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Od redakcji
Oddając czytelnikom drugi numer Zeszytów Naukowych Studentów i Doktorantów Wydziału
Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wierzymy, że odkrycia młodych badaczy
świata ekonomii, finansów i zarządzania zaciekawią Państwa, zainspirują do dokonania kolejnych odkryć lub podjęcia dyskusji z poglądami prezentowanymi w niniejszym wydawnictwie. Zeszyty Naukowe – jako przedsięwzięcie podjęte dzięki wspólnemu wysiłkowi środowiska akademickiego Wydziału
Ekonomicznego UMCS – zaczynają spełniać pokładane w nich oczekiwania i inspirują inne ośrodki do
podejmowania podobnych inicjatyw. W kontekście rosnącego zainteresowania studentów publikacją
osiągnięć badawczych, ich zaangażowania w działalność naukową oraz dążenia do odkrywania świata
chcemy dostarczać publikację, która poza tym, że będzie forum do prezentowania własnych poglądów,
pozwoli spojrzeć na procesy gospodarcze często z nowej perspektywy.
Z założenia Zeszyty Naukowe mają obejmować szeroko rozumiane trzy obszary tematyczne, związane z kierunkami studiów prowadzonymi na Wydziale Ekonomicznym UMCS – finanse i rachunkowość, ekonomię oraz zarządzanie. Drugi numer został jednak zdominowany przez artykuły o tematyce
finansowej, co, biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia w gospodarce światowej, jest swoistym znakiem
tego, że także dla studentów i słuchaczy studiów doktoranckich funkcjonowanie rynków finansowych,
systemów finansowych i ich uczestników nie pozostaje obojętne. Zachęcamy do lektury 22 artykułów,
spośród których 12 zostało przygotowanych przez studentów, zaś pozostałe 10 przez słuchaczy studiów
doktoranckich Wydziału Ekonomicznego UMCS.
Pierwsza część numeru zawiera opracowania poświęcone szeroko rozumianemu zagadnieniu efektywności funkcjonowania systemu finansowego. Zarówno z perspektywy systemowej (Piotr Kordula,
Katarzyna Twarowska, Małgorzata Twarowska), jak i indywidualnej (Anna Łopaciuk, Kamil Kozłowski) Autorzy przyglądają się współczesnym zjawiskom kryzysowym i spekulacyjnym, analizując je
w kontekście dochodów i ryzyka, jakim są obarczone (Przemysław Miedziocha, Elżbieta Wideńska).
Drugi blok opracowań skupia się na obszarze zarządzania finansowego w przedsiębiorstwach.
Agnieszka Bancerz przybliża tu zagadnienia związane z procesami badania przedsiębiorstw w aspekcie
fuzji i przejęć, zaś Magdalena Repeć pokazuje, jakie działania może podjąć przedsiębiorstwo, aby wrogich przejęć uniknąć. Na koniec Agnieszka Wójcik dokonuje przeglądu i syntezy metod wyznaczania
jednego ze wskaźników opisujących aktywność operacyjną podmiotów gospodarczych, istotnego także
w perspektywie procesów łączenia.
Dwa kolejne artykuły dotyczą obszaru nowoczesnego marketingu (social media) oraz strategii
marketingowych dla produktów globalnych. Zarówno artykuł Pawła Jedynaka, jak i opracowanie
5
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Moniki Nalewajek dotyczą zagadnień zyskujących na znaczeniu w dobie szybkiego przepływu informacji oraz postępującej integracji gospodarek i rynków światowych.
Kolejne dwa bloki opracowań, autorstwa słuchaczy studiów doktoranckich, skoncentrowane są
wokół szerokiego spektrum obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw i rynku finansowego. Autorzy
próbują wskazywać i oceniać narzędzia oraz mechanizmy efektywnościowe w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwem (Joanna Nucińska, Justyna Bandzarewicz, Kamila Ćwik, Anna Cichosz) oraz interpretować publikowane informacje finansowe przedsiębiorstw (Tadeusz Olejarz).
Funkcjonowaniu systemu bankowego, podatkowego i walutowego poświęcony jest ostatni blok
artykułów doktorantów Wydziału Ekonomicznego. Autorzy modelują zachodzące na rynku procesy
(Piotr Fota), wskazują na funkcjonujące rozwiązania i ich niedoskonałości (Elżbieta Dziura, Anna Godlewska), a w kontekście aktualnych wydarzeń światowych ukazują rozwiązania stosowane w bankowości
komercyjnej (Elżbieta Studzińska, Ada Dobrowolska).
Wierzymy, że lektura kolejnego numeru Zeszytów Naukowych Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS będzie dla Państwa ciekawa i inspirująca, tym bardziej zachęcamy jeszcze raz
do zapoznania się z poglądami prezentowanymi przez Autorów opracowań.

Mariusz Kicia
Redaktor
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Opracowania studentów

I
Efektywność systemu finansowego

Piotr Kordula

Bańki spekulacyjne – czy historia
lubi się powtarzać?
Wstęp
Niektórzy zwykli mawiać, że chciwość jest dobra. Tylko rządza zarobienia kolejnej złotówki, dolara
lub euro zmusza ludzi do wyjścia rano do pracy, założenia kolejnej firmy czy zainwestowania swoich
oszczędności. Zatem chciwość, gdy ma racjonalne podstawy, jest zjawiskiem pozytywnym dla gospodarki. Niestety, jak pokazuje historia, a także najnowsze badania z dziedziny finansów behawioralnych,
wykorzystanie pieniądza potęguje skłonność do przesadnych reakcji, gwałtownych przeskoków od
euforii, gdy wszystko układa się dobrze, do głębokiej depresji, gdy sprawy nie idą po naszej myśli1. Co
więcej, wszystko to ma charakter zbiorowego szaleństwa. Staje się epidemią umysłową, powoduje, że
człowiek popełnia błędy i jest podatny na zachowania stadne. Rezultatem takiego postępowania są liczne bańki spekulacyjne, boomy i spektakularne krachy powstające na rynkach finansowych całego świata
już od XVII wieku.
Niniejszy artykuł prezentuje przyczyny i skutki czterech baniek spekulacyjnych z ostatnich trzystu
lat: tzw. aferę Missisipi we Francji w 1720 r., manię kolejową w Wielkiej Brytanii w 1845 r., bańkę Poseidona w Australii w 1970 r. oraz spekulację dot-comami w USA w 2000 r. W pracy zwrócono szczególną
uwagę na zachowanie tłumu uczestniczącego w tych giełdowych szaleństwach. Analiza ta ma na celu
uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy na przestrzeni kilkuset lat mechanizm powstawania baniek podlegał ewolucji oraz dlaczego ludzie masowo ulegali i wciąż ulegają spekulacyjnej gorączce?

