje od kandydatów doświadczenia w pracy na podobnym
stanowisku, ale tylko w jednej z 17 analizowanych ofert niezbędne okazało się posiadanie doświadczenia na rynku lokalnym w branży FMCG (w sprzedaży lub telemarketingu). W kilku przypadkach
wcześniejsza praca na podobnym stanowisku była dodatkowym atutem kandydata.
Wśród 17 analizowanych ofert z zakresu księgowości i finansów pojawiały się dwa profile stanowisk. Pierwszy to praca w dziale księgowości, połączona niekiedy z działem kadr, płac, drugi – doradztwo finansowe.
W obydwu przypadkach pracodawcy oczekiwali od kandydatów wykształcenia wyższego, najczęściej kierunkowego (ekonomia, księgowość, finanse, zarządzanie).
Podobnie, jak w przypadku ofert dla handlowców, pracodawcy poszukiwali u kandydatów umiejętności interpersonalnych, najczęściej komunikatywności, a także zaangażowania, sumienności, umiejętności pracy w grupie, samodzielności w działaniu.
Pośród oczekiwanych umiejętności wymieniano:
⊙

znajomość zasad księgowości;

⊙

znajomość pakietu MS Office;

⊙

praktyczną znajomość zasad rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych oraz
prawa pracy;

⊙

umiejętności analityczne;

⊙

dobrą organizację i umiejętność pracy pod presją czasu;

⊙

znajomość programów kadrowo-płacowych.

Pracodawcy podkreślali potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zakresie finansów.
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W dwóch ofertach pojawiło się oczekiwanie znajomości języka angielskiego, w jednej – posiadanie prawa jazdy. W trzech przypadkach od kandydatów oczekiwano doświadczenia na podobnym stanowisku.
Pracodawcy złożyli 5 ofert pracy w dziale marketingu. Na tych stanowiskach preferowano osoby
posiadające wykształcenie wyższe (kierunki ekonomiczne, społeczne).
Podkreślano potrzebę posiadania wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, tj. komunikatywność, praca w grupie.
Pośród pożądanych umiejętności znalazły się ponadto:
⊙

umiejętność planowania i organizowania;

⊙

samodzielna organizacji pracy;

⊙

wiedza z zakresu marketingu;

⊙

umiejętność szybkiego uczenia się;

⊙

bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office;

⊙

znajomość języka angielskiego.

Do pracy w marketingu poszukiwano osób samodzielnych, zaangażowanych w realizację zadań,
odpowiedzialnych. Ponadto we wszystkich ofertach pojawiła się potrzeba posiadania prawa jazdy kat.
B. W dwóch ofertach poszukiwano osób posiadających doświadczenie w marketingu.
Na 15 stanowisk dla asystentów, sekretarek, poszukiwano głównie osób z wykształceniem wyższym
lub studentów ostatniego roku studiów. Jako preferowane wymieniano kierunki społeczne. Kandydaci
powinni posiadać wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, we wszystkich ogłoszeniach wskazywano komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, pracę w zespole.
Na stanowiskach asystenckich pojawiało się zapotrzebowanie na umiejętności:
⊙

pisania i redagowania tekstów;

⊙

bardzo dobrej organizacji pracy;

⊙

obsługi urządzeń biurowych,

⊙

obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;

⊙

dobrej znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego;

⊙

praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu.

Pośród predyspozycji pracodawcy podkreślali potrzebę posiadania zdolności organizacyjnych,
umiejętności organizacji pracy, także pod presją czasu, elastyczności, sumienności, dokładności. Od
kandydatów do większości firm oczekiwano dyspozycyjności. W kilku ofertach pojawiła się także potrzeba posiadania doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
Pracodawcy, którzy poszukiwali kandydatów do działu zakupów oczekiwali od nich wykształcenia wyższego. Poszukiwali osób komunikatywnych, łatwo nawiązujących kontakty, umiejących pracować w zespole.
Podkreślali potrzebę posiadania umiejętności w zakresie:
⊙

handlu i negocjacji;

⊙

organizacji pracy;
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⊙

analitycznego myślenia;

⊙

podejmowania decyzji;

⊙

znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office;

Szukano osób umiejących pracować pod presją czasu, odpornych na stres, samodzielnych, konsekwentnych, zaangażowanych w pracę, ukierunkowanych na realizację założonych celów. Po raz kolejny pojawiło się oczekiwanie odnośnie posiadania prawa jazdy kat. B, a w dwóch przypadkach (50%
ofert o tym profilu) także doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z polityką zakupową
i kształtowaniem asortymentu.
Pośród 78 ofert pracy dla osób o profilu ekonomicznym, znalazły się jedynie 3 dla menedżerów.
Oczekiwano w nich od kandydatów wykształcenia wyższego, najchętniej branżowego (w zakresie,
w jakim osoba będzie zarządzała). Zdaniem pracodawców, kandydatów na stanowiska zarządcze powinna cechować komunikatywność, wysoka kultura osobista. Wszyscy pracodawcy poskreślali potrzebę samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania, a także otwartości oraz umiejętności motywowania do pracy siebie i innych.
Od kandydatów oczekiwano dobrej znajomości języka angielskiego, prawa jazdy kat. B
Na stanowiska menedżerskie poszukiwano osób posiadających doświadczenie w zakresie koordynowania zespołem, a także w pracy w danej branży.

5. Weryfikacja hipotez badawczych
Analiza materiału empirycznego pozwoliła na zweryfikowanie postawionych we wstępie hipotez
badawczych.
Hipoteza 1: Pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy posiadania zarówno umiejętności kierunkowych związanych z profilem wykształcenia, jak i umiejętności interpersonalnych.
Hipoteza została potwierdzona. Przedstawione w ofertach pracy oczekiwania pracodawców potwierdzają potrzebę posiadania przez kandydatów umiejętności kierunkowych, wymaganych na danym stanowisku pracy. Niezależnie od profilu stanowiska, w każdej z analizowanych ofert znalazły się
oczekiwania wobec umiejętności interpersonalnych, tj. komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, budowania dobrych relacji z klientem. Znamienne jest, że oczekiwania te pojawiały się zarówno na
stanowiskach wymagających współpracy z innymi (asystent, przedstawiciel handlowy), jak również
bardziej samodzielnych, indywidualnych (księgowy).
Hipoteza 2: Na liście kluczowych umiejętności pożądanych przez pracodawców wysoką pozycję
zajmuje znajomość języków obcych.
Hipoteza została potwierdzona jedynie częściowo. Większość pracodawców podkreśla potrzebę
znajomości przez kandydatów języków obcych, nie było to jednak kluczowe dla podjęcia pracy we
wszystkich przedsiębiorstwach. Znajomość języka obcego okazała się istotna w przypadku trzech grup
ofert, tj. na stanowiska w dziale marketingu, asystentów (sekretarek) oraz menedżerów.
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Hipoteza 3: Pracodawcy oczekują od absolwentów posiadania określonego doświadczenia.
Analiza zebranego materiału pozwoliła na potwierdzenie hipotezy. Pracodawcy oczekiwali doświadczenia zawodowego w przypadku stanowisk menedżerskich, asystentów, pracowników działu
zakupu i marketingu, księgowości. W przypadkach innych ofert wcześniejsza praca na podobnym stanowisku była dodatkowym atutem kandydata.

6. Podsumowanie
Zaprezentowane wyniki badań świadczą o zapotrzebowaniu na absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania na rynku pracy. Pośród ofert pracy stałej skierowanych do Biura Karier Politechniki Lubelskiej od października 2009 r. 43% stanowiły miejsca pracy dla absolwentów kierunków
ekonomicznych, społecznych. W ostatnim czasie, w konsekwencji kryzysu gospodarczego lat 20082009, mieliśmy do czynienia z ogólnym spadkiem liczby ofert pracy. Trudna sytuacja gospodarcza
przełożyła się automatycznie na ograniczenie liczby przeprowadzanych rekrutacji. Jak wynika z przygotowanego przez specjalistów pracuj.pl raportu „Rynek pracy specjalistów w 2009 roku”, „o trudnej
sytuacji na rynku pracy w 2009 roku” świadczyła przede wszystkim liczba ofert zatrudnienia, które
publikowali pracodawcy. Po okresie „rynku pracownika” i stabilnych latach 2007-2008, liczba ogłoszeń
spadła aż o 22%”2. Pracuj.pl podaje, że rok 2009 był trudny dla większości branż. Kryzysowi oparły się
jedynie handel i sprzedaż, finanse i bankowość oraz budownictwo i nieruchomości, stąd aż 60% ofert
pracy opublikowanych w 2009 r. pochodziło z tych branż. Specjaliści rynku pracy szacują jednak, że
poprawa sytuacji gospodarczej powinna w bieżącym roku spowodować wzrost ofert zatrudniania, którego można się spodziewać już w II połowie 2010 r.
Wyniki zaprezentowanego w niniejszym opracowaniu badania wskazują, że współczesny pracodawca oczekuje od kandydatów z wykształceniem ekonomicznym wiedzy kierunkowej, umiejętności
obsługi komputera. Gros pracodawców wymaga od absolwenta nie tylko wiedzy specjalistycznej, ale
także innych umiejętności. Pracodawcy przesyłający swoje oferty do biura karier oczekują znajomości
języków obcych, w szczególności angielskiego. Wynika to z postępującej globalizacji rynku pracy. Wśród
przedsiębiorstw obecnych w Polsce, coraz większą rolę odgrywają korporacje międzynarodowe, w nich
zaś obowiązuje często komunikacja w językach właścicieli kapitału. Znajomości języków obcych oczekuje się więc nie tylko od kadry menedżerskiej, ale też od pracowników niższego szczebla.
Kolejną grupą kompetencji są umiejętności interpersonalne, ułatwiające współpracę w zespole zadaniowym oraz predyspozycje osobowościowe, takie jak radzenie sobie w trudnej sytuacji i związana
z nią potrzeba odporności na stres, samodzielności i chęci rozwoju (samodoskonalenia).
Po raz kolejny wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają aktualne trendy rynku pracy. W analizie sytuacji zawodowej absolwentów uczelni wyższych Magazynu Kariera 2010 przedstawiono listę
2

Rynek pracy odrabia straty. Raport Rynek pracy specjalistów w 2009 roku, Przewodnik Praktyki 2010, Grupa
Pracuj sp. z o.o., Warszawa 2010.
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kluczowych kompetencji ważnych z punktu widzenia organizacji.3 Wśród nich podkreślano znajomość języków obcych, elastyczność, zaangażowanie w pracę oraz umiejętność pracy w zespole. Pracodawcy niejednokrotnie sugerują kandydatom przed złożeniem aplikacji zapoznanie się zarówno z wymaganiami, jak i kulturą organizacyjną oraz specyfiką konkretnej firmy, do której aplikują. Potrzebne
informacje można znaleźć zarówno na stronach internetowych przedsiębiorstw, jak i w branżowych
poradnikach dla studentów (m.in. pracuj.pl, kariera.com.pl).
Oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje studenci mają szansę rozwinąć nie tylko uczestnicząc w zajęciach ujętych w programie studiów, ale przede wszystkim biorąc udział w innych formach
aktywności. Młodzi ludzie mają dziś do dyspozycji szeroką gamę możliwości. Należą do nich wolontariat, działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych. Studenci powinni więc pamiętać,
iż od osób kończących studia oczekuje się nie tylko przygotowania teoretycznego, ale też umiejętności
praktycznych.
Pracodawcy często oczekują od absolwentów doświadczenia zawodowego. Studentom, zwłaszcza
studiów stacjonarnych, nie jest jednak łatwo pogodzić naukę i pracę. Warto jednak korzystać z takich
form zdobywania doświadczeń jak praktyki, staże, praca dorywcza czy wakacyjna. Pracodawcy przyznają, że takie działania są bardzo skutecznym narzędziem do rekrutacji kandydatów. Ich praca i zaangażowanie są monitorowane bezpośrednio na stanowisku pracy, co umożliwia weryfikację umiejętności
i predyspozycji stażystów w zespole zadaniowym. Przez kilka miesięcy studenci mają szansę wykazania
się oraz zapoznania z realiami panującymi w firmie. Jest to o wiele skuteczniejsza forma niż jakakolwiek
inna ze stosowanych w selekcji kandydatów do pracy. Paweł Kołakowski, specjalista z firmy pracuj.pl
zachęca studentów do podejmowania udziału w programach praktyk, staży czy nawet wolontariatu.
Według niego, oprócz zweryfikowania swoich umiejętności podczas praktyki studenci mają szansę
znaleźć swoją pierwszą pracę w zawodzie. Zgodnie z wynikami badań pracuj.pl ponad połowa studentów uczestniczących w programach praktyk, bądź staży otrzymuje ofertę zatrudnienia na stałe4.
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3

A. Macnar, Skazani na sukces, [w:] Jański J. (red.) „Magazyn Kariera branże: Inżynieria, technologia, produkcja
i IT 2010”, Uniwersum Polska Sp. z o.o., Kraków 2010.

4

P. Kołakowski, Student poszukiwany. Praktyki, staże czy wolontariat?, [w:] A. Gutry (red.) Przewodnik Praktyki
2010, Grupa Pracuj sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 22.
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Inwestycje społecznie odpowiedzialne
jednym z narzędzi realizacji
odpowiedzialnego biznesu
1. Wstęp
Społecznie odpowiedzialne inwestycje będące jednym z narzędzi Corporate Social Responsibility zyskiwały w ostatnich latach na znaczeniu. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i na
rynkach europejskich cieszą się one dużym zainteresowaniem, natomiast na rynku polskim pojawił
się pierwszy indeks giełdowy o takim charakterze. Oznacza to, że rozpoczął się nowy etap w rozwoju
polskiego rynku kapitałowego otwierający przed inwestorami większe możliwości.
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie inwestycji odpowiedzialnych społecznie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na indeksy giełdowe zawierające spółki wypełniające strategię odpowiedzialności społecznej. Jest to z pewnością ważna problematyka w świetle zmian, które zaszły na polskim
rynku kapitałowym w ubiegłym roku.