1

N. Ferguson, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Kraków 2010, s. 18.
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1� Afera Missisipi
Opisując francuską manię, nie sposób pominąć osobę Johna Lawa – hazardzisty skazanego za
morderstwo i niespełnionego finansisty z Edynburga. Po czternastoletniej tułaczce osiadł on we Francji,
gdzie korzystając z panującego w kraju gospodarczego chaosu spowodowanego ogromnym długiem
publicznym, przekonał króla do wprowadzenia proponowanych przez niego reform. Miało to ocalić
państwo od ogłoszenia trzeciego bankructwa w przeciągu niecałych stu lat. 5 maja 1716 roku Law uzyskał pozwolenie na stworzenie banku i emisję banknotów, którymi można było płacić podatki. Papiery
emitowane przez bank były w pełni wymienialne na będące w obiegu monety i bardzo szybko zyskały
popularność. System Lawa zaczął funkcjonować.
Jednak założenie banku nie było głównym celem Szkota. Dążył on do utworzenia spółki, która
przejmie dług Francji w zamian za pozycję największego pośrednika handlowego w kraju. W ten sposób bank Lawa został przemianowany na Królewski Banki Francji. Powstała także zależna od niego
Kompania Missisipi – spółka z zagwarantowanym prawem wyłączności do handlu z regionem wielkiej rzeki Missisipi i w prowincji Luizjana. Kapitał zakładowy został podzielony na dwieście tysięcy
akcji, każda o wartości pięciuset liwrów. Wszystkie mogły być w całości opłacone obligacjami państwowymi po wartości nominalnej, chociaż ich wartość rynkowa nie przekraczała stu sześćdziesięciu
liwrów2.
Mimo to eksperyment Lawa działał. Był to początek finansowego szaleństwa Francuzów. Bank
szybko wyemitował ponad miliard liwrów w papierowych banknotach, które nie miały pokrycia w monetach z kruszcu. Sytuacja w kraju poprawiała się, spółka otrzymywała kolejne przywileje, a jej akcje
szybko zyskiwały na wartości. Zachęcony dobrymi perspektywami Law dokonał kilku kolejnych emisji
udziałów kompanii, sprzedawanych za każdym razem po wyższej cenie (nawet 1000 liwrów), mimo że
cena nominalna zawsze była taka sama (500 liwrów). Wszystko to ze względu na spodziewane zyski
z handlu lub udzielone koronie pożyczki na spłatę długu królewskiego. Co ważne, za wszystkie akcje
płacono banknotami emitowanymi przez bank Lawa. Zatem by sztucznie podbijać kurs akcji, jeszcze
kilkukrotnie drukowano pieniądze bez pokrycia, za które kupowano akcje po coraz wyższych cenach.
Liczba banknotów w obiegu rosła, a bańka spekulacyjna pęczniała (wykres 1).
Nikt nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji i spekulacja akcjami nie miała granic. Wzrastało
pozorne bogactwo Francuzów. Nie było znanego arystokraty, który nie byłby zaangażowany w kupno
bądź sprzedaż akcji kompanii Lawa. Kobiety i mężczyźni, ludzie w różnym wieku i różnego stanu
spekulowali na wzroście i spadku akcji Missisipi3. Handlowano bez przerwy, od świtu do zmierzchu.

2
3

C. Mackay, Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów, Warszawa 1999, s. 18–19.
Ibidem, s. 25–26.
12

P. Kordula Bańki spekulacyjne – czy historia lubi się powtarzać?

Wykres 1. Wartość banknotów i akcji w liwrach

Źródło: N. Ferguson, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Kraków 2010, s. 151.

Mackay przytacza wiele przykładów zachowań ludzi, którzy dzień w dzień czekali pod drzwiami
apartamentu Lawa, by ten zapisał ich w kolejce po akcje w kolejnej emisji. Niektórzy posuwali się nawet
do podłych podstępów, byle tylko kupić akcje spółki. Nie obyło się bez morderstw.
Euforia trwała do początku 1720 roku. Wtedy to pierwsi, rozsądniejsi maklerzy sprzedali swoje akcje,
a banknoty zamienili na monety. By zapobiec spadkowi wartości akcji, Law wprowadził cenę gwarantowaną na poziomie 9000 liwrów. W tym czasie wielu obywateli zadowolonych z ceny zdecydowało się
sprzedać akcje, zacznie zwiększając liczbę „pustego” pieniądza w obiegu, co zagroziło wybuchem inflacji.
Zdecydowano się na drastyczne kroki – sztucznie obniżono cenę akcji i zmniejszono o połowę liczbę
banknotów w obiegu. Wprowadzono ograniczenia w wymienialności banknotów na monety. Deficyt
monet spowodował całkowity paraliż, a kraj znalazł się na skraju rewolucji. Nie pomogły reformy. Law
w jednej chwili z boga rozdającego bogactwo stał się wrogiem publicznym numer jeden. Uwolnienie
cen spowodowało spadek wartości akcji do 4000 liwrów, a potem do wartości nominalnej. Wybuchła
panika. Ludzie szturmowali bank, by zamienić akcje na banknoty i ocalić resztki swojego majątku. Wiele
osób poniosło ogromne straty.

2� Mania kolejowa
Powstanie linii kolejowych stało się symbolem technicznego postępu XIX w. Otworzyło też nowe
możliwości gospodarcze. Dzięki temu bez żadnych trudności można było szybko i efektywnie przewieźć
13
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dużą liczbę pasażerów i towarów w miejsca jeszcze do niedawna niedostępne. Wszystko to sprawiło, że
dzięki kolejom można było zarobić duże pieniądze.
Początki spekulacji akcjami spółek kolejowych w Wielkiej Brytanii miały bezpośredni związek z otwarciem pierwszej linii kolejowej w tym kraju w 1825 r. Jednakże prawdziwe szaleństwo opanowało
Brytyjczyków dopiero w latach czterdziestych XIX w. Cała spekulacja była wtedy skoncentrowana wokół George’a Hudsona, potentata energetycznego, który w 1844 roku miał pod kontrolą jedną trzecią
wszystkich działających linii kolejowych4.
Pierwsza faza „nadmuchiwania” bańki przebiegała spokojnie – największe kompanie kolejowe wypłacały wysokie dywidendy, powstawały projekty kolejnych połączeń. Szaleństwo rozpoczęło się dopiero w 1845 roku, gdy zakup akcji umożliwiono każdemu obywatelowi. W prasie pojawiały się kolejne
artykuły podsycające apetyt na akcje.
Słabym punktem systemu stał się mechanizm, który w zbliżony, lecz bardziej skomplikowany sposób działał przy prawie każdej kolejnej bańce spekulacyjnej – kredyt. Korzystając ze wzmożonego zainteresowania akcjami spółek kolejowych, w Szkocji powstawały banki trudniące się wyłącznie udzielaniem kredytów na ich zakup. Jak dowodzi Edward Chancellor w książce Historia spekulacji finansowych,
większość kredytobiorców nie była w stanie nawet w części spłacić zaciągniętych zobowiązań, starali się
tylko sprzedać akcje po wyższych cenach, zanim kredyt stawał się wymagalny. Nastrój euforii i spekulacyjnych zamiarów graczy w Wielkiej Brytanii najlepiej oddaje komentarz:
Nie było nawet jednego amatora akcji, który wierzyłby, po pierwsze, że prędzej czy później krach nadejdzie, po drugie, że nie uda mu się z niego uciec5.

Tylko w ciągu jednego roku akcje niektórych spółek podrożały nawet o 500%, jednakże, jak pokazuje John Simon, opierając się na brytyjskim indeksie spółek kolejowych, wzrost całego rynku nie był aż
tak spektakularny, indeks tylko podwoił swoją wartość.
Spekulacja zakończyła się ogromnym krachem w październiku 1845 roku. Wpływ na to miały dwa
czynniki. Pierwszym był upadek spółek kolejowych, które istniały tylko na papierze i sprzedawały swoje
akcje, korzystając z ludzkiej naiwności. Zrozumiano wtedy, że wiele z tych pionierskich i spektakularnych przedsięwzięć z oczywistych powodów nie będzie nigdy realizowanych.

4

5

J. Simon, Three Australian Asset-price Bubbles, The Reserve Bank of Australia 2003, s. 11,
http://www.rba.gov.au/publications/confs/2003/simon.pdf.
Tłumaczenie własne Autora na podstawie: E. Chancellor, Devil Take the hindmost. History of financial speculation,
New York 2000, s. 130.
14

P. Kordula Bańki spekulacyjne – czy historia lubi się powtarzać?

Wykres 2. Indeks cen brytyjskich spółek kolejowych

Źródło: na podstawie Global Financial Data, J. Simon, Three Australian Asset-price Bubbles, The Reserve
Bank of Australia 2003, s. 12.

Drugim, znacznie poważniejszym problemem było załamanie mechanizmu kupowania udziałów. Akcje spółek w ofertach publicznych sprzedawane były na kredyt. Wystarczało mieć niewielką
część kwoty potrzebnej na zakup akcji, a resztę należało dopłacić w momencie rozpoczęcia budowy kolei. Gdy zażądano od inwestorów wpłaty pozostałej części kwoty należnej za akcje, wielu
z nich nie było w stanie uregulować zobowiązań i decydowało się na sprzedaż papierów. Gwałtowny wzrost podaży akcji spowodował nagły i znaczący spadek cen udziałów. Na rynku zapanowała
panika. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się ludzie, którzy zaciągnęli kredyty pod zakup akcji.
Sprzedaż papierów po cenie niższej niż cena nabycia nie tylko spowodowała straty z transakcji, ale
praktycznie uniemożliwiła spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów, co doprowadziło do upadku
wielu instytucji finansowych.
Pęknięcie bańki kolejowej odcisnęło dotkliwe piętno nie tylko na inwestorach. Jak widać na wykresie 2, wpędziło ono w szaleństwo cały brytyjski sektor kolejowy.

3� Bańka spółki Poseidon
Jednym z ciekawszych (lecz mniej znanych) szaleństw spekulacyjnych była bańka stworzona na
akcjach australijskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej Poseidon NL. Działalność w tym sektorze
15
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charakteryzuje się dużym ryzykiem, a kurs akcji podlega często znacznym wahaniom, szczególnie gdy
udostępniane są informacje o prawdopodobnym odnalezieniu złóż jakiegoś surowca. Można się o tym
przekonać, śledząc chociażby tylko na polskim rynku zachowanie cen akcji takich spółek, jak KOV czy
Petrolinvest. Nie inaczej było w przypadku Poseidona.
Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XIX wieku w Australii to okres tzw. „długiego boomu” – intensywnego rozwoju gospodarczego kraju. Zbiegło się to z licznymi odkryciami dużych złóż ważnych surowców na terenie Australii, min. złota, ropy, rud żelaza lub uranu6. To powodowało, że cały sektor surowcowy znajdował się w świetnej kondycji.
Spółka Poseidon nie wyróżniała się niczym spośród konkurencyjnych firm z branży aż do roku
1969 roku, gdy odkryła duże złoża niklu w zachodniej Australii. Wywołało to szalony popyt na akcje,
który podniósł ich ceny z 0,80 dolarów do 12,30 dolarów (1437,5%) w przeciągu tygodnia7, a potem wywindował je jeszcze wyżej, co przedstawia wykres 3. Odkrycie to nie przeszło niezauważone
i w ciągu kilku kolejnych dni zostało nagłośnione przez australijską prasę finansową. Od tej chwili zapanowała moda na spółki wydobywcze. W przeciągu dwóch miesięcy indeks ASX All Mining
wzrósł o 44%, znacząco zwiększyła się też wartość obrotów. Wykorzystując okazję, wprowadzono na
rynek wiele spółek-wydmuszek, których jedynym celem było podniesienie wartości akcji, a nie rzeczywista działalność. Przedstawiano wtedy bezwartościowe prospekty emisyjne, bez jakichkolwiek
konkretnych planów i danych. O dziwo, nawet na te spółki popyt był bardzo duży. Sytuację tę można
porównać do bańki Kompanii Mórz Południowych, kiedy to oferowano do kupienia akcje spółki
zajmującej się kierowaniem przedsięwzięciem przynoszącym wielkie korzyści, o którym nikomu nic
nie będzie wiadomo8.
Wraz z rozprzestrzenianiem się spekulacyjnego szaleństwa pojawiały się kolejne informacje dotyczące działalności spółki Poseidon. Większość z nich była zbyt prawdziwa, to jednak nie przeszkodziło spekulantom wywindować cenę waloru do ponad 200 dolarów. Za wzrostem ceny podążały szacunki wartości spółki, które w szczytowym momencie osiągnęły wartość ponad 300 dolarów za akcję. Jakkolwiek
początkowy wzrost ceny akcji firmy Poseidon można uzasadniać czynnikami fundamentalnymi, o tyle
kolejne wyceny były już abstrakcyjnie oderwane od rzeczywistości. W ciągu pięciu miesięcy Posejdon
z małego, nic nieznaczącego przedsiębiorstwa zmienił się w giganta o kapitalizacji 700 milionów dolarów, co stanowiło jedną trzecią wartości ówczesnej wyceny spółki BHP, największej firmy w Australii9.