2. Społeczna odpowiedzialność biznesu i płynące z niej korzyści
Społeczna odpowiedzialność biznesu polega na uwzględnianiu społecznych, etycznych i ekologicznych aspektów w działalności gospodarczej, a także w kontaktach z interesariuszami. Ponadto jest
to biznes, który realizuje politykę zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz dąży do osiągnięcia równowagi między efektywnością i dochodowością a interesem społecznym. A więc jak twierdzą
K. Davis i R. Blomstrom, Corporate Social Responsibility (CSR) opiera się na takich decyzjach
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i działaniach, które prowadzą nie tylko do pomnażania zysku przedsiębiorstwa, czyli dbania o własny
interes, ale również do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego.1
P.F. Drucker przekonuje, iż nie można dłużej obstawać przy założeniu, że interes osobisty właściciela wiedzie go ku dobru ogółu, czy też że można oddzielić interes osobisty od dobra ogólnego traktując
te dwie kwestie niezależnie. Odpowiedzialność wymaga dziś od menedżera, aby uwzględniał dobro
społeczeństwa i opierał swe działania na normach etycznych. Powinien on nawet ograniczyć swój własny interes, gdyby jego działania godziły w dobro społeczne i wolność jednostki.2
Połączenie interesu społecznego z interesem indywidualnym wymaga podejścia etycznego w biznesie. Należy podkreślić, iż przedsiębiorstwa i społeczeństwo są połączone, jak określa to H Fitie, przez
nierozerwalną moralną więź.3 A zatem nie ma dwóch różnych etyk, z których jedna stawałaby w obronie
społeczeństwa, a druga broniłaby interesu gospodarczego przedsiębiorstwa. E. Skrzypek w swojej pracy
zaznacza, że etyka określa wspólne reguły postępowania dla uczestników rynku wprowadzając wspólne
kanony działania. Można powiedzieć, że zasady etyczne pełnią rolę nawigacji przy podejmowaniu decyzji dotyczących działalności gospodarczej. Etyka rzuca nowe światło na kalkulację zysków i strat, a także
poszerza perspektywę wpływu i konsekwencji, jakie niesie ze sobą działanie podmiotów.4 Należy zwrócić
uwagę, że charakter prowadzenia działalności gospodarczej i oczekiwania stawiane przed menedżerami
zmieniły się. Biznes jest zobowiązany do tego, aby nie tylko ustalić strategię i dążyć do wypełniania jej, ale
również aktywnie brać udział w „etycznym dialogu” wraz z interesariuszami.5
Naturalnie każde przedsiębiorstwo na swój sposób angażuje się w wypełnianie CSR w zależności od
tego, jakie kompetencje i zasoby posiada, jakie ma stosunki z interesariuszami, a także w jakich warunkach
kulturowych, społecznych czy ekologicznych funkcjonuje. Jednakże można wymienić szereg powodów, dla
których społeczna odpowiedzialność biznesu staje się tak ważna dla każdego przedsiębiorcy, a są nimi:
⊙

globalizacja pociągająca za sobą wzrost poziomu konkurencji

⊙

rosnące wpływy i rozmiary przedsiębiorstw

⊙

zmiany pozycji ustawodawców i roli, jaką pełnią

⊙

zdobywanie talentów i wiedzy specjalistycznej

⊙

wzrost aktywności społeczeństwa obywatelskiego w skali globalnej

⊙

zmiana zachowania konsumenta, który staje się odbiorcą krytycznym angażując się w cały proces
produkcji

1

K. Davis, R. Blomstrom: Business and Society: Environment and Responsibility, Wyd. 3, McGraw-Hill, New York,
1975, [w:] M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, 2008, s. 28.

2

P. F. Drucker: Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
Kraków, 1994, s. 408.

3

H. Fitie: Prymat osoby w przedsiębiorstwie, Społeczeństwo, nr 1, 1996, [w:] M. Żemigała: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Kraków, 2007, s. 53.

4

E. Skrzypek: Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, „Problemy Jakości”, 4, 2010, s. 4.

5

M. L. Pava: Why Corporations Should Not Abandon Social Responsibility, “Journal of Business Ethics”, 2008,
s. 808.
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⊙

wzrost znaczenia nierzeczowych zasobów firmy

⊙

zmiana podejścia inwestorów, dla których wyniki finansowe są już niewystarczające 6

Przedsiębiorstwo wybierając strategię odpowiedzialności społecznej może uzyskać szereg korzyści.
Powinny one być jednakże rozpatrywane w perspektywie długofalowej. Porter i Kramer uważają, że CSR
może być źródłem innowacji i może stanowić przewagę konkurencyjną. Firma inwestując pewną część
zasobów, wiedzę i umiejętności w działania korzystne dla społeczeństwa może przyczynić się do postępu
społecznego.7 Ponadto dobra reputacja w oczach nie tylko klientów, ale również społeczności lokalnych,
a także zaufanie jakie zyskuje firma wśród klientów, społeczności i samorządów jest z pewnością ważną korzyścią. Należy także podkreślić, iż strategia odpowiedzialnego biznesu polepsza wizerunek firmy
wśród samych pracowników, a z tym wiążą się większe szanse na pozyskanie i zatrzymanie najlepszych
pracowników. Warto także zwrócić uwagę, iż odpowiedzialna strategia podnosi poziom kultury organizacyjnej firmy oraz zwiększa jej konkurencyjność. Dla przedsiębiorstw polskich na pewno istotne jest to,
że CSR ułatwi im konkurowanie na rynkach zachodnich z rozpowszechnionymi standardami społecznej
odpowiedzialności czy etyki biznesu. Należy też pamiętać, iż CSR zwiększa zainteresowanie inwestorów
i szanse na ich pozyskanie, gdyż dla coraz większej grupy inwestujących wiarygodność społeczna staje się
równie ważna, jak wiarygodność finansowa.8

3. Inwestycje odpowiedzialne społecznie jako jedno z narzędzi CSR
Aby realizować strategię społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwo ma do dyspozycji szereg
narzędzi. Są one ściśle związane zarówno z kulturą organizacyjną firmy, jak również z jej profilem działalności. Wpływ CSR jest widoczny na rynkach finansowych, gdzie można zaobserwować rozwój narzędzi umożliwiających uwzględnienie strategii odpowiedzialności społecznej w cenie rynkowej, są to
inwestycje społecznie odpowiedzialne. Opierają się one o wycenę pozycji spółki przy uwzględnieniu
jej działań na rzecz społeczeństwa i środowiska. Dzięki temu inwestorzy mogą uwzględnić ten obszar
przy wyborze spółek do swojego portfela.9

6

P. Raynard, M. Forstater: Corporate Social Responsibility, United Nations Industrial Development Organization,
Wiedeń, 2002, s. 1.

7

M. E. Porter, M. R. Kramer: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, Harvard Business Review, December 2006, s. 76-92, [w:] E. Skrzypek: Etyka w biznesie a społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstw, “Problemy Jakości”, 4, 2010, s. 5.

8

J. Tabor, Praktyki społecznej odpowiedzialności (CSR) w małych i średnich firmach, [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, (red.) J. Lewandowski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej,
Łódź, 2004, s. 335.

9

M. d. A. Gil Estallo, F. Giner de-la Fuente, C. Griful-Miquela, The importance of Corporate Social Responsibility
and Its Limits, International Advances in Economic Research, 2007, s. 383.
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Przez ostatnią dekadę inwestycje odpowiedzialne społecznie, często nazywane również inwestycjami
etycznymi czy też zrównoważonego rozwoju, znacznie zyskały na znaczeniu na całym świecie. W 2005 r.
Socially Responsible Investment reprezentowało ok. 10-15% funduszy zarządzanych w Europie i ok. 10%
w Stanach Zjednoczonych.10 Przyczyny wzrostu zainteresowania funduszami etycznymi mogą być różne.
Ze strony podaży może mieć to swoje podłoże w uwarunkowaniach prawnych i wymogach dotyczących
funduszy, w tym wprowadzenie obowiązku raportowania informacji dotyczących działalności społecznej, etycznej czy związanej ze środowiskiem przez spółki listowane na giełdzie i fundusze emerytalne.
Wprowadzono to m.in. w USA i krajach europejskich takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Belgia czy Szwecja. 11 Ponadto możliwe, że zarządzający takimi funduszami dostrzegają
w tej sytuacji możliwość zainteresowania szerszego grona inwestorów. Natomiast ze strony popytu łączy
się to z preferencjami natury moralnej inwestorów zarówno instytucjonalnych jak również indywidualnych.12 Historycznie inwestycje etyczne były oparte na tradycjach religijnych, obecnie odzwierciedlają
one właśnie etyczne i społeczne przekonania indywidualne inwestorów. 13
Możliwą przyczyną wzrostu popularności SRI jest także ich zwrot z inwestycji. Niektóre
badania wykazują, iż inwestowanie w firmy bazując na informacji o znaczącej działalności na rzecz środowiska i innych związanych ze społeczną odpowiedzialnością przynosi wyższe zwroty z inwestycji.14
Z porównania pojedynczych firm, które są odpowiedzialnie społecznie z tymi, które są raczej bierne
w tej kwestii wynika według większości badań, iż istnieje pozytywny związek pomiędzy CSR a wynikami finansowymi.15 Jednakże są też badania, które tego nie potwierdzają. Być może jest tak, że rynek
ma tendencję do niedowartościowania SRI krótkoterminowo, jednak firmy inwestujące w CSR tworzą
wartość w długim okresie.16

4. Indeksy społecznie odpowiedzialne
Wśród inwestycji SRI można wyróżnić społecznie odpowiedzialne indeksy. Analizując przedsiębiorstwo analitycy giełdowi uwzględniają kryteria oceny oparte o wyniki społeczne oraz ekologiczne
i na tej podstawie szacują możliwości długotrwałego wzrostu wartości spółek. Do mierzenia odpo-

10

L. Renneboog, J. Ter Horst, C. Zhang, Socially responsible investments: Institutional aspects, performance, and
investor behavior, “Journal of Banking & Finance”, 32, 2008, s. 1723-1726.

11

Ibidem, s. 1727.

12

J. G. Cullis, A. Lewis, A. Winnett, Paying to be Good? U.K. Ethical Investments, “Kyklos”, 45(1), 1992, s. 8.

13

L. Renneboog, J. Ter Horst, C. Zhang, op. cit., s. 1725.

14

Ibidem, s. 1740-1741.

15

J. D. Margolis, J. P. Walsh, Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives by Business, “Administrative Science Quaterly”, 48, 2003, s. 268-305, [w:] M. C. Cortez, Silva F., Areal, N., The Performance of European Socially
Responsible Funds, “Journal of Business Ethics”, 2008, s. 574.

16

L. Renneboog, J. Ter Horst, C. Zhang, op. cit., s. 1724.
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wiedzialnego zarządzania w spółkach giełdowych można użyć właśnie takiego indeksu, który zawiera
odpowiednio przebadane i dobrane pod kątem odpowiedzialności społecznej spółki.
Pierwszym indeksem zrównoważonego rozwoju był Domini 400 Social Index, który powstał
w maju 1990 r.17 Od tego czasu zainteresowanie indeksami odpowiedzialnymi społecznie znacznie
wzrosło. Obecnie można je znaleźć między innymi w ofertach Dow Jones, FTSE4, Calvert Group,
E. Capital, Ethibel, Humanix, Jantzi, Vigeo czy KLD Analytics.18 Indeksy te zyskują na znaczeniu mimo,
iż badania nad indeksami społecznie odpowiedzialnymi, w których porównywano je do indeksów
konwencjonalnych wykazały, że indeksy społecznie odpowiedzialne odnotowują podobne wyniki do
całego rynku.19 Być może istotną rolę odgrywa ich konstrukcja, która przekonuje inwestorów patrzących przez pryzmat wartości etycznych.
Do grupy indeksów SRI dołączył 19 listopada 2009 r. pierwszy taki indeks giełdowy w Polsce - indeks RESPECT obejmujący firmy odpowiedzialne społecznie notowane na Głównym Rynku Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakwalifikowano do niego 16 spółek, które mogły się pochwalić najlepszymi ocenami w badaniu oceniającym stopień realizacji społecznej odpowiedzialności. 20 Jest
to na pewno poważny krok w rozwoju polskiego rynku kapitałowego otwierający przed inwestorami
nowe możliwości.
Wydarzenie na warszawskiej giełdzie jest z pewnością zgodne z trendami światowymi, gdyż powstaje coraz więcej funduszy inwestujących w firmy odpowiedzialne społecznie. Według ostatniego
raportu włoskiej agencji ratingowej Vigeo liczba europejskich funduszy SRI wzrosła ze 159 w 1999 r.
do 537 w 2008 r. Może być to związane nie tylko z przesłankami społecznymi, ale również finansowymi. W raporcie ONZ i firmy konsultingowej Mercer z 2007 r., w którym podsumowano najważniejsze badania dotyczące SRI, stwierdzono, że uwzględnienie aspektów społecznych, środowiskowych
i ładu korporacyjnego wpłynęło pozytywnie na wyniki finansowe firm objętych badaniem w połowie
przypadków, a w pozostałych było neutralne. Dlatego też można zaobserwować zwiększające się zainteresowanie firm przynależnością do tych indeksów. Jednocześnie samo postawienie odpowiednich
wymogów firmom skupionym w indeksach SRI promuje zasady odpowiedzialności społecznej.

17

Guerard J. B. Jr., Is There a Cost to Being Socially Responsible in Investing, “Journal of Investing”, 6(2), 1997, s. 15.

18

Fowler, S. J., Hope, C., A Critical Review of Sustainable Business Indices and their Impact, “Journal of Business
Ethics”, 2007, s. 243.

19

20

Guerard J. B. Jr., op. cit., D.A. Sauer: The Impact of Social-Responsibility Screens on Investment Performance:
Evidence from the Domini 400 Social Index and Domini Equity Mutual Fund, “Review of Financial Economics”,
6(2), 1997, s. 137-149; M. Statman, Socially Responsible Indexes: Composition, Performance and Tracking Error,
“Journal of Portfolio Management”, 32(3), 2006, s. 100-109.
http://www.respectindex.pl/, 15.05.2010; http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=informacje_gieldowe&k=3&i=/
indeksy_n/Subindeksy/respekt_informacje_podstawowe&sky=1, 15.05.2010
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5. Podsumowanie
Społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa w dzisiejszych czasach znaczącą rolę. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do kierowania się zasadami etycznymi i uwzględniania interesu społecznego
w swojej działalności. Pociąga to za sobą szereg korzyści, do których można zaliczyć również większe
zainteresowanie inwestorów. Społecznie odpowiedzialne inwestycje będące jednym z narzędzi CSR
zyskiwały w ostatnich latach na znaczeniu. Wśród nich można wyróżnić indeksy giełdowe zawierające
spółki najlepiej wypełniające strategię odpowiedzialności społecznej. Do grona amerykańskich czy
europejskich indeksów dołączył w 2009 r. polski indeks Respect, co stanowi poważny krok w rozwoju
polskiego rynku kapitałowego otwierający przed inwestorami nowe możliwości.
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Znaczenie marki i kategorii produktu
w decyzjach nabywczych konsumentów
1. Wstęp
Konsumpcja jest procesem, który od zawsze towarzyszy człowiekowi. We współczesnym świecie pełni ona rolę dominującą, stając się przedmiotem naszych decyzji, coraz bardziej przenikając nasze życie.
Polska i Ukraina to dwa kraje sąsiadujące. Przez ostatnie lata stosunki polsko-ukraińskie rozwijają
się w nowym kierunku, który polega na współpracy w różnych dziedzinach życia gospodarczego. Coraz więcej przedsiębiorstw z obu krajów podejmuje inicjatywę współpracy oraz próby wejścia na nowy
rynek zbytu. Pociąga to za sobą odpowiednie wysiłki i inwestycje pieniężne, w celu uczynienia tej współpracy obustronnie opłacalnej, o charakterze stabilnym i niezależnym od nurtów politycznych Wschodu
i Zachodu. Powstaje, więc pytanie: czy różnice zaistniałe w przemianach gospodarczych w Polsce i na
Ukrainie znalazły swoje odbicie w postrzeganiu i postawach konsumentów z tych krajów wobec produktów marek krajowych i zagranicznych? Czy konsumenci z Polski i Ukrainy kierują się podobnymi schematami w podjęciu decyzji nabywczych? Czy kraj pochodzenia marki i kategoria kupowanego produktu
odgrywają istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów z obu krajów?
Czy produkt, cieszący się powodzeniem na rynku polskim zdobędzie tę samą pozycję na rynku ukraińskim? Niniejszy artykuł ma na celu udzielenia odpowiedzi na wyżej wymienione pytanie opierając się na
wynikach badań własnych autorki opracowania.

2. Znaczenie marki w procesie decyzyjnym konsumentów
Zachowanie konsumenta coraz częściej jest traktowane jako ciągły proces obejmujący zagadnienia
mające wpływ na reakcje konsumenta przed, w trakcie i po samym fakcie dokonania zakupu. Podejmowanie
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decyzji o zakupie w uproszczonych modelach zachowań konsumenta na rynku zazwyczaj rozpoczyna
się od uświadomienia potrzeby, potem następuje identyfikowanie sposobów załatwienia tej potrzeby,
ocena dostępnych możliwości, decyzja zakupu i wreszcie dokonanie tej czynności. We współczesnych
badaniach marketingowych nad zakupowymi zachowaniami konsumentów, oprócz czynników racjonalnych takich jak: jakość produktu, cena, okres gwarancji, terminy płatności, szczególną uwagę zwraca
się na to, jaki wpływ wywierają na decyzje nabywcze konsumenta jego przekonania dotyczące zaufania
do firmy lub produktu, opinie o marce lub kraju pochodzenia produktu1.
Zachowania konsumentów w istotny sposób kształtują postawy i preferencje. W warunkach występowania dużej ilości produktów konkurencyjnych decyzja dokonania zakupu konkretnej marki jest
bardzo trudna. Na percepcję określonych produktów wywierają wpływ różnorakie czynniki związane
z wizerunkiem samego produktu, wizerunkiem marki, pod którą jest on sprzedawany, wizerunkiem
producenta lub dystrybutora oraz wizerunkiem kraju pochodzenia kupowanego dobra. Korzystanie
z tych wizerunków upraszcza konsumentowi proces podejmowania decyzji, ponieważ zwalnia go
od konieczności poszukiwania pełnej informacji o produkcie.
Marka produktu ma istotne znaczenie w procesie decyzyjnym konsumenta, ponieważ jest nośnikiem informacji o produkcie i jego cechach, o producencie dobra lub usługi oraz o przewidywanych
korzyściach z użytkowania i satysfakcji pozakupowej2. Marka staje się wyznacznikiem tożsamości firmy
czy produktu, zapewniając jednoznaczną identyfikację na podstawie sumy skojarzeń jakie wywołuje3.
Jest ona gwarancją pewnej charakterystycznej dla danego produktu lub usługi jakości. Marka nie tylko
odróżnia poszczególne produkty firmy, jest ona również symbolem ich obiektywnych i subiektywnych
atrybutów. Marka to „wartość psychologicznie dodana”: skojarzenia, doznania, reputacja, marzenia,
przekonania, a także złudzenia „dookoła” produktu4.
Liczba marek brana pod uwagę w procesie decyzyjnym nabywców zależy od znaczenia dla konsumenta kupowanego produktu, poziomu ceny, stopnia podobieństwa do znanych marek oraz postrzeganej jakości marki. Konsumenci wybierają marki, które pomagają, przez ich posiadanie, wyrazić
tożsamość nabywcy oraz przekazać ją otoczeniu5. Marka pozwala zidentyfikować poszukiwany przez
konsumenta produkt lub usługę i doprowadzić do świadomej decyzji zakupu. Jeśli konsument po raz
kolejny przekonuje się, że dokonał słusznego wyboru kupując produkt lub usługę pewnej marki oraz że

1

A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. PWE, Warszawa 2004, s. 30.

2

J. Witkowski, Znaczenie marki produktu w kształtowaniu lojalności nabywców względem firmy, VII Kongres
Ekonomistów Polskich, Warszawa 2001, Zeszyt 18, s. 4.; J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa
2001, s. 94-100.

3

M. Piątkowska, Marka i wizerunek jednostki terytorialnej – koncepcja i uwarunkowania, „Marketing i Rynek”,
2010, nr 1, s. 13-17.

4

J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 10 - 31.

5

M. Kieżel, Wizerunek marki i jego znaczenie, „Marketing i Rynek”, 1999, nr 6, s. 15.
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ten produkt czy usługa są godne dobrego imienia firmy - producenta, to w jego oczach ta marka staje
się coraz cenniejsza6.
Marka posiada pewne atrybuty, które tworzą jej kapitał inaczej wartość marki. W koncepcji
kapitału marki wyróżnia się dwa podejścia: finansowe i marketingowe. Z punktu widzenia finansów
wartość marki to wymierne korzyści, które płyną ze stosowana danej marki oraz koszty jej zastąpienia.
Natomiast w podejściu marketingowym do kapitału marki uwagę akcentuje się na ocenie jej elementów, które są związane z postrzeganiem marki przez konsumentów7. Szczególne znaczenie mają takie
atrybuty marki jak postrzegana jakość, znajomość marki (skojarzenia z marką i świadomość nazwy)
oraz lojalność wobec marki.
Lojalność wobec marki opiera się na osobistej więzi nabywcy z marką8. Jest ona miarą przywiązania konsumenta do danej marki, która wskazuje stopień, w jakim konsument jest podatny na zmianę marki w przypadku, gdy producent podwyższy cenę lub zmieni inne cechy produktu czy usługi9.
Oznaką wysokiego stopnia lojalności względem marki jest fakt, że konsumenci nadal dokonują zakupu
danej marki, wbrew temu, że mają do wyboru inne, niekiedy nawet o lepszych cechach.
Istotnym składnikiem kapitału marki jest postrzegana jakość. Postrzegana jakość marki to poziom
jakości, który konsumenci przepisują produktom oznaczonym daną marką10. Postrzegana jakość pozwala na odpowiednie pozycjonowanie marki w wymiarze jakości. Daje możliwość określić status marki w oczach klienta, czy jest ona luksusowa czy powszechnego użytku oraz kategorię, do której należy
(wyższa, średnia czy niższa). Produkty luksusowe, dobra trwałe, szczególnie drogie (np. telewizor, pralka, samochód), z uwagi na ich koszt i znaczenie nie są kupowane codziennie11 Zawsze są one kojarzone
z wysoką jakością, w przypadku produktów standardowych jest inaczej. W sytuacji, gdy firma rozszerza
markę na nowe produkty, nawet w innych kategoriach, postrzegana jakość przechodzi na te produkty,
zwiększając prawdopodobieństwo sukcesu.
Marka jako gwarant jakości służy obniżeniu poziomu ryzyka związanego z nabyciem dóbr i usług
jakość który nie może być oceniany przed dokonaniem zakupu, a jedynie w trakcie ich użytkowania .
Zaufanie do marki sprawia, że konsumenci wieżą w istnienie pewnych cech produktu lub usługi, które
nie mogą być przez nich zweryfikowane12.

6

S. Anholt, J. Hildreth, Brand Ameryka Tajemnica Megamarki, Fundacja Promocja Polska Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2005, s. 10.

7

B. Mikołajczyk, Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych, [w:] Konsument na rynku.
Postawy wobec produktów, (red.) Z. Kędzior, CBiE AE Katowice, Katowice 2003, s. 73-75.

8

J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 94-100.

9

J. Witkowski, Znaczenie marki produktu w kształtowaniu lojalności... op .cit., s. 4.

10

M. K. Witek- Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa, 2001, s. 58-61.

11

B. Mikołajczyk, Marka w procesie decyzyjnym konsumenta, w: Konsument – przedsiębiorstwo – przestrzeń, CBiE,
AE, Katowice, 2004, s. 250- 252.; M. Urbaniak, Rola jakości w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw działających na rynku dóbr konsumpcyjnych, „Marketing i Rynek”, 2004, nr. 8, s. 8-14.

12

M. Dębski, Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009, s. 23-24.
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Świadomość marki jako składnika kapitału marki, jest rozumiana jako zdolność potencjalnego
nabywcy do rozpoznania lub przypomnienia sobie marki jako składnika konkretnej kategorii produktu. Jest ona warunkiem wejścia danej marki do zestawu marek rozważanych podczas dokonywania
zakupów. Na świadomość marki składa się: rozpoznawalność marki, rozumiana jako prawidłowe wyróżnianie marki przez nabywcę jako tej, którą już wcześniej widział, o której słyszał lub miał z nią konkretne doświadczenie; pamięć marki, czyli zdolność nabywcy do przypomnienia sobie nazwy marki
w momencie, gdy przywołuje w pamięci określoną kategorię produktów13. Wzrost świadomości marki
przyczynia się do wzrostu prawdopodobieństwa zakupu produktu danej marki.
Skojarzenia związane z marką należy rozumieć jako jej cechy lub dostarczane przez nią korzyści,
które wyróżniają ją wśród marek konkurencyjnych. Ze względu na poziom abstrakcji skojarzenia związane z marką dzielą się na trzy główne kategorie: właściwości marki, korzyści, jakich marka dostarcza oraz postawy wobec marek14. W literaturze przedmiotu stosuje się dwa pojęcia, odnoszące się do
skojarzeń związanych z daną marką i jej postrzeganiem: wizerunek marki i tożsamość marki. Według
J. N. Kapferer’a wizerunek marki odnosi się do jej odbiorcy (czyli nabywcy dóbr i usług), natomiast tożsamość marki odnosi się do jej właściciela (czyli producenta lub sprzedawcy tej usługi/towaru) 15. Skojarzenia związane z marką kształtują zachowania i postawy nabywców. Skojarzenia te nie zawsze bywają
korzystne dla firmy, co znajduje swoje odbicie w negatywnych postawach nabywcy wobec konkretnej
marki. Przedsiębiorstwa powinny zwracać odpowiednią uwagę na budowanie pozytywnych skojarzeń
z ich marką przy pomocy różnorakich instrumentów komunikacji marketingowej. Wytworzenie pozytywnej percepcji marki wśród jej odbiorców niewątpliwie będzie źródłem sukcesu firmy.