6
7
8
9

J. Simon, Three Australian Asset-price…, op. cit., s. 24.
Ibidem, s. 26.
C. Mackay, Niezwykłe złudzenia…, op. cit., s. 95.
J. Simon, Three Australian Asset-price…, op. cit., s. 28.
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Wykres 3. Cena akcji spółki Poseidon

Źródło: J. Simon, Three Australian Asset-price…, op. cit., s. 12, na podstawie: Australian Financial Review.

Krach nastąpił na przełomie lutego i marca 1970 roku. Nie da się sprecyzować głównej przyczyny
tąpnięcia. Impulsów można dopatrywać się ponownie w funkcjonowaniu spółek-wydmuszek, których
nieuczciwość doprowadziła do utraty majątku wielu osób i znacząco pogorszyła nastroje na rynku. Oliwy do ognia dodały liczne artykuły w prasie, które w marcu nagłośniły sprawę podejrzanej działalność
niektórych spółek wydobywczych. Pęknięcie bańki spowodowało spadek indeksu All Mining z 640
punktów w styczniu 1970 r. do około 200 punktów w listopadzie 1971 r., a sama spółka doświadczyła
licznych problemów operacyjnych i została wycofana z notowań.
By podkreślić skalę spekulacji akcjami firmy Poseidon, można przytoczyć proste, szacunkowe obliczenia rzeczywistej wartości akcji. W okresie działalności spółki z odkrytego złoża wydobyto 5,4 miliona
ton rudy o zawartości niklu równej około 1,5%. Jeśli przyjąć średnią cenę niklu na poziomie 3000 dolarów za tonę, otrzyma się całkowitą wartość wydobycia na poziomie około 243 milionów dolarów. Po odjęciu wszelkich kosztów związanych z działalnością, okazuje się, że spółka była na granicy rentowności10.
Nie przeszkadzało to jednak w jej wycenie na poziomie 700 milionów dolarów.
10

Ibidem, s. 29.
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4� Bańka dot-com
Jedną z bardziej współczesnych baniek spekulacyjnych była stworzona na amerykańskich spółkach
nowoczesnych technologii tzw. dot-comach. Analizując przebieg jej powstawania, można dostrzec wiele podobieństw do przypadków opisanych wyżej. Popularność spółek IT wynikała z przekonania, że
klasyczny model biznesu był nieadekwatny do innowacyjnych zasad działania przedsiębiorstw. Zmianę
stylu zarządzania traktowano jako epokowe wydarzenie, początek nowej ery. Co ciekawe, podobne myślenie towarzyszyło ludziom przed Wielkim Kryzysem w 1929 roku. Bańka dot-comów poprzedzona była
wieloletnim okresem stabilnego i intensywnego rozwoju gospodarczego USA, co również było cechą
charakterystyczną dla Wielkiego Kryzysu.
Wykres 4. Nasdaq a S&P 500

Źródło: http://finance.yahoo.com

Jak widać na wykresie 4 mania kupowania akcji spółek informatycznych opanowała Amerykanów
w 1999 roku. Masowo i zupełnie bezmyślnie nabywano świetlaną przyszłość amerykańskiej gospodarki.
Od tego momentu aż do szczytu w marcu 2000 roku indeks Nasdaq urósł o ponad 70%. Drożały akcje
wszystkich firm, które miały jakikolwiek, nawet nieistotny związek z sektorem IT. Tym razem również
nie brakowało osób zakładających fikcyjne spółki z końcówką „com” w nazwie, chcących wykorzystać
naiwność rozentuzjazmowanego tłumu. Mówi się, że szaleństwo było tak wielkie, że nawet spółka o nazwie „jestem-nic-nie-warta.com” bez problemu znalazłaby chętnych na swoje akcje.
Największe wzrosty cen akcji notowały spółki informatyczne bądź świadczące swoje usługi przez
Internet. W szczytowym momencie bańki kapitalizacja Microsoftu wynosiła, bagatela, ponad 490 bilionów dolarów. Obecnie jest ona o połowę mniejsza – wynosi niecałe 229 bilionów dolarów11. Podobnie
było z największym sklepem internetowym Amazon.com, którego wartość na koniec 1999 r. szacowano
11

Stan na dzień 12.02.2011 r., źródło: http://finance.yahoo.com/q/ks?s=MSFT+Key+Statistics.
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na ponad 26 bilionów dolarów, czyli dziesięć razy większą od najpoważniejszej konkurencji prowadzącej
działalność w formie sieci handlowych12.
Załamanie rynku przyszło równie niespodziewanie, jak w każdym omawianym przypadku. Także
tutaj nie ma jednego głównego powodu pęknięcia bańki. Niektórzy ekonomiści podkreślają istotną rolę
mass mediów, dzięki którym do uczestników spekulacji docierały różne informacje. Jedno jest pewne,
zgodnie z teorią większego głupca, w pewnym momencie zabrakło naiwnych do kupowania po jeszcze
wyższych cenach. Brak popytu spowodował spadek cen. Strach i zaskoczenie dodatkowo to spotęgowały.