3. Znaczenie kraju pochodzenia marki przy wyborze różnych kategorii produktów
Oceniając jakość produktów konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na takie jego cechy jak
miejsce produkowania i montażu produktu, kraj pochodzenia produktu i związane z nim wyobrażenia,
oczekiwania, stereotypy, doświadczenie własne i opinie znajomych16. Wszystkie te czynniki kształtują
wizerunek kraju, który wpływa na postrzeganą jakość i chęć nabycia produktów. Znaczenie wizerunku
kraju, z którego pochodzi produkt, a co z tego wynika, wizerunku produktu, zależy od rodzaju i kategorii produktu. Znaczenie wizerunku dóbr wzrasta w przypadku dóbr trwałego użytku, luksusowych,
drogich lub kupowanych pod wpływem mody17. Badania wskazują, że znaczenie kraju pochodzenia
rośnie w przypadku produktów żywnościowych i maleje w przypadku towarów kupowanych czę13

G. Urbanek, Składniki kapitału marki, „Marketing i Rynek”, 2000, nr 6, s. 20.

14

B. Mikołajczyk, Postawy konsumentów wobec produktó ... op. cit., s. 76-77.

15

M. K. Witek- Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001, s. 53.

16

A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki...op. cit., s. 80-83;

17

A. Rytel, Rola efektu kraju pochodzenia w strategii marketingowej, „Marketing i Rynek”, 1999, nr 7,
s. 15-21.
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sto w oparciu o jakość i cenę. Przyjmuje się, że efekt kraju pochodzenia i marka mają małe znaczenie
w przypadku produktów homogenicznych i standaryzowanych, natomiast w przypadku dóbr o wysokim stopniu dyferencjacji, kraj pochodzenia może mieć wpływ na decyzje nabywcze konsumentów na
każdym etapie procesu kupowania18.
Rodowód marki może pozytywnie albo negatywnie oddziaływać na decyzje zakupowe konsumentów. W przypadku gdy marka jest nieznana, jej przypisuje się reputację kraju z którego pochodzi,
a wizerunek produktu w opinii odbiorców ulega dzięki temu albo poprawie i wzmocnieniu, albo pogorszeniu. Francuzki szyk, niemiecka inżynieria, szwajcarska precyzja, to wartości marki narodowej,
które udzielają się produktom pochodzącym z tych krajów i są cenione na rynku. Jednak w dobie
globalizacji często bardzo trudno zidentyfikować kraj pochodzenia produktu. W celu identyfikacji
rodzimej produkcji konsumenci posługują się oznakowaniem „Made in Poland”, kodem kreskowym,
który rozpoczyna się cyframi 590, świadomością marki i jej pochodzeniem i historią na rynku polskim,
krajem pochodzenia producenta, lub krajem pochodzenia technologii albo licencji19. Przeciętny konsument nie zwraca uwagi na faktyczny kraj pochodzenia producenta i kapitału, stojącego za daną marką.
Wyniki badań wskazują na to, że polscy konsumenci pochodzenie produktu często określają kierując
się brzmieniem marki. Ich zdaniem większość polsko brzmiących marek to produkty polskie, a nazwy
marek sformułowane w językach obcych świadczą o ich zagranicznym pochodzeniu. W rzeczywistości
jednak jest wiele marek o polskim brzmieniu, które zostały przejęte przez koncerny międzynarodowe
(Dosia, Wedel, Nałęczowianka, Winiary), a nadał są odbierane jako marki rodzime. Z kolei są też polskie marki, które konsumenci zaliczają do zagranicznych ze względu na ich obce brzmienie (Reserved,
Gino Rossi, Dermika, Key)20.
Świadoma decyzja zakupu zgodna z indywidualnymi przekonaniami i preferencjami konsumentów wymaga pewnej edukacji o charakterze społeczno - ekonomicznym. Trudności z rozpoznaniem
narodowości produktu wynikają z tego faktu, że nie zawsze do końca wiadomo co o niej świadczy, czy
to najważniejszym jest kraj pochodzenia produktów, pochodzenie surowców, tradycja i dziedzictwo
marki, jej symbolika i reklama czy narodowość przedsiębiorstwa, czy też właściciela zaangażowanego
kapitału, a może siedziby centrali firmy. W dobie globalizacji dochodzi do stopniowego umiędzynarodowienia marek. Tendencje te wykorzystują koncerny międzynarodowe, które często nadają swoim
produktom typowo polskie marki lub inwestują w rozwój przejętych marek polskich. Podkreślają one
pochodzenie surowców, lokalizację przedsiębiorstw i narodowość zatrudnionych w nich pracowników, aczkolwiek nie akcentują uwagi na tym, że zyski z działalności takich przedsiębiorstw trafiają do
krajów macierzystych właścicieli kapitału. Jednak największy wpływ na rozróżnienia marek rodzimych
i zagranicznych mają indywidualne odczucia konsumentów.

18

K. Karcz, Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004,
s. 250 -267.

19

M. Dyrda, Etnocentryzm konsumencki w Polsce – aspekty marketingowe. „Marketing i Rynek”, 2010, nr 4, s. 16-20.

20

A. Smalec, Polskie marki w opinii konsumentów. w: Współczesny marketing. Trendy. Działania., (red.) G. Sobczyk,
PWE, Warszawa 2008, s. 353 -359.
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4. Wpływ kategorii produktu na chęć nabywania marek rodzimych lub zagranicznych przez konsumentów polskich i ukraińskich
W celu sprawdzenia wpływu kategorii kupowanego dobra na wybór marki rodzimej bądź zagranicznej autorka artykułu w maju 2009 roku przeprowadziła pilotażowe badania ankietowe na grupie
124 respondentów z Polski i Ukrainy. Badania miały miejsce w dwóch miastach, porównywalnych
pod względem demograficznym, gospodarczym i terytorialnym – w Lublinie (Polska) i w Chmielnickim (Ukraina). Liczebność grupy polskiej wyniosła 63 osoby (47,6% kobiet i 52,4% mężczyzn),
a ukraińskiej - 61 osób (50,8% kobiet i 49,2% mężczyzn). Wiek osób badanych mieścił się w przedziale od 18 do 67 lat, ze średnią 34,2 lata. Około 67% badanych to mieszkańcy miast, 33% - pochodzi ze
wsi. Wśród badanych 36,3% zadeklarowało wykształcenie wyższe, 33,9% - średnie, 16,1% - zawodowe,
a 11,3% badanych – niepełne wyższe. Osoby pracujące zawodowo stanowiły 64% próby badawczej,
studenci - około 30%, a emeryci - 5%. Badania były przeprowadzone w warunkach naturalnych.
Dla potrzeb badań własnych została sporządzona ankieta w wersji polskiej i ukraińskiej. Na początku autorka prosiła respondentów o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie cechy produktów
najczęściej biorą pod uwagę przy dokonaniu zakupów różnych kategorii produktów. Do pomiaru
znaczenia wybranych oznak towarów w wyborach różnych kategorii produktów wybrano 8 cech
towarów (jakość, cenę, kraj pochodzenia, markę produktu, reklamę, wygląd, skład oraz okres gwarancji). Tabela 1. przedstawia stopień, w jakim poszczególne cechy produktów są brane pod uwagę
przez konsumentów polskich i ukraińskich w czasie podejmowania decyzji nabywczych.

gwarancji

35,5%

16,0%

27,2%

22,5%

12,4%

17,1%

52,2%

32,3%

27,0%

27,0%

22,5%

16,1%

22,7%

Okres

Reklama

63,9%

68,4%

Wygląd

61,0%

Kraj

Kraj

Skład

zewnętrzny

pochodzenia

Cena

Polska
Ukraina

produktów

Marka

Jakość

Cechy

produktu

Tabela 1. Cechy brane pod uwagę przy zakupach produktów przez konsumentów polskich i ukraińskich

Źródło: Opracowanie własne.

Respondenci z Polski i Ukrainy w największym stopniu przy dokonywaniu zakupów zwracają
uwagę na jakość i cenę oraz markę produktów. W dalszej kolejności Polacy biorą pod uwagę wygląd
zewnętrzny (27,2%), skład (22,5%), okres gwarancji (17,1%), kraj pochodzenia produktów (16,0%) oraz
reklamę (12,4%). Ukraińcy natomiast dopiero na czwartym miejscu w skali ważności cech kupowanych
produktów stawiają kraj pochodzenia produktów (27,0%) i wygląd zewnętrzny (27,0%) a po nim okres
gwarancji (22,7%), skład (22,5%) i reklamę (16,1%).
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Następnie respondentów proszono o zaznaczenie jaką markę (ze względu na kraj pochodzenia)
najczęściej wolą kupić dokonując zakupów różnych kategorii produktów (artykuły wyższego rzędu,
codziennego użytku oraz produkty spożywcze. Do analizy istotności różnic występujących w preferowaniu marek rodzimych i zagranicznych przy zakupie trzech kategorii dóbr posłużono się Testem
istotności χ2 McNemara-Bowkera (Tabela 2).
Tabela 2. Wyniki testu McNemara-Bowkera porównywania trzech kategorii dóbr
Kraj

Wartość

df

p

Porównywanie artykułów wyższego rzędu
i artykułów spożywczych

Ukraina

52,000

8

0,001

Polska

47,571

10

0,001

Porównywanie artykułów wyższego rzędu i
codziennego użytku

Ukraina

47,000

9

0,001

Polska

.

.

.(a)

Porównywanie artykułów spożywczych
i codziennego użytku

Ukraina

24,000

8

0,002

Polska

.

.

.(a)

Źródło: Opracowanie własne. (a - Obliczone tylko dla tabeli PxP, gdzie P musi być większe od 1).

W świetle przeprowadzonych badań widać występowanie istotnych różnic w preferencjach
konsumentów ukraińskich wobec marek rodzimych i zagranicznych w zależności od kategorii
i znaczenia kupowanego dobra. Bardzo istotne różnice występują pomiędzy dobrami wyższego
rzędu a dobrami codziennego użytku i artykułami spożywczymi (p = 0,001), jak również pomiędzy dobrami codziennego użytku i artykułami spożywczymi (p = 0,002). Nie udało się policzyć
poziomu istotności różnic w preferowaniu marek w zależności od kategorii produktów dla grupy
polskiej w tych porównaniach, gdzie występowały produkty codziennego użytku, ponieważ żaden
respondent nie zadeklarował, że woli kupować artykuły codziennego użytku wyłącznie marek zagranicznych. Potwierdzeniem istotności tych różnic są statystyki obliczeń zilustrowane na rysunkach 1, 2 i 3. Potwierdzono występowanie bardzo istotnych różnic wśród respondentów z Polski
w preferowaniu marek rodzimych lub zagranicznych w takich kategoriach produktów jak artykuły
wyższego rzędu i produkty spożywcze (p = 0,02).
Z wykresu przedstawiającego preferencje wobec marek rodzimych bądź zagranicznych przy zakupie artykułów spożywczych (Rysunek 1) wyraźnie widać nie tylko różnice w preferowaniu marek rodzimych lub zagranicznych, ale i różnice preferowania marek pomiędzy grupą polską a ukraińską.
Zdecydowana większość Ukraińców (44,3%) i Polaków (34,9%) deklaruje, że w sytuacjach
zakupowych produktów żywnościowych zawsze kupuje marki rodzime, a prawie po 40% badanych z każdej grupy mówi, że woli kupować raczej rodzime marki żywności. Tylko bardzo mały
procent respondentów zarówno z Ukrainy jak i z Polski przy zakupie artykułów spożywczych woli
kupować raczej marki zagraniczne (1,6% respondentów z Ukrainy i 3,17% - z Polski). Wyłącznie
marki zagraniczne żywności kupuje 4,9% badanych Ukraińców i zaledwie 1,6 % Polaków. Świadczy
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to o tym, że przy zakupach artykułów spożywczych respondenci z obu państw wolą kupować rodzime marki produktów.
Rysunek 1. Preferencje wobec marek rodzimych bądź zagranicznych przy zakupie artykułów spożywczych

Z Rysunku 2. widać, że więcej niż 1/2 respondentów z Ukrainy i około 1/3 z Polski kupując dobra wyższego rzędu woli raczej marki zagraniczne, niewiele więcej niż 1/4 ukraińskiej grupy i 1/5
polskiej twierdzi, że przy zakupach danego rodzaju dóbr zawsze woli marki zagraniczne. Innymi
słowy zagraniczne marki dóbr wyższego rzędu woli kupować zdecydowana większość Ukraińców
(85,8%) i prawie połowa Polaków (47,6%).
Rysunek 2. Preferencje wobec marek rodzimych bądź zagranicznych przy zakupie dóbr wyższego rzędu
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Wyniki badań świadczą o tym, że dla badanych z Ukrainy istotny jest kraj pochodzenia marki,
natomiast 1/3 polskiej reprezentacji nie zwraca uwagi na kraj pochodzenia dóbr wyższego rzędu.
Niewielka grupa badanych zadeklarowała, że woli kupować raczej rodzime marki produktów drogich i luksusowych ( 13% z Ukrainy i 15,9% z Polski), a marginalna ilość respondentów z Polski
(4,76%) i Ukrainy (1,6%) przy kupowaniu dóbr wyższego rzędu zawsze wspiera rodzimych producentów.
Preferencje wobec marek rodzimych bądź zagranicznych przy zakupie dóbr codziennego
użytku ilustruje Rysunek 3.
Rysunek 3. Preferencje wobec marek rodzimych bądź zagranicznych przy zakupie dóbr codziennego użytku

Więcej niż połowa respondentów z Polski i Ukrainy woli kupować rodzime marki artykułów
codziennego użytku, przy tym około 20% badanych z każdego kraju zawsze wybiera marki rodzime. Dla około 1/3 respondentów, w grupie polskiej i ukraińskiej, przy zakupie artykułów codziennego użytku kraj pochodzenia marki kupowanego produktu nie ma znaczenia. Jednak jedynie
10% badanych Ukraińców i Polaków twierdzi, że kupuje raczej zagraniczne produkty codziennego
użytku. Natomiast żaden Polak nie zadeklarował, że kupuje wyłącznie zagraniczne marki tej kategorii produktów, co się przydarza 1,6% respondentów z Ukrainy.