Podsumowanie
Mimo gigantycznego postępu technologicznego, który dokonał się w przeciągu trzystu lat, ewolucji i doskonalenia rynków finansowych proces powstawania bańki spekulacyjnej nie uległ istotnym
zmianom. Wyróżniono kilka etapów jej kształtowania się, zaczynając od powstania nowej okazji i euforii
z nią związanej, przez manię spekulacji, po krach i drastyczny spadek cen aktywów. Jest to powtarzalny
schemat.
Jednakże co powoduje, że mimo znajomości mechanizmu na giełdach i w gospodarkach wciąż ceny
akcji szybują do niebotycznych wartości, by potem jeszcze szybciej spaść?
Oczywistym jest, że bańki powstają w czasie wszechobecnego rynkowego optymizmu. Naukowcy
podkreślają rolę impulsu, który początkuje szaleństwa. Schemat bańki jest mniej więcej ten sam, jednak
okoliczności powstania, rynek i przedmiot spekulacji są zawsze inne. Największym bańkom towarzyszy
zwykle istotne z historycznego punktu widzenia zdarzenie, np. zmiany w organizacji rynku, przełomowe
odkrycie lub popularyzacja nowych technologii.
Zarówno nurt klasyczny, jak i behawioralny jako przyczynę podają ludzką psychikę. Keynes pisał o ukrytych w człowieku instynktach zwierzęcych. De Bondt mówi zaś o zachowaniach stadnych.
O współczesnych inwestorach krąży często opinia, że to swego rodzaju informatyczne stado, które pasie się beztrosko, osiągając wysokie zyski, by już po chwili taranować w popłochu bramę pastwiska13.
Jak podkreśla De Bondt, istotnym elementem napędzającym spekulację jest zjawisko nieskończonej
płynności. Ludziom opanowanym manią wydaje się, że w momencie załamania się rynku uda im się
wyjść ze spekulacji, a tracić będą inni14. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Pęknięcie bańki stanowi
sygnał do rozpoczęcia wyścigu do płynności. W kulminacyjnym momencie uważa się, że pieniądz jest
niedostępny15.
Istotny wpływ na działanie tego mechanizmu ma finansowanie spekulacji na kredyt. Spadek
cen aktywów powoduje spadek wartości zabezpieczeń, co sprawia, że inwestycje kredytowe żądają
12
13
14

15

J. Simon, Three Australian Asset-price…, op. cit., s. 14.
N. Ferguson, Potęga…, op. cit., s. 123.
W. De Bondt, Bubble Psychology, [w:] Asset Price Bubbles. The implications for Monetary, Regulatory and International
Policies, London 2003, s. 212.
C. P. Kindleberger, Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, Warszawa 1999, s. 186.
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spłaty niektórych pożyczek. Potęguje to siłę podaży i presję na upłynnianie aktywów. Niespłacane
kredyty stają się „złymi kredytami”, które prowadzą do upadku instytucji finansowych. W obawie
przed utratą pieniędzy ludzie wycofują z banków swoje depozyty. Utrata płynności pociąga za sobą
żądanie spłaty kolejnych kredytów i sprzedawanie jeszcze większej ilości papierów wartościowych.
Tak oto powstaje pułapka płynności, która istotnie wpływa na „tonięcie” wszystkich podmiotów
uczestniczących w spekulacji.
Powtarzanie się baniek giełdowych jest ewidentnym dowodem na to, że człowiekowi z trudem
przychodzi nauka na własnych błędach. Sama znajomość mechanizmu powstawania baniek spekulacyjnych nie powoduje, że człowiek zaczyna zapobiegać skutkom ich pękania. Godnym ubolewania
jest fakt, że dopóki nie zmienimy fundamentów naszej ludzkiej psychiki, dopóty będziemy podatni
na wszelakie masowe histerie, z których bańki spekulacyjne są jednak najmniej szkodliwe. W końcu
to tylko pieniądze16.

Summary
The following article presents sources and eﬀects of blowing and bursting four market bubbles: The
Mississippi Company Bubble, Railway Mania, Poseidon Bubble and Dot-Com Speculation. The analysis focuses on the behaviour of crowd that takes part in speculation. On the basis of this knowledge it
is achieved the main aim of this article: the verification of the hypothesis that through centuries the
mechanism of creation a market bubble have not significantly changed.
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T. Sykes, The Money makers. The great Australian mining boom, Beverly Hills 1978, s. 373.
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Anna Łopaciuk

Prywatyzacje giełdowe w perspektywie
inwestora indywidualnego
Wstęp
W obliczu przeprowadzonych w ostatnim okresie prywatyzacji jednych z największych spółek Skarbu Państwa bardzo często mówi się o korzyściach, jakie z przeprowadzonych procesów mogą czerpać
wszystkie zainteresowane strony. Szczególnie podkreślanym aspektem prywatyzacji giełdowych jest
tworzenie Akcjonariatu Obywatelskiego oraz możliwość „pewnego” zysku dla inwestorów indywidualnych. Przeprowadzone analizy mają na celu zbadanie, czy zysk z prywatyzacji giełdowych rzeczywiście
jest pewny oraz ile on wynosi.

1. Initial Public Offering spółek Skarbu Państwa
Proces prywatyzacji w Polsce charakteryzuje się wielością stosowanych metod i form. Jedną z najpopularniejszych w ostatnich latach jest prywatyzacja pośrednia poprzez upublicznienie spółki1. Wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu giełdowego walorów danej spółki określane jest mianem IPO (ang.
Initial Public Offering – pierwsza oferta publiczna, pierwotna emisja akcji)2. Przedsiębiorstwa przeprowadzające IPO mogą pozyskać od inwestorów potrzebny im kapitał. Natomiast inwestorzy mają możliwość ulokowania na rynku pierwotnym wolnych środków w oczekiwaniu na wzrost wartości akcji
wybranej spółki.
1