5. Podsumowanie
W niniejszym artykule próbowano odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenie w decyzjach zakupowych konsumentów zajmują takie charakterystyki produktów, jak: marka, postrzegana jakość
i kraj pochodzenia oraz czy kategoria kupowanego dobra wpływa na chęć zakupu marek rodzimych
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i zagranicznych. Celem tej pracy było też sprawdzenie czy konsumenci z Polski i Ukrainy podobnie
zachowują się wobec produktów marek rodzimych i zagranicznych. Wyniki badań wykazują, że
konsumenci z Polski i Ukrainy różnią się pod względem cech produktów branych pod uwagę przy
dokonywaniu zakupów. Na pierwszym miejscu zwracają oni uwagę na jakość produktów i cenę,
w następnej kolejności wymienia się markę produktów. Kraj pochodzenia produktów nie zajmuje
czołowego miejsca w decyzjach konsumentów przy zakupie dóbr, jednak zdecydowanie większego
znaczenia nadają mu konsumenci z Ukrainy, konsumenci z Polski natomiast większą uwagę zwracają na markę.
Preferowanie marek rodzimych lub zagranicznych w decyzjach zakupowych konsumentów
polskich i ukraińskich jest uzależnione od kategorii i znaczenia kupowanego dobra. Kupując dobra
wyższego rzędu konsumenci z Polski i Ukrainy wolą nabywać produkty marek zagranicznych. Przy
zakupie dóbr codziennego użytku (bez uwzględnienia produktów spożywczych) polscy i ukraińscy
konsumenci najchętniej kupują marki rodzime, przy czym trzecia część nabywców nie zwraca uwagi na
kraj pochodzenia marki dóbr codziennego użytku. Kupując artykuły spożywcze konsumenci z Polski
i Ukrainy wolą nabywać produkty marek rodzimych.

Yuliya Smygur
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne III stopnia /III rok
Ekonomia - doktoranckie
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II
Wybrane problemy rozwoju rynku
usług bankowych

Elżbieta Aleksandra Studzińska

Wpływ czynników demograficznych na
poziom ubankowienia Polaków
1. Wstęp
W nadchodzących dziesięcioleciach spodziewane są poważne przeobrażenia społeczno-demograficzne polskiego społeczeństwa, w tym zmiana struktury gospodarstw domowych wynikająca ze starzenia się
społeczeństwa. Zrodziło to potrzebę oceny wpływu czynników demograficznych na poziom ubankowienia.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu czynników demograficznych na poziom
ubankowienia Polaków. W artykule wskazano, że charakterystyka demograficzna jest jednym z ważnych determinantów kształtujących poziom ubankowienia Polaków.
Cel główny osiągnięto poprzez odpowiedzi na problemy szczegółowe:
1.

Jakie są przyczyny przyczyn posiadania i nieposiadania rachunku osobistego przez Polaków?

2.

Jakie są postawy klientów wobec banków i instrumentów finansowych?

3.

Jakie są postawy klientów wobec pieniędzy?

4.

Czym charakteryzuje się podejście Polaków do nowych technologii?

W ostatnich latach Narodowy Bank Polski przeprowadził badania dotyczące ubankowienia Polaków oraz postaw Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Badanie na temat ubankowienia Polaków
zostało przeprowadzone w marcu 2006 r. na reprezentatywnej grupie 1026 Polaków, a drugie badanie
zostało przeprowadzone na początku 2009 r. na grupie 1000 osób. W badaniach wykorzystano metodę CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), czyli bezpośrednich wywiadów ankietowych
wspomaganych komputerem. W pierwszym badaniu w 2006 r. pytano, czy respondent ma konto osobiste (ROR) w Banku lub w SKOK-u? W drugim badaniu pytano o konto osobiste używając nazw
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) oraz rachunek bieżący. ROR jest różnie nazywany
przez Banki i klientów, według prawa jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
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Cennych informacji na temat oszczędzania przez społeczeństwo polskie dostarcza Diagnoza społeczna1. Jest to kompleksowy projekt badawczy diagnozujący warunki i jakość życia Polaków.
Ważnym źródłem preferencji Polaków w zakresie form oszczędzania jest Audyt Bankowości Detalicznej, który rejestruje zmiany w korzystaniu z usług finansowych przez osoby prywatne. Audyt Bankowości Detalicznej jest badaniem wykonywanym przez Pentor. W ramach Audytu prowadzone są
badania ciągłe opinii, postaw i zachowań ludności wobec banków oraz korzystania osób prywatnych
z usług i produktów bankowych.

2. Wpływ bankowości na ubankowienie Polaków
Ostatnie dziesięciolecie to okres dynamicznych zmian w sytuacji materialnej, stylu życia, mentalności, opiniach wielu Polaków. Przeobrażenia, praktycznie wszechobecne w każdej dziedzinie życia,
nie ominęły również zarządzania zasobami finansowymi przez gospodarstwa domowe. Istotny wpływ
na przemiany sektora bankowego miały zmiany postaw ludności wobec korzystania z usług bankowych, zmiany znajomości oferty banków, świadomość potencjalnych korzyści zawartych w propozycjach przygotowanych przez sektor bankowy dla osób fizycznych2. Niezależnie od tego, czy usługi
finansowe miały charakter tradycyjny, czy też zmieniały je nowe technologie, uregulowania prawne,
czy przemiany stylu życia, podstawowym celem usług finansowych było, jest i będzie zaspokajanie potrzeb klientów3. O tym, jakie potrzeby mają klienci decyduje ich charakterystyka i cechy społeczno demograficzne, jak: płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Kolejnym wyzwaniem dla banków
jest zmiana zachowań klientów. Obserwuje się wzrost świadomości i poziomu wiedzy na temat zarządzania finansami osobistymi oraz oczekiwań, zwłaszcza wobec obsługi4. Tendencje te dotyczą przede
wszystkim segmentu zamożnych klientów. Zaspokojenie potrzeb osób o wysokim statusie majątkowym skoncentrowane jest przede wszystkim na maksymalizacji zadowolenia klienta. W procesie tym
należy sprostać wielu wyzwaniom. Po pierwsze, bogaty klient wymaga indywidualnej obsługi. Gros
usług finansowych funkcjonuje na rynku jako wystandaryzowany produkt, który został zaprojektowany w celu sprzedaży masowemu odbiorcy. Podobnej sytuacji nie można zastosować do zamożnych
klientów, którzy oczekują usług dostosowanych do ich potrzeb. Długie kolejki czy rozmowy przez call
center, muszą zostać zastąpione przez osobistą interakcję pomiędzy klientem a osobą, która zarządza

1

J. Czapiński, T. Panek red, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu
Społecznego, Warszawa 2009.

2

A. Kłopocka, Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju bankowości detalicznej w Polsce, „Bank i Kredyt”
05/2004, s. 56.

3

E. Soroczyńska, P. Strzelecki, Struktura społeczno-demograficzna polskiego społeczeństwa. Stan obecny i prognozy,
[w:] M. Iwanicz - Drozdowska (red.) Polski rynek finansowy wobec zmian społeczno-demograficznych, Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową, Transformacja i rozwój nr 115, Gdańsk 2009, s. 7.

4

M. Meder, Marketing relacji w bankowości detalicznej- porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech,
„Bank i Kredyt” 02/2006, s. 86.
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jego bogactwem. Po drugie, warto zwrócić uwagę na dynamiczny rozwój bogatego klienta, który coraz
częściej nie ogranicza się do kontaktów z jednym bankiem, ale korzysta z usług wielu instytucji i wybiera te, które oferują najlepsze warunki5.
Na początku lat 90. korzystanie z jakichkolwiek usług bankowych deklarowało zaledwie kilkanaście procent społeczeństwa. Innowacje bankowe wpływają na wzrost ubankowienia Polaków w sektorze finansowym, bankowym. Zdaniem K. Opolskiego6 innowacje w sferze usług są to nowe, skuteczne
połączenia występujących elementów w nowe konfiguracje. Przykładem stosowania innowacji w usługach bankowych jest bankowość internetowa, która w coraz większym stopniu zastępuje lub uzupełnia
tradycyjne metody prowadzenia działalności bankowej.
Rynek bankowości detalicznej w Europie, w tym również w Polsce, podlega dynamicznym przemianom, co stawia działające na nim podmioty przed wieloma wyzwaniami. Gwałtowny rozwój nowych
technologii notowany w ostatnich latach przyniósł zmiany w ofercie banków oraz zrewolucjonizował
system dystrybucji. Najbardziej zauważalnym przeobrażeniom podlegała gwałtownie rozwijająca się
bankowość detaliczna, w której toczy się ostatnio najostrzejsza walka o klienta7. Wobec dokonujących
się procesów zmian nasuwa się wiele pytań o podstawowym znaczeniu dla bankowości detalicznej:
jak dalece zwiększy się zakres korzystania przez ludność z usług bankowych w ciągu najbliższych kilku,
kilkunastu lat, jaka będzie dynamika zmian, jakie produkty bankowe zdobędą największą popularność
wśród ludności, kiedy poziom ubankowienia polskiego społeczeństwa osiągnie poziom obserwowany
w krajach wysoko rozwiniętych?8

3. Ubankowienie w Polsce w latach 2006 i 2009
Istotne znaczenie dla sektora bankowego ma coraz większe ubankowienie gospodarki oraz dojrzałość samego rynku usług bankowych w Polsce9. Ubankowienie jest jednym z najważniejszych pojęć
związanych z sektorem bankowym oraz finansami osobistymi. Definicja ubankowienia może być rozumiana, jako dostęp zarówno do podstawowych usług bankowych, a także pochodnych usług bankowych. Jako wskaźnik ubankowienia danego społeczeństwa przyjmuje się rachunek oszczędnościowo
-rozliczeniowy - podstawowy produkt bankowy, który umożliwia upowszechnianie rozwoju obrotu
bezgotówkowego. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy może być otwierany w Polsce przez
5

K. Pikuła, Bogactwo (nie)kontrolowane, „Gazeta Bankowa”, 04/2010, s.22.

6

Czy sektor bankowy w Polsce jest innowacyjny? „Zeszyty BRE Bank- CASE”, Nr 79, Warszawa 2005, s. 5.

7

Jako bankowość detaliczną (ang. retail banking) przyjmuje się działalność bankową obejmującą detaliczne usługi
finansowe świadczone osobom fizycznym i małym podmiotom gospodarczym.
G. Rytlewska, Bankowość detaliczna-procesy oszczędzania i kredytowania gospodarstw domowych, [w:]
G. Rytlewska (red.) Bankowość detaliczna, PWE, Warszawa 2005, s. 20.

8

A. Kłopocka, Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju bankowości detalicznej w Polsce, „Bank i Kredyt”, 05/
2004, s. 57.

9

P. Pietkun, Bankowe (r)ewolucje, „Gazeta Bankowa”, 32/2009, s. 12.
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osoby pełnoletnie lub od 13 roku życia za zgodą opiekuna prawnego. Wzrost wskaźnika ubankowienia
wpływa na wzrost liczby osób korzystających z kart płatniczych, przelewów wykonywanych w systemach bankowości internetowej, a także w mniejszym stopniu realizowanych poleceń zapłaty.
Odsetek osób zainteresowanych ofertą bankową stale wzrasta, ale dane wskazują, że potencjał rozwoju polskiego rynku bankowego w krótkim okresie wcale nie musi być aż tak duży, jak mogłoby się
wydawać. Banki mają jeszcze wiele do zagospodarowania, ponieważ do tej pory banki bazowały przede
wszystkim na klientach zamożnych, którzy sami z siebie bez większych zachęt korzystają z usług bankowych10. W ostatnich latach w Polsce następował stały wzrost ubankowienia. Według różnych badań
wynosił on: 42% w 2003r., 48% w 2006r. (NBP), 68% w 2007 (prof. Piotr Błędowski i prof. Małgorzata
Iwanicz-Drozdowska), 76% w 2008 r. (Komisja Europejska), i 77% w 2009 r. (NBP). Dodatkowe badanie przeprowadzone w 2009 r. na zlecenie KIR SA określiło wysokość ubankowienia w Polsce na blisko
80%11. Należy mieć na uwadze fakt, że wyniki badań różnią się między sobą. Poziom ubankowienia
Polaków w latach 2006-2009 wzrósł z 40 do 77% posiadających dostęp do własnego lub wspólnego
rachunku osobistego, z tego 14,5% korzysta ze wspólnego rachunku osobistego (z małżonkiem, członkiem rodziny lub partnerem). Dwa rachunki osobiste posiada blisko 6%, a co najmniej trzy 2,3%. W tym
czasie grupa osób nieposiadających rachunku osobistego zmniejszyła się z 52 do 23%. Porównując wyniki badania należy zwrócić uwagę na zmiany zachodzące w polskim społeczeństwie na przestrzeni
ostatnich 3 lat. Na szczególną uwagę zasługują skutki przeobrażeń demograficznych spowodowane
silnym wzrostem liczny osób starszych, także zmiany prawne dotyczące wprowadzenia możliwości
lub zmiany warunków możliwości przejścia na wcześniejsze renty lub emerytury. W badanym okresie
zmieniła się również liczba mieszkańców Polski.
Poziom ubankowienia w Polsce rośnie i na tle Unii Europejskiej w krajach Europy Zachodniej sięga
nawet 76%. Ubankowienie w Polsce jest na porównywalnym poziomie z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Węgrami, Słowacją, Litwą, Łotwą. O ponad 10 pkt. procentowych lepiej wypadają Słowacja i Czechy. Warto jednak zadać sobie pytanie, jak duża część polskiego społeczeństwa, która
nie korzysta obecnie z usług bankowych, przekona się w krótkim czasie do podstawowych produktów
finansowych, np. rachunków osobistych? Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową szacuje, że liczba
nowych rachunków w Polsce będzie rosła w tempie zaledwie kilku procent rocznie. Przy zwiększającej
się liczbie nowych banków na rynku oznacza to istotne zaostrzenie konkurencji i silniejszą walkę o pozyskiwanie lojalności klientów.