2

H. Sobolewski, Metody prywatyzacji i ich wpływ na zachowania i wartość przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.),
Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, Łódź 2010, s. 208.
Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej, Praca zbiorowa ekspertów BDO, Warszawa 2008, s. 58.
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Debiuty giełdowe największych spółek Skarbu Państwa, patrząc na dane historyczne zazwyczaj
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Można zaobserwować, że w ciągu
ostatnich kilku lat zainteresowanie akcjami prywatyzowanych przedsiębiorstw stale rośnie. Niewątpliwie wiąże się to z faktem, iż ostatnie oferty publiczne Skarbu Państwa dotyczyły jednych z największych
przedsiębiorstw w Polsce takich jak Polska Grupa Energetyczna PGE S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. a nawet Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Tak duże i stabilne spółki mogą
przyciągać swoją renomą drobnych inwestorów, którzy liczą na dalszy wzrost ich wartości a bardzo często również na partycypowanie w wypracowanych zyskach w postaci dywidendy. Nie bez znaczenia są
tutaj również prowadzone przez Skarb Państwa szeroko zakrojone działania marketingowe i edukacyjne.
Mają one na celu nie tylko nakłonienie do inwestycji w akcje danej spółki, ale przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu samego procesu prywatyzacji oraz zbudowanie wizerunku prywatyzowanych
spółek Skarbu Państwa jako przedsiębiorstw stabilnych, o dużym potencjale wzrostu.
Jednak to, czy wzięcie udziału w ofercie publicznej spółki będzie intratną inwestycją zależy od bardzo wielu zmiennych, nie zawsze związanych z samą spółką3. Między innymi bardzo ważne jest to, na ile
spółkę i jej perspektywy rozwoju wyceniają inwestorzy oraz, co za tym idzie, na ile ustalona cena emisyjna jest niższa od oszacowanej przez inwestorów wartości spółki. Nie bez znaczenia jest tutaj również czas,
w jakim debiutują spółki. Rynek kapitałowy pokazuje, że w czasach dekoniunktury gospodarczej i pesymistycznych nastrojów na rynku debiuty giełdowe spółek wypadają znacznie gorzej niż w czasie hossy.
W związku z powyższym pierwszym etapem analizy debiutów giełdowych spółek Skarbu Państwa,
było zbadanie stóp zwrotu osiąganych przez jedne z największych prywatyzowanych przedsiębiorstw
w różnych momentach koniunktury giełdowej.
Wykres 1. Debiuty na tle indeksu WIG

Źródło: AmiBroker, opracowanie własne.
3

Ł. Wróbel, PGE – ile da zarobić?, „Puls Biznesu” 2009, 5 listopada.
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Patrząc na wykres 1 można zauważyć, że Skarb Państwa decydował się na upublicznienie swoich
spółek w różnych okresach koniunktury gospodarczej. W latach 2004–2005 pierwsze oferty publiczne
były wspierane przez ogólnie panującą hossę i optymistyczne nastawienie inwestorów. Jednak zarówno w latach 1997–1999, jak i później w 2008 roku debiuty giełdowe były przeprowadzane przy mniej
sprzyjających nastrojach na rynkach (w latach 1997–1999 miały miejsce kryzys argentyński oraz rosyjski, które mocno osłabiły koniunkturę giełdową na świecie, a w 2008 roku panował jeden z największych kryzysów finansowych na świecie). Pomimo że debiuty giełdowe miały miejsce w tak różnych
warunkach rynkowych, nie są widoczne znaczące różnice pomiędzy stopami zwrotu tych spółek (zob.
tabela 1). Tylko dwie spośród badanych spółek przyniosły w dniu debiutu stopy zwrotu poniżej 10%.
ENEA S.A. osiągnęła minimalny zysk wynoszący 1,30% (debiut miał miejsce w 2008 r., w czasie jednego z największych kryzysów finansowych) a Tauron S.A., jako jedyna z niżej analizowanych spółek,
przyniósł w dniu debiutu stratę, która wyniosła niecałe 2%. Co ciekawe, debiut tej ostatniej odbył się
w sprzyjających warunkach koniunkturalnych, a mimo tego nie okazał się on intratny dla inwestorów
biorących udział w ofercie publicznej.
Tabela 1. Stopy zwrotu w dniu debiutu wybranych, prywatyzowanych przedsiębiorstw
Spółka

Data debiutu

Cena emisyjna

Kurs w dniu debiutu

Zysk

KGHM

10.07.1997

19

23,5

23,68%

PEKAO

30.06.1998

45

55

22,22%

TPSA

18.11.1998

19,5

22,2

13,85%

PKNORLEN

26.11.1999

15,2

16,9

11,18%

PKOBP

10.11.2004

20,5

23,2

13,17%

CIECH

10.02.2005

24

29,6

23,33%

LOTOS

9.06.2005

29

32

10,34%

PGNiG

23.09.2005

2,98

4

34,23%

ENEA

17.11.2008

15,4

15,6

1,30%

PGE

6.11.2009

23

25,95

12,83%

PZU

12.05.2010

312,5

360

15,20%

TAURON

30.06.2010

5,13

5,05

-1,56%

GPW

8.11.2010

43

54

25,58%

Źródło: opracowanie własne.
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Powyższe wyniki analizowanych spółek prowadzą do konkluzji, że pierwsze oferty publiczne spółek
Skarbu Państwa w większości przypadków przynoszą wysokie stopy zwrotu w dniu debiutu niezależnie
od nastrojów rynkowych. Jednak osiąganie przez spółki w dniu debiutu wysokich stóp zwrotu nie zawsze oznacza, że inwestor zarobi równie dużo, biorąc udział w danej ofercie publicznej.
Coraz więcej osób zachęconych przez Skarb Państwa do wzięcia udziału w ofertach publicznych
prywatyzowanych spółek zakłada rachunki maklerskie i rozpoczyna swoją przygodę z inwestowaniem
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tak wysoki popyt na walory prywatyzowanych
przedsiębiorstw zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i inwestorów indywidualnych jest
bardzo pozytywnym zjawiskiem, ale tylko dla oferującego. Dla inwestorów biorących udział w ofercie
publicznej implikuje to redukcje w zapisach. Aby się przed tym zabezpieczyć, bardzo często klienci biur
maklerskich zaciągają specjalnie przygotowane na takie okazje kredyty pod zakup akcji. Dzięki temu,
pomimo wysokich redukcji mają możliwość nabycia większej ilości akcji. Jednak korzystanie z kredytów wiąże się ze wzrostem kosztów udziału w ofercie publicznej, a co za tym idzie, wymagana jest przez
inwestorów wyższa stopa zwrotu z zaangażowanego w ofercie publicznej kapitału.
W związku z powyższym, mimo że pierwszego dnia notowań prywatyzowane przedsiębiorstwa
osiągały wysokie stopy zwrotu (zob. tabela 1), to niekoniecznie musiało mieć to przełożenie na równie
wysokie zyski osiągane przez inwestorów. W przypadku osób posiłkujących się maksymalnym dostępnym kredytem na zakup akcji wzrost ceny towarzyszącej debiutowi nawet o kilkanaście procent mógł
nie wystarczyć, aby pokryć całkowite koszty udziału w ofercie publicznej. Bardzo ciekawe w związku
z tym wydaje się być zbadanie rzeczywistego, możliwego do osiągnięcia przez inwestorów zysku przy
wybranych, największych debiutach spółek Skarbu Państwa.

2� Badanie rzeczywistych stóp zwrotu w dniu debiutu
W drugim etapie badań analizie zostały poddane największe debiuty giełdowe Spółek Skarbu Państwa w ciągu ostatnich trzech lat, czyli w okresie od 2008 do 2010 roku. W tym czasie na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych zostało przeprowadzonych sześć dużych, długo oczekiwanych
IPO przedsiębiorstw państwowych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Były to spółki: Enea S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Polska Grupa Energetyczna PGE S.A.,
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Tauron S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Celem przeprowadzonych analiz na tych sześciu spółkach było zbadanie całkowitych kosztów, które
ponosił inwestor indywidualny, związanych z udziałem w ofertach publicznych tych spółek oraz rzeczywistego zysku, jaki mógł w związku z tym osiągnąć.
Aby wyniki z wzięcia udziału w danych ofertach publicznych były porównywalne, przeprowadzono symulacje, w których to punktem wyjścia do przeprowadzonych badań było założenie, że inwestor
każdorazowo posiada 10 000 zł wolnych środków, które chce zainwestować podczas oferty publicznej
w akcje danej spółki Skarbu Państwa. Zakup akcji odbywał się w ostatnim dniu zapisów, aby uniknąć
niepotrzebnego zamrożenia kapitału, natomiast sprzedaż w dniu debiutu po cenie otwarcia. Przyjęcie
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założenia o stałej kwocie możliwej do zainwestowania pozwoliło na porównanie zysków z debiutów różnych spółek w przypadku posiłkowania się kredytem pod zakup akcji4.
Tabela 2. Harmonogram i struktura analizowanych IPO
Spółka

Enea

Bogdanka

PGE

PZU

Tauron

GPW

Zakończenie
zapisów

31.10.2008

5.06.2009

27.10.2009

28.04.2010

18.06.2010

27.10.2010

Przydział akcji

10.11.2008 19.06.2009

2.11.2009

6.05.2010

29.06.2010

5.11.2010

Data debiutu

17.11.2008

25.06.2009

6.11.2009

12.05.2010

30.06.2010

8.11.2010

Wartość emisji (zł)

2 mld

528 mln

6 mld

8,068 mld

4,2 mld

1,2 mld

Transza
inwestorów indyw�

3,46 mln

1,67 mln

38,9 mln

7 mln

1 847 mln

8 mln

Ograniczenia
w zapisach (szt�)

10–75 tys.

10–120 tys.

1–25 mln

3–30

150–1500

10–100

20,36%

88,75%

96,50%

6,25%

52,09%

88,39%

Redukcja
w zapisach

Źródło: opracowanie własne.

Na koszty całkowite udziału w ofertach publicznych na rynku pierwotnym oprócz prowizji maklerskich i podatku od zysków kapitałowych składają się również koszt alternatywny oraz koszt ewentualnego kredytu pod zakup akcji.
Analizując harmonogram ofert, można zauważyć, że okres od zakończenia zapisów do dnia debiutu
(czyli czas, w którym inwestor zamraża swój kapitał) waha się od 10 dni w przypadku spółki PGE S.A. do
20 dni, jak to miało miejsce podczas IPO Bogdanki (zob. tabela 2). Średni czas oczekiwania inwestora na
debiut wyniósł 14 dni. Podczas tych dwóch tygodni na rachunku inwestora po złożeniu zapisów na akcje w ofercie publicznej zostały zablokowane środki pieniężne. Dla inwestora takie zamrożenie środków
prowadzi do powstanie kosztów alternatywnych, ponieważ nie może on tymi środkami obracać i traci
korzyści z tym związane.
Ponadto w przeprowadzonym badaniu kosztów całkowitych, analizując wielkość kosztów utraconych
korzyści, wyodrębniono dwa podokresy zamrożenia środków. Pierwszy podokres to czas od dnia zapisu
do dnia przydziału akcji, podczas którego zablokowana zostaje całość środków, za jakie inwestor chciałby
nabyć akcje. Natomiast drugi podokres trwa od przydziału akcji aż do dnia debiutu. W tym czasie, jeśli
inwestorowi przydzielono mniejszą ilość walorów spółki niż ta, na którą złożył zapis, nadwyżka środków
4