4.Czynniki demograficzne a poziom ubankowienia
Charakterystyka demograficzna jest ważnym determinantem kształtującym główne przyczyny
posiadania lub nieposiadania rachunku osobistego wśród Polaków. Zmiany liczby i struktury korzy10

K. Klinger, S. Czubkowska, Banki nie starają się o klientów, „Dziennik Gazeta Prawna”, 05.03.2010, s. A6.

11

Dane z badań za T. Koźliński, Ubankowienie w Polsce, Gazeta Bankowa 05/2010, s.90.
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stających z usług finansowych są determinowane różnymi czynnikami. Jednym z takich czynników
jest zmieniająca się struktura populacji związana ze starzeniem się społeczeństwa licznych roczników
wyżu demograficznego końca lat 70. i początku lat 80. XX wieku. Teorie wyjaśniające konsumpcję
i oszczędności w cyklu życia wskazują, że zmiany struktury demograficznej mogą w istotny sposób
wpłynąć na popyt na usługi finansowe, który jest uzależniony od potrzeb konsumentów. Drugim ważnym czynnikiem będzie wydłużanie się przeciętnego trwania życia, co spowoduje, że osoby urodzone
w czasie pierwszego powojennego wyżu demograficznego będą cały czas stanowić istotną część populacji. Trzecim czynnikiem będzie coraz mniejsza liczba dzieci.
Do najważniejszych czynników demograficznych wpływających na posiadanie rachunku osobistego, należą:
⊙

wiek,

⊙

wykształcenie,

⊙

dochód,

⊙

miejsce zamieszkania,

⊙

płeć.

Pierwszym czynnikiem różnicującym jest wiek. Najwięcej osób nieposiadających rachunku osobistego jest wśród najmłodszych i najstarszych Polaków. Około 30% osób poniżej 24 roku życia oraz
47% osób powyżej 65 roku życia najczęściej nie posiada rachunku osobistego. Grupy te nie posiadają
rachunku z różnych powodów. Najmłodsi nie mają jeszcze dochodów i z tego powodu uważają, że
rachunek jest im niepotrzebny, z kolei najstarsi nie posiadali przez całe życie rachunku i nie widzą
potrzeby, aby na stare lata taki posiadać. Wyniki badań wskazują, że banki powinny skierować akcje
informacyjno-edukujące promujące zakładanie i aktywne korzystanie z rachunków bankowych.
Drugim czynnikiem wpływającym na ubankowienie jest wykształcenie. Analizy przeprowadzone
dla Polski na podstawie danych BAEL oraz zawarte w pracy Newella i Sochy12 wskazują, że wykształcenie, szczególnie wyższe jest silnie determinowane dochodami z pracy. Wydaje się, że tendencja
w przyszłości będzie się utrzymywać. Zdecydowanie mniejsza liczba rachunków występuje wśród
osób z podstawowym wykształceniem. Do tej grupy zalicza się osoby bezrobotne lub mające niskie
dochody. Najwięcej rachunków posiadają osoby z wykształceniem wyższym (około 93%). Wyniki
badań dowodzą, że osoby lepiej wykształcone wskazują na większe zaufanie do każdego rodzaju instytucji finansowych: banków, giełdy, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych. Najchętniej
i najczęściej z usług banków i instytucji finansowych korzystają menadżerowie i urzędnicy. Natomiast
najrzadziej rachunki osobiste posiadają studenci, uczniowie oraz bezrobotni, głównie osoby z wykształceniem podstawowym korzystają w około 57%. Wskaźnik ubankowienia studentów i uczniów
w ostatnich latach wzrósł aż ponad dwukrotnie. Prawie o połowę mniej jest osób bez rachunku wśród

12

A. Newell, M. Socha, The Polish Wage Inequality Explosion, Institute for the Study of Labour, “Discussion Paper”
No. 2644, Bonn, 2007 oraz M. Grajek, Gender pay Gap in Poland, “Discussion Paper” FS IV 01-13, Humboltd
University, Berlin 2001.
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osób z wykształceniem zawodowym niż wśród osób z wykształceniem podstawowym. Ubankowienie
najszybciej wzrosło wśród osób o najniższych dochodach.
Głównym powodem nieposiadania rachunku osobistego przez Polaków jest brak potrzeby posiadania i radzenie sobie bez rachunku. Dalsza analiza przyczyn nieposiadania rachunku bankowego
wskazuje również na brak lub niskie dochody jako jeden z podstawowych czynników13.
Posiadanie rachunku osobistego zależy również od miejsca zamieszkania. W ostatnich latach największy przyrost liczby osób posiadających rachunek bankowy miał miejsce na wsi, gdzie jest najwięcej
osób nieposiadających rachunku osobistego (około 30%). Mieszkańcy terenów wiejskich nadal niechętnie i rzadko korzystają z usług bankowych. Jest to grupa, do której warto próbować dotrzeć ze
specjalnie dobranymi produktami. Główną przyczyną założenia rachunku osobistego był obowiązek
dysponowania rachunkiem przez rolników ubiegających się o bezpośrednie dopłaty z funduszy UE.
Dziś rachunek bankowy ma 72% mieszkańców wsi.
Czynnikiem nieróżnicującym jest płeć. Tyle samo kobiet i mężczyzn posiada rachunek osobisty14.
W Unii Europejskiej w 2006 r. dwie najważniejsze przyczyny nieposiadania rachunku bankowego
były związane z dochodami, trzecia natomiast dotyczyła wysokich kosztów usług bankowych. W 2009 r.
suma wszystkich czynników kosztowych związanych z rachunkiem osobistym była na trzeciej pozycji15.

5. Czynniki psychologiczne a poziom ubankowienia
Posiadanie rachunku osobistego zależy przede wszystkim od czynników psychologicznych, do
których zalicza się:
⊙

postawy wobec banków,

⊙

postawy wobec pieniędzy,

⊙

podejście do nowych technologii.

Korzystnie z usług finansowych może być powiązane z przekonaniami na temat instytucji finansowych. Klienci posiadający rachunek bankowy mają bardziej pozytywne nastawienie do takich instytucji, bardziej im ufają i postrzegają je jako uczciwe i wiarygodne. Nastawienie do instytucji finansowych
jest najprawdopodobniej postawą wynikającą w dużym stopniu z oddziaływań zewnętrznych, do których zalicza się oddziaływanie środowiska przede wszystkim rodziców i atmosferę wokół instytucji
finansowych, kreowaną przez media.

13

T. Koźliński, Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009r,
NBP, Grudzień 2009, s.6.

14

D. Maison, Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego, NBP, Marzec, 2010, s.49.

15

J. Osiecki, Klienci do zdobycia, „Bank”, 02/2010, s. 29.
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Na postawy wobec banków wpływ mają następujące czynniki, tj.:
⊙

zaufanie wobec banków,

⊙

negatywne emocje wobec banków,

⊙

kult gotówki.

Wśród osób posiadających rachunek osobisty obserwuje się zdecydowane zaufanie do banków,
które odzwierciedla funkcjonalne i racjonalne podejście do banków jako miejsca, w którym pieniądze
są bezpieczne. Zaufanie przejawia się również korzystaniem z oferty banków. Średnie natężenie tego
czynnika to 2,77 (na 5 stopniowej skali). Negatywne emocje mają wymiar emocjonalny, za którymi
idzie przekonanie o nieuczciwości banków. Średnie natężenie tego czynnika to 2,18. Oznacza to, że
wśród Polaków przeważa pozytywna postawa wobec banków. Grupa około 25% respondentów nie
ufa bankom i uważa je za niewiarygodne. Czynnik kultu gotówki przejawia się bardzo emocjonalnym
pozytywnym nastawieniem do pieniędzy w formie gotówki. Z tym czynnikiem powiązane jest duże
poczucie niekompetencji w kontaktach z bankami poprzez niezrozumienie oferty i poczucie ich skomplikowania. Liczba klientów preferujących przechowywanie pieniędzy w domu wynosi 34%.
Wyniki badania „Diagnoza społeczna 2009” wskazują, iż największym zaufaniem obdarzone są
banki. W Polsce stosunek do instytucji finansowych jest stale dość krytyczny. Po nieznacznym wzroście zaufania do instytucji finansowych w latach 2003-2007, zostało ono niestety dramatycznie nadszarpnięte na skutek kryzysu finansowego. W roku 2009 r. stopień zaufania do banków wyniósł 44%
(w badaniu z 2007 r. -54%, w badaniu z 2005 r.- 46%, w badaniu z 2003 r.- 44%). Brak zaufania dotyczy
26% badanych (w badaniu z 2007 r.- 16%, w badaniu z 2005 r. -20%, w badaniu z 2003 r. -21%). Blisko 30%
badanych nie ma zdania16.
W populacji powyżej 25 roku życia zaufanie do banków deklaruje 50,9% osób. Można zauważyć, że
sytuacja materialna i poziom wykształcenia wpływają na stopień zaufania do banków.

16

T. Szumlicz, Stosunek do instytucji finansowych, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.) Diagnoza społeczna 2009.
Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s.180.
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Tabela 1. Zaufanie do banków w roku 2009 (w procentach)
Grupa społeczno-demograficzna

Tak

Nie

Nie wiem

Ogółem

44,4%

26,1%

29,5%

Mężczyźni

44,2%
44,7%

29,2%
23,2%

26,6%
32,1%

40,2%
50,9%
44,7%
44,8%
45,6%
39,3%

18,6%
26,7%
29,4%
28,0%
26,0%
25,6%

41,2%
22,4%
25,9%
27,2%
28,4%
35,1%

37,5%
40,3%
48,1%
51,2%

26,1%
25,2%
25,5%
28,2%

36,4%
34,5%
26,4%
20,6%

Płeć
Kobiety
Wiek
do 24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-59 lat
60-64 lat
65 i więcej lat
Wykształcenie
Podstawowe i niższe
Zasadnicze/gimnazjum
Średnie
Wyższe i policealne

Źródło: T. Szumlicz, Stosunek do instytucji finansowych, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.) Diagnoza społeczna
2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s.180.

Postawy wobec pieniędzy mają funkcję ekonomiczną, ale również funkcję psychologiczną. Ludzie
różnią się stosunkiem do pieniędzy niezależnie od tego jakimi pieniędzmi dysponują.
Wyróżnia się trzy czynniki psychologiczne postaw wobec pieniędzy:
1.

Pieniądze jako miara wartości człowieka – pieniądze traktowane są jako coś więcej niż wartość
nabywcza, ale są mocno powiązane z postrzeganiem wartości ludzi. Osoby odczuwają często
zazdrość wobec innych, którzy posiadają więcej pieniędzy. Pogląd podziela 10% Polaków

2.

Pieniądze jako źródło do celu – pogląd podziela 70-80% Polaków.

3.

Pieniądze jako miara nieuczciwości – osoby posiadające taką postawę wobec pieniędzy utożsamiają posiadanie dużych pieniędzy ze złem i odrzucają możliwość zdobycia dużych pieniędzy
w uczciwy sposób.

Przykładem stosowania nowych technologii oraz innowacji w usługach jest bankowość internetowa,
która w coraz większym stopniu zastępuje lub uzupełnia tradycyjne metody prowadzenia działalności
bankowej17. Posiadanie Internetu jest warunkiem koniecznym korzystania z rachunku internetowego
i wykonywania samodzielnie płatności. Około 70% posiadaczy rachunków bankowych ma dostęp do
Internetu, a 65% posiadaczy korzysta z dostępu do Internetu. Najistotniejszymi przyczynami korzystania z bankowości internetowej jest wygoda i oszczędność czasu. Z kolei największą barierą korzystania

17

Czy sektor bankowy w Polsce jest innowacyjny? „Zeszyty BRE Bank- CASE”, Nr 79, Warszawa 2005, s. 6.
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z usług bankowości internetowej jest nie spróbowanie korzystania z Internetu w celu dokonania transakcji bankowej. Należy oczekiwać, że bariery te będą stopniowo zmniejszać swoje znaczenie.
Warto zwrócić uwagę, że ten dość optymistyczny obraz wynikający z badań NBP wciąż jednak
wskazuje na dość istotne różnice w porównaniu do modelu korzystania z bankowości w krajach lepiej
rozwiniętych. Według badania Fundacji Kronenberga pt. „Stan wiedzy finansowej Polaków” Polacy,
w porównaniu z wieloma innymi krajami europejskimi, cały czas w relatywnie niewielkim stopniu
korzystają z dostępu do rachunku internetowego. Zdecydowanie rzadziej posiadają rachunki oszczędnościowe, lokaty i karty kredytowe. Badania wskazują, że zakres korzystania z usług bankowych jest
w dużej mierze pochodną wiedzy na temat produktów finansowych. Upowszechnianiu się tego typu
usług (wg badań Fundacji korzysta z nich zaledwie 1,6% Polaków) nie sprzyja jednak brak świadomości,
że tacy doradcy istnieją oraz przekonanie, że doradcy ci są skłonni służyć pomocą jedynie bogatym
klientom.

6. Motywy i bariery nieposiadania rachunku osobistego
Najważniejszymi przyczynami nieposiadania rachunku osobistego przez Polaków są następujące:
⊙

brak potrzeby 54%,

⊙

wola trzymania pieniędzy w domu 25%,

⊙

zbyt niskie dochody żeby posiadać rachunek 23%,

⊙

brak pieniędzy lub oszczędności 22%,

⊙

brak stałych dochodów lub pracy 16%.

Najważniejszym powodem braku rachunku bankowego jest brak potrzeby i wola trzymania gotówki w domu. Druga przyczyna to czynnik związany z dochodami, czyli brak, zbyt niskie lub nieregularne dochody. Kolejnym powodem są koszty i opłacalność rachunku osobistego. Koszty są zbyt
drogie w stosunku do korzyści jakie daje rachunek i zbyt nisko oprocentowane. Czynniki związane
z dochodami (brak, zbyt niskie, nieregularne dochody) stanowią łącznie najważniejsze przyczyny nieposiadania rachunku osobistego u około 64% Polaków.
Porównując przyczyny nieposiadania rachunku bankowego w badaniach przeprowadzonych
w 2006 i 2009 r. można stwierdzić, że na pierwszym miejscu w obu badaniach jest ten sam czynnik, tj.
że respondenci nie potrzebują rachunku osobistego. Drugi czynnik jest już inny. W pierwszym badaniu
dotyczył braku pieniędzy, natomiast w drugim ludzie preferowali trzymanie gotówki w domu. Wysoko
w hierarchii przyczyn znajduje się: brak stałych lub niskie dochody oraz brak pracy lub oszczędności18.
Czynniki przekonujące osoby bez rachunku osobistego do jego założenia to m. in.:

18

⊙

finansowy- brak opłaty za prowadzenie rachunku lub niskie opłaty,

⊙

wymóg zewnętrzny- wymaganie pracodawcy.

T. Koźliński, Ubankowienie w Polsce, „Gazeta Bankowa” 05/2010, s. 88.
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Do najważniejszych barier należą brak posiadania rachunku i brak dostrzegania korzyści. Jeżeli
osoby nie dostrzegają korzyści z posiadania rachunku, to nie zakładają19.

7. Podsumowanie
Ostatnie badania korzystania z usług sektora bankowego wskazują na wyraźny segment rynku
bankowości detalicznej. Osoby lepiej wykształcone i o wyższych dochodach coraz śmielej korzystają
z szerokiej oferty produktów oferowanej przez banki. Z drugiej strony wyraźny jest proces pozostawania na uboczu polskiej bankowości osób niemających stałych dochodów lub o niskich dochodach.
To właśnie oni stają się często klientami instytucji parabankowych, zwłaszcza w zakresie produktów
kredytowych. Bardzo rzadko z usług banku korzystają osoby starsze i studenci. Ta niezwykle atrakcyjna
grupa polskich klientów o bardzo zróżnicowanej charakterystyce i potrzebach była dotychczas pomijana przez wiele banków, ale w ostatnim czasie pojawiły się usługi specjalne dla seniorów. To nie są standardowe oferty- ale tańsze i bardziej przyjazne dla osób starszych. Z badań wynika, że niemal połowa
Polaków posiadających oszczędności to osoby starsze. Do tego jeszcze są lojalni i rzetelni. I co ważne
jest ich blisko siedem milionów, z czego niemal połowa ma rachunek osobisty, jeszcze mniej kredyt czy
kartę. Według danych GUS, gospodarstwa domowe seniorów dysponują co roku dziesiątkami miliardów złotych. W Polsce w ciągu najbliższych dziesięcioleci będą następowały zmiany liczby i struktury
ludności. Zgodnie z prognozą Eurostatu ludność Polski zmniejszy się w latach 2007-2030 z 38,13 mln do
36,97 mln. Zmiana struktury wiekowej osób czynnych zawodowo będzie prowadziła do zmian w zakresie form oszczędzania. W efekcie podział na Polskę A i B nie przebiega już po linii biedna – bogata,
ale na tę z mieszkańcami dobrze funkcjonującymi w systemie bankowym i przeciwnie z niego wykluczonych. Linia tego podziału nie zawsze przekłada się na zasobność portfela. Wśród grupy najbardziej
dotkniętych wykluczeniem finansowym wymienia się najczęściej mieszkańców małych miejscowości
i wsi, ludzi młodych przed 30 rokiem życia i seniorów.
Elżbieta Aleksandra Studzińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne III stopnia, II rok
Ekonomia

19

D. Maison, Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego, NBP, Marzec 2010, s. 151.
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Problemy rozwoju franczyzy bankowej
w Europie na tle sytuacji w Polsce
1. Wprowadzenie
Franczyza polega na sprzedaży licencji na wykorzystanie sprawdzonego modelu biznesowego.
Franczyzodawca nadaje niezależnemu przedsiębiorcy prawo do korzystania ze swojego wizerunku
oraz prawo i obowiązek dystrybucji swoich produktów i usług za odpowiednią opłatą. Przekazuje on
zatem zezwolenie na udział w działalności przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji oraz uznanej renomie. W zamian za to franczyzobiorca musi podporządkować się regułom narzuconym przez franczyzodawcę w umowie franczyzowej. Dodatkowo przekazuje też pewien procent obrotów na działania
marketingowe, reklamowe oraz inne czynności zmierzające do polepszenia oferty całej sieci. Franczyza
jest zatem formą prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy korzyści wynikające z zaangażowania właściciela w sukces prowadzonej działalności, przy jednoczesnym jego podporządkowaniu
decyzjom franczyzodawcy gwarantującym unifikację oferty w całej sieci sprzedaży. System franczyzowy tworzą niezależni przedsiębiorcy będący właścicielami punktów sprzedaży oraz towaru, działający
pod jedną marką oraz na podstawie wspólnych standardów ustalonych przez franczyzodawcę. System
agencyjny odróżnia się od franczyzowego głównie tym, że agent nie jest właścicielem lokalu oraz towaru, a jedynie pracuje w imieniu i na rzecz centrali, otrzymując prowizję zależną od wyników sprzedaży1.
Zarówno system agencyjny, jak i franczyzowy można uznać za formę outsourcingu sieci dystrybucji
i sprzedaży usług oraz towarów, gdyż podstawowym założeniem outsourcingu jest przekazanie części
prowadzonego przez siebie biznesu niezależnym, zewnętrznym podmiotom gospodarczym, wyspecjalizowanym w danej dziedzinie.
1

M. Wiśniewski, K. Korczyńska, E. Łojek, M. Michalak, Raport o franczyzie w Polsce 2009, Profit System, Warszawa 2009, s. 7.
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Celem niniejszego opracowania jest analiza problemów uważanych za główny powód mało intensywnego rozwoju franczyzy bankowej w Europie, jak również przedstawienie zasad funkcjonowania
franczyzy bankowej na przykładzie banków działających w Polsce.

2. Główne problemy rozwoju franczyzy bankowej w Europie
Systemy franczyzowe są bardzo rozpowszechnione w Europie zarówno w sektorze sprzedaży
towarów, jak i usług, jednak prowadzenie oddziału banku przez niezależnego przedsiębiorcę na zasadach franczyzy jest jeszcze w Europie mało popularne. Tylko cztery europejskie kraje (Belgia, Polska, Rumunia, Ukraina) wdrożyły ten model i aktywnie z niego korzystają. Badania przeprowadzone
w wybranych krajach Europy wśród kadry zarządzającej banków2 wykazały, że tylko co dwudziesty
menedżer nie zauważa żadnych pozytywnych aspektów wprowadzenia franczyzy w banku, natomiast
aż 75% respondentów pozytywnie ocenia zwiększoną motywację samodzielnych przedsiębiorców do
prowadzenia biznesu, 50% dostrzega znaczne korzyści wynikające z łatwiejszego dostępu do lokalnych
rynków, zaś 43% oczekuje znacznego ograniczenia kosztów stałych.
Najczęściej przytaczanym powodem małej popularności franczyzy bankowej w Europie jest brak
jednoznacznych przepisów prawnych regulujących kwestię wdrożenia takiego systemu. Banki są w dużej mierze instytucjami zaufania publicznego i jako takie podlegają restrykcyjnym przepisom prawnym.
Jak wykazały badania przeprowadzone w 33 krajach Europy3, mające na celu weryfikację barier natury
prawnej uniemożliwiających wdrożenie franczyzy w bankach, brak bezpośrednich regulacji prawnych
nie przekreśla definitywnie modelu franczyzy. Tylko w pięciu krajach (Austria, Bośnia i Hercegowina,
Czarnogóra, Portugalia, Serbia) wdrożenie prostego modelu franczyzy bankowej w zakresie doradztwa
kredytowego, podpisywania umowy kredytowej w imieniu banku, doradztwa i sprzedaży produktów
oszczędnościowych, otwarcia konta, umożliwienia wykonywania przelewów oraz dokonywania wpłat
i wypłat gotówkowych, okazało się niemożliwe ze względów prawnych. 14 krajów (Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Norwegia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Węgry,
Włochy) zakwalifikowało franczyzę jako model prawdopodobnie możliwy. Brak jednoznacznie pozytywnej oceny wynika w głównej mierze z niepewności urzędników spowodowanej brakiem dokładnej
analizy prawnej. Natomiast w 10 krajach (Wielka Brytania, Czechy, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Łotwa,
Macedonia, Niemcy, Słowenia, Szwecja) franczyza jest z punktu widzenia prawa możliwa, jednak jeszcze nie stosowana.
Prace nad weryfikacją możliwości prawnych wprowadzenia outsourcingu, a zatem również franczyzy, przez banki w Europie prowadzi Europejski Komitet Nadzorców Bankowych, który opubliko-

2

U. Hoyer, Ch. Jauernig, Modell mit Perspektive, „Die Bank” 2008, nr 12, s. 54.

3

Ibidem.
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wał zasady dotyczące outsourcingu skierowane do instytucji finansowych4. Przedstawione tam założenia mogą zostać wykorzystane przez poszczególne państwa w procesie legislacyjnym.
Obecnie jedynie nieliczne systemy prawne, przede wszystkim belgijski i polski, mają jasno określone zasady prowadzenia oddziału banku na zasadzie franczyzy. W krajach tych praca franczyzobiorców oraz ich kompetencje zostały uregulowane prawnie. Wiele typowych czynności wykonywanych
w banku, takich jak wpłaty, wypłaty, otwarcie konta, wydanie karty, udzielenie kredytu czy założenie
lokaty, mogą zatem wykonywać samodzielni przedsiębiorcy. Jest to niewątpliwie jeden z głównych powodów tego, że zarówno Belgia, jak i Polska zajmują obecnie pierwsze miejsce w Europie w zakresie
rozwiązań franczyzy bankowej.
Innym powodem niskiego rozwoju franczyzy bankowej w Europie jest potencjalne ryzyko utraty
kontroli nad placówką bankową, a co za tym idzie, zwiększone ryzyko operacyjne banków, jak również
potencjalna utrata dobrej reputacji banku poprzez niekontrolowane działania franczyzobiorcy. Jak jednak pokazują doświadczenia pionierów franczyzy bankowej, ryzyko to można w znacznym stopniu
ograniczyć. W Europie rolę prekursora i kraju, w którym najbardziej rozwinięta jest franczyza w bankach
przypisuje się Belgii. Bardzo dynamicznie rozwija się również rynek franczyzy bankowej w Rumunii,
gdzie bank ING w ciągu 4 lat zdobył ponad pół miliona klientów dzięki swoim 170 franczyzobiorcom,
zaś koszt pozyskania klienta, w porównaniu do średnich kosztów, okazał się dla banku niezwykle niski.
W krajach tych stale badany jest poziom zadowolenia klientów, a wyniki tych badań wpływają bezpośrednio na wysokość premii franczyzobiorcy. Bank AXA w Belgii zatrudnia mobilne grupy interwencyjne, które w razie potrzeby, szczególnie w wypadku skargi klienta, są w stanie przyjechać do każdej placówki franczyzowej w czasie krótszym niż jedna godzina. Prawdziwym przełomem w tym kontekście stało
się jednak wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych umożliwiających zdalną kontrolę
wszystkich procesów w jednostce franczyzowej, co znacząco wpłynęło na zmniejszenie poziomu ryzyka
franczyzodawcy5.
Franczyza daje możliwość dywersyfikacji kanałów sprzedaży oraz poprawy działania całej organizacji poprzez stymulację wewnętrznej konkurencji6. Przychody banku, głównie dzięki zwiększonej
motywacji franczyzobiorcy oraz łatwiejszemu dostępowi do lokalnego rynku, ulegają zwiększeniu do
30%7. Do tego dochodzi prawie całkowita redukcja kosztów stałych ze względu na przeniesienie na
franczyzobiorcę opłat związanych z wynajęciem lokalu i zatrudnieniem personelu. Po stronie kosztów
pojawia się konieczność wypłacenia premii franczyzobiorcy, jednak zależy ona procentowo od wyników i ryzyka przez niego ponoszonego i stanowi koszt zmienny banku, zależny od zysku. Dotychczasowe koszty kontroli wzrastają o 20%, co przy założeniu 25-procentowego ich udziału w całkowitych
kosztach przedsiębiorstwa skutkuje realnym podwyższeniem kosztów o 5%. Jeżeli tradycyjna placówka
4

Committee of European Banking Supervisors, Guidelines on Outsourcing, http://www.c-ebs.org/Publications/
Standards-Guidelines.aspx.

5

U. Hoyer, Ch. Jauernig, op. cit.

6

M. Kaleta, Biznes dla dojrzałych, „Własny Biznes Franchising” 2009, nr 12, s. 88.

7

U. Hoyer, Ch. Jauernig, op. cit.
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banku utraci 20% przychodu, istniejące koszty stałe zredukują zysk z tej placówki o ok. 50%. W porównaniu z placówką prowadzoną na zasadach franczyzy, gdzie franczyzobiorca w zamian za przejęcie
na swoje ryzyko wszystkich kosztów stałych otrzymuje 50% zysku placówki, 20-procentowy spadek
sprzedaży ma dużo mniejszy wpływ na wynik banku, gdyż równocześnie redukcji procentowej podlega wynagrodzenie franczyzobiorcy. W takim wypadku zysk banku spadnie o 24%, czyli w porównaniu
z oddziałem własnym bank generuje ponad dwukrotnie większy zysk8.
Za wdrożeniem tego modelu przemawia również fakt, że osoby prowadzące samodzielną
działalność gospodarczą z reguły są w nią bardzo zaangażowane, potrafią elastycznie dostosować się
do wymagań lokalnego rynku, minimalizują koszty, w najwyższym stopniu dbają o zadowolenie i przywiązanie klienta, gdyż od tego zależy ich sukces i wynagrodzenie. Przedsiębiorca może elastycznie dostosować godziny otwarcia swojej placówki do potrzeb lokalnej społeczności oraz szybko reagować
na zmieniające się wymagania. Bezpośrednia znajomość lokalnego rynku otwiera drogę do ekspansji
banku na rejony dotychczas pomijane. Bliskość i osobista znajomość klientów wpływa pozytywnie na
ich zaufanie, lojalność oraz długotrwały związek z bankiem. Coraz większe koszty pozyskania klienta
ulegają dzięki temu znacznej redukcji. Franczyzobiorcy dużo trudniej jest również zmienić pracę, co
znacznie zmniejsza koszty banku związane z utratą, poszukiwaniem oraz szkoleniem nowego personelu. Deficyt doświadczonych pracowników, spowodowany coraz szybszym tempem rozwoju sieci
banków, kompensowany jest w dużej części przez entuzjazm i zaangażowanie przedsiębiorcy. Ryzyko
banku związane z potencjalną utratą kontroli oraz koszty zabezpieczenia się od tego ryzyka zostają
zatem więcej niż zrekompensowane poprzez powyższe korzyści.

3. Franczyza bankowa w Polsce
Prowadzenie działalności w imieniu i na rzecz banku reguluje nowelizacja ustawy – Prawo bankowe z 2004 r.9, wprowadzająca outsourcing do prawa bankowego poprzez danie możliwości powierzania innym podmiotom czynności z zakresu działalności bankowej. Określony został tym samym obszar, w którym banki mogą na podstawie umowy agencyjnej powierzać w swoim imieniu i na ich rzecz
pośrednictwo w zakresie czynności bankowych. System franczyzowy stosowany przez banki w Polsce,
nazywany partnerskim, opiera się zatem na modelu agencyjnym, gdyż franczyzobiorca sprzedaje produkty franczyzodawcy na zasadzie pośrednictwa, który nosi znamiona klasycznej franczyzy w takim
zakresie, na jaki pozwala ustawa o prawie bankowym10.
Przykład regulacji tej kwestii w ustawodawstwie polskim, ze względu na zasadę zgodności oraz jednocześnie podporządkowania prawa krajowego, wskazuje na możliwość jej implementacji także w in8

Ibidem.

9

Ustawa z 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz zmianie innych ustaw (Dz. U z 2004 r.,
nr 91, poz. 870).

10

M. Starkowski, W banku jak w kalejdoskopie, „Własny Biznes Franchising” 2010, nr 1, s.21.
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nych krajach Unii Europejskiej. Polska może zatem stanowić przykład dla innych krajów Wspólnoty
w zakresie poprawnego wdrożenia zasad outsourcingu w bankach. Istotnym czynnikiem motywującym inne kraje do regulacji tej kwestii może być fakt wzrostu zainteresowania polskich banków tym
rodzajem dystrybucji swoich produktów, który nastąpił w konsekwencji prawnego uregulowania tej
kwestii – franczyzę stosuje obecnie 16 banków w Polsce, działają tutaj 4010 bankowe placówki franczyzowe oraz agencyjne 11.
W 2009 r. największą dynamiką rozwoju odznaczały się banki, które umożliwiły swoim
franczyzobiorcom sprzedaż szerokiego wachlarza produktów bankowych oraz postawiły na placówki
w niewielkich miejscowościach i w przypadku których koszt otwarcia placówki dla franczyzobiorcy
nie przekraczał kilkudziesięciu tysięcy złotych. Znamienny jest również fakt, że niektóre banki rozważają nawet przekazanie części własnych, mniej dochodowych oddziałów w ręce franczyzobiorców12.
Do ważnych czynników decydujących o popularności franczyzy bankowej w Polsce należą
atrakcyjna cena przystąpienia do systemu oraz społeczna nobilitacja, którą daje zarządzanie placówką
banku. Mając kapitał wysokości zaledwie 10 tys. zł (górna granica to suma ok. 130 tys.), można wybierać
spośród kilku propozycji. Niektóre banki, jak Polbank, MultiBank, Euro Bank czy AIG Bank, są gotowe
wesprzeć partnerów o niewystarczającym kapitale początkowym kredytem na inwestycję w placówkę13.
Faktyczny wkład finansowy franczyzobiorcy to jednak nie tylko wydatki związane z przystąpieniem
do sieci; istotne są również koszty związane z prowadzeniem działalności do momentu uzyskania rentowności przez nowo powstałą placówkę. Licencjobiorca zmuszony jest do pokrywania z własnych
funduszy nie tylko kosztów utrzymania lokalu (czynsz, media), lecz także wynagrodzeń personelu
i ubezpieczenia. Wysokość przychodów franczyzobiorcy jest jednak proporcjonalna do kwoty inwestycji i wynosi ok. 30 tys. zł miesięcznie w przypadku punktów finansowych, jest zatem zdecydowanie
niższa od wyników uzyskiwanych w branży artykułów spożywczych i przemysłowych (ponad 200 tys.
zł) oraz branży paliwowej (ponad 700 tys. zł miesięcznie)14. Okres zwrotu z inwestycji szacowany jest
na 11–16 miesięcy15.
Banki wymagają od przyszłego franczyzobiorcy doświadczenia na lokalnym rynku, zamieszkiwania w pobliżu przyszłej placówki, co najmniej średniego wykształcenia, przedsiębiorczości i zaangażowania oraz popartego sukcesami doświadczenia w sprzedaży. Sprawdzane są również
predyspozycje do prowadzenia działalności na własny rachunek przy jednoczesnym dostosowaniu się do ustalonych norm. Dodatkowym atutem jest doświadczenie w prowadzeniu działalności
11

M. Wiśniewski, M. Kaleta, Franczyza bankowa: 350 nowych placówek partnerskich, http://franchising.pl/
artykul/5129/franczyza-bankowa-350-nowych-placowek-partnerskich.

12

M. Wiśniewski, M. Kaleta, Franczyza bankowa – rozwój mimo kryzysu, http://franchising.pl/artykul/4518/
franczyza-bankowa-rozwoj-mimo-kryzysu/.

13

RAPORT: Franchising w sektorze bankowym 2007 i 2008 r., Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych, http://
www.franczyzawpolsce.pl/raporty/raporty/669-raport-franchising-w-sektorze-bankowym-2007-i-2008-r.

14

M. Wiśniewski, K. Korczyńska, E. Łojek, M. Michalak, op.cit.

15

P. Otto, Banki idą teraz do mniejszych miast, http://forsal.pl/artykuly/101081,banki_ida_teraz_do_mniejszych_miast.html.

261

II. Wybrane problemy rozwoju rynku usług bankowych

gospodarczej oraz zarządzaniu zespołem, w szczególności doświadczenie w sektorze finansowym
i ubezpieczeniowym, dysponowanie odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniem, jak również umiejętność obsługi komputera i aplikacji internetowych. Wiarygodność potencjalnych partnerów sprawdzana jest w Biurze Informacji Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Długów,
potwierdzana jest również niekaralność (franczyzobiorcy, jego pracowników oraz poręczyciela) oraz
niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi16.
Ze względu na możliwość dotarcia do stosunkowo dużej liczby klientów mających utrudniony
dostęp do usług bankowych uzasadnione jest nie tylko budowanie jak największej sieci oddziałów,
ale także lokowanie placówek w miejscowościach o mniejszej liczbie mieszkańców. Najdogodniejszą
lokalizacją jest rynek lub główna ulica. Panujący obecnie trend otwierania placówek franczyzowych
w niezbyt dużych miastach jest stosunkowo nowy. Prekursorem na tym gruncie był Euro Bank, który
bardzo starannie wyselekcjonował 140 małych miast (15–25 tys. mieszkańców), gdzie w niespełna 3 lata
otworzył 136 placówek partnerskich17. Otwieranie placówek franczyzowych w niezbyt dużych miejscowościach przyczynia się do większej dynamiki rozwoju sieci danego banku, a co za tym idzie – większej
popularności i rozpoznawalności marki. Dodatkowo, takie lokalne rynki często rządzą się swoimi prawami, dlatego przedsiębiorca znający ten grunt jest w lepszej sytuacji. W związku z tym w większości
banków podobnie wygląda strategia rozwoju sieci – własne oddziały lokowane są w dużych miastach
i w najlepszych punktach, partnerzy zaś mają za zadanie rozwijanie sieci w mniejszych miejscowościach i trudniejszych lokalizacjach. Takie oddziały franczyzowe, choć w pełni funkcjonalne, są zwykle
znacznie mniejsze od własnych, 1- lub 2-stanowiskowe18.
Banki stosują obecnie dwa rodzaje budowy sieci franczyzowej. Pierwszy, wybierany przez większość banków, zakłada budowę sieci placówek partnerskich nieróżniących się zasadniczo od własnych
oddziałów, drugi zaś wyraźnie różnicuje te punkty. Optymalną sytuacją dla licencjobiorcy jest jak największe podobieństwo jego placówki do oddziału banku. Szeroki wachlarz oferowanych produktów
uznaje się bowiem, obok lokalizacji placówki oraz przedsiębiorczości jej właściciela, za kluczowy dla
jej dochodowości19. Funkcjonalnością wyraźnie różnią się oddziały własne i partnerskie banku PKO
BP, choć po restrukturyzacji sieci, w wyniku której rozszerzana jest m.in. oferta placówek, sytuacja ta
może ulec zmianie. Sieć partnerską tworzoną z niewielkich, 1- lub 2-stanowiskowych punktów rozwijają też eurobank czy Bank Pekao. BZ WBK, który budował do niedawna sieć agencji finansowych pod
nazwą Minibank, wycofał się z tego projektu. Odrębna marka sieci franczyzowej była wynikiem chęci
dotarcia do średnio zamożnej grupy społeczeństwa mimo panującego przekonania o ukierunkowaniu oferty BZ WBK na bogatych klientów20. Obecnie jednak analitycy banku wychodzą z założenia,
że takie małe agencje finansowe nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców mniejszych miejsco16

Dane podaję za: http://franchising.pl wg ogłoszeń rekrutacyjnych poszczególnych banków.
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M. Starkowski, op. cit.
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RAPORT: Franchising w sektorze bankowym 2007 i 2008 r.…, op. cit.
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M. Kaleta, Biznes na bank, http://twojbiznes.infor.pl/index.php/dzialy/praktyka/artykul-1010400.html.

20

RAPORT: Franchising w sektorze bankowym 2007 i 2008 r.…, op. cit.
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wości czy osiedli w dużych miastach. Tamtejszy rynek charakteryzuje się bowiem niskim nasyceniem
produktami finansowymi, w związku z czym trafniejszym rozwiązaniem będą w pełni funkcjonalne
oddziały banku, nieróżniące się zasadniczo od punktów własnych. Proces rebrandingu trwał od listopada 2008 r. do kwietnia 2009 r. Jednym z celów jego przeprowadzenia było zwiększenie rozpoznawalności marki i przyczynienie się do szybszego rozwoju terytorialnego firmy. Najwyraźniejszą oznaką
rebrandingu jest zmiana logo wszystkich placówek franczyzowych Minibanku na BZ WBK Partner.
Bank poprzez rozwój sieci próbuje dotrzeć do jak największej liczby klientów, podążając za trendem
budowania nowych placówek w niezbyt dużych miejscowościach, do 35 tys. mieszkańców. Dodatkowo BZ WBK znalazł niszę na obrzeżach i osiedlach dużych miast. Uznano, że tylko pełna oferta produktowa może zaspokoić tamtejszy rynek, a także pozwolić na łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb
klienta i reagowanie na zmiany. Dostępne produkty to m.in. konta osobiste, przyjmowanie płatności
za rachunki i na zasadach pośrednictwa, kredyty gotówkowe i hipoteczne, karty kredytowe i płatnicze,
usługi Western Union oraz produkty dla firm21. Taki sposób funkcjonowania placówek partnerskich
ma przynieść wymierne korzyści zarówno bankowi, jak i franczyzobiorcom. Ujednolicenie oddziałów
własnych i placówek franczyzowych ma skutkować także zbliżeniem zysków ze sprzedaży w punktach
franczyzowych i własnych.
Innym obserwowanym trendem w odniesieniu do franczyzy bankowej jest coraz większa liczba
multifranczyzobiorców, czyli franczyzobiorców posiadających więcej niż jedną placówkę. Przedsiębiorca aspirujący do miana multifranczyzobiorcy musi spełniać kilka warunków stawianych przez
bank, przy czym najważniejszy z nich to wyniki osiągane w posiadanym przez niego punkcie. Dodatkowo wpływ na decyzję banku ma też ocena stopnia zaangażowania franczyzobiorcy oraz przebieg
jego dotychczasowej współpracy z centralą banku. W niektórych bankach wprowadzono też limity
2–3 licencji, które może posiadać jeden franczyzobiorca. Szacuje się, że obecnie więcej niż jedną licencję danego banku ma ok. 590 franczyzobiorców, przy czym liczba ta obejmuje również 353 agentów
banku PKO BP22.

4. Podsumowanie
Model prowadzenia biznesu oparty na franczyzie nabiera coraz większego znaczenia strategicznego dla banków. Do głównych czynników przemawiających za wdrożeniem takiego modelu należy
niski koszt otwarcia i prowadzenia placówki, przy jednocześnie wysokim potencjale zysków, bez konieczności pogorszenia jakości obsługi klienta.
W czasach dekoniunktury gospodarczej, zwiększonej konkurencji, wzrastających trudności
w pozyskiwaniu nowych klientów, rosnących kosztów pracowniczych i ryzyka związanego z odpływem doświadczonego personelu, placówki franczyzowe, traktowane jako uzupełnienie tradycyjnych
21

BZ WBK w małych miastach, http://franchising.pl/artykul/4458/bz-wbk-w-malych-miastach/.

22

M. Wiśniewski, M. Kaleta, op. cit.
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oddziałów, zapewniają większe oszczędności i mniejsze ryzyko, otwierając nowe możliwości ekspansji w rejony dotychczas niezagospodarowane. Bank zyskuje również możliwość zwiększenia przychodów oraz zmniejszenie kosztów stałych, lub raczej ich zamiany na koszty zmienne. Możliwości
te wykorzystują z powodzeniem banki w Polsce, które w czasie kryzysu wstrzymały lub w znacznym
stopniu ograniczyły otwarcia własnych oddziałów, rozbudowując sieć placówek partnerskich. Polskie
ustawodawstwo, dzięki jasnemu sprecyzowaniu zasad prawnych działalności franczyzowej w bankach,
przyczyniło się do dynamicznego jej rozwoju. Polska może zatem stanowić przykład i motywację dla
innych krajów Europy w tym zakresie.
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