Koszt kredytu na zakup akcji uzależniony jest między innymi od wielkości kapitałów własnych.
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finansowych na rachunku maklerskim zostaje odblokowana. W przypadku wysokich redukcji w zapisach
różnice w zamrożonych kwotach, w poszczególnych podokresach mogą znacząco się od siebie różnić.
Powyższy aspekt kosztów utraconych wynikający z zamrożenia kapitału jest często pomijany przez
inwestorów. Wynika to najczęściej z faktu, iż nie są to koszty namacalnie pomniejszające zysk, a okres
zablokowania środków na rachunku maklerskim jest zazwyczaj krótki. Jednak w przypadku spodziewanych wysokich redukcji, a co za tym idzie, bardzo dużych wartości zapisów na akcje, jak również długiego okresu od zapisów do debiutu może on znacząco wpływać na późniejszą ocenę rentowności inwestycji na rynku pierwotnym. Dlatego też nie mógł on zostać pominięty w niniejszym badaniu.
Kolejnym ważnym aspektem przy porównywaniu rentowności analizowanych debiutów giełdowych jest redukcja w zapisach. W przypadku tych sześciu spółek Skarb Państwa stosował różne metody
zapobiegania zbyt wysokim redukcjom, które to nie są zjawiskiem pozytywnie odbieranym przez inwestorów. Zastosowanie tych metod miało znaczący wpływ na występowanie redukcji w zapisach, a co za
tym idzie, na końcową wartość zysku osiągniętego w przeprowadzonych symulacjach. Dlatego też jest
to kolejny obszar mający wpływ na porównanie wyników powyższych debiutów.
W przypadku trzech pierwszych badanych spółek (Enea, Bogdanka i PGE) wyraźnie widać, że stopa
redukcji rosła wraz z każdą kolejną prywatyzacją (zob. tabela 2). W przypadku Enei redukcja ta ukształtowała się na poziomie 20,36%, natomiast inwestorzy biorący udział w zapisach na walory Bogdanki dostali
aż o 88,75% mniej akcji. Dzięki szeroko zakrojonej akcji kredytowej i ogromnemu popytowi, jedną z największych redukcji odznaczyło się IPO grupy energetycznej PGE S.A., która to wyniosła aż 96,5%. Podczas
kolejnych prywatyzacji giełdowych Skarb Państwa, aby uniknąć kolejnych tak wysokich redukcji, zastosował restrykcyjne reguły zapisów na akcje. Zostały wyznaczone bardzo niskie limity maksymalnej, możliwej
ilości akcji, na którą mógł zapisać się inwestor indywidualny. Dzięki takim działaniom niemożliwe stało
się stosowanie dźwigni finansowych. Jednak w przypadku trzech kolejnych debiutów (tabela 2) czas pokazał, że nawet takie rozwiązanie nie pozwoliło na uniknięcie znaczących redukcji, natomiast przyczyniło
się w znacznym stopniu do wzrostu ilości zakładanych rachunków inwestycyjnych w biurach maklerskich5.
Omówienie dwóch powyższych kategorii kosztów jest bardzo istotne, aby móc zbadać rzeczywiste
stopy zwrotu z inwestycji. Są to obszary implikujące dodatkowe, specyficzne dla ofert IPO koszty zakupu akcji oprócz standardowych prowizji maklerskich, czy też podatku od zysków kapitałowych.
Jednak inwestor nie musi korzystać z dźwigni finansowej, nawet gdy ma taką możliwość. W związku z tym nie zawsze ponosi koszty kredytu na zakup akcji. Dlatego też zasadne było przeprowadzenie
badania rzeczywistej stopy zwrotu w dwóch wariantach, aby przeanalizować kształtowanie się kosztów
udziału w ofercie publicznej przy stosowaniu maksymalnych możliwych dźwigni finansowych oraz przy
posiłkowaniu się tylko kapitałami własnymi.
W pierwszej symulacji założono, iż potencjalny inwestor każdorazowo inwestował tylko posiadane
10 tys. zł, nie stosując dźwigni finansowej. Tabela 3 przedstawia, ile w takim przypadku mógł otrzymać
akcji oraz ile w efekcie końcowym wyniósł zaangażowany kapitał.
5

Ponieważ inwestorzy w wyniku ograniczeń SP nie mieli możliwości zapisania się na większą ilości akcji, bardzo
często zakładano rachunki maklerskie dla członków rodziny, którzy również później brali udział w zapisach.
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Tabela 3. Wariant I – bez stosowania dźwigni finansowej
Spółka

Enea

Bogdanka

PGE

PZU

Tauron

GPW

Kapitał na zapis na
akcje (w zł)

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Wartość zapisu

9 994,60

9 984,00

9 982,00

9 375,00

7 695,00

4 300,00

Liczba akcji na zapisie

649

208

434

30

1500

100

Liczba przydzielonych
akcji

516

23

15

30

934

27

Zaangażowany kapitał

7 946,40

1 104,00

345,00

9 375,00

4 791,42

1 161,00

Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazuje powyższe zestawienie, w wyniku wysokiego popytu na akcje debiutujących spółek redukcje wyniosły nawet ponad 96%. W przypadku spółki PGE inwestor chcący nabyć walory za 10000
zł dostał jedynie 15 akcji o łącznej wartości 345 zł. Nawet wprowadzenie bardzo ostrych ograniczeń
w zapisach przy trzech ostatnich analizowanych debiutach spółek SP, nie przyniosło znaczących korzyści. W przypadku spółki PZU S.A. widać:
Tabela 4. Wariant II – z dźwignią finansową
Spółka

Enea

Bogdanka

PGE

PZU

Tauron

GPW

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Możliwa dźwignia

�

3 do 1

10 do 1

�

�

�

Razem środki na zakup akcji (zł)

�

40 000

110 000

�

�

�

Wartość zapisu (zł)

9 995

39 984

109 986

9 375

7 695

4 300

Liczba akcji na zapisie

649

833

4782

30

1500

100

Liczba przydzielonych akcji

516

93

167

30

934

27

Zaangażowany kapitał (zł)

7 946

4 464

3 841

9 375

4 791

1 161

Kapitał przeznaczony na zapis
na akcje (zł)

Źródło: opracowanie własne.
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wymierne efekty. Natomiast już przy kolejnych dwóch prywatyzacjach spółek Tauron S.A. i GPW S.A.
nawet tak restrykcyjne ograniczenia nie zapobiegły wysokim redukcjom.
W drugim wariancie przyjęto, że jeżeli inwestor tylko ma możliwość, to korzysta z maksymalnej dostępnej dźwigni finansowej. W przypadku dwóch ofert publicznych z sześciu analizowanych potencjalny
inwestor zaciągnął kredyt pod zakup akcji – w przypadku Bogdanki dźwignia wyniosła 3:1, a w przypadku PGE 10:1. Dzięki posiłkowaniu się obcym kapitałem inwestorowi została przydzielona dużo większa
liczba akcji niż w wariancie I (zob. tabela 4).
Po przydzieleniu akcji i zaangażowanego kapitału kolejnym etapem badania było wyliczenie kosztów uczestnictwa w IPO dla każdego z wariantów. Na koszt całkowity złożyły się koszty kredytu pod
zakup akcji, koszty alternatywne, prowizje maklerskie oraz podatek od zysków kapitałowych. Prowizja
maklerska została przyjęta na standardowym poziomie wynoszącym 0,39%, podatek od zysków kapitałowych 19%, natomiast koszt alternatywny został ustalony na średnim poziomie oprocentowania lokat
bankowych wynoszącym 5%. Koszty ewentualnych kredytów pod zakup akcji zostały przyjęte na poziomie najlepszej, dostępnej oferty banku6.
W ten sposób policzone koszty całkowite pomniejszyły zysk, który został osiągnięty przez inwestora
w dniu debiutu spółki, przy sprzedaży akcji po cenie otwarcia. W ten sposób został uzyskany rzeczywisty
zysk z inwestycji, liczony w stosunku do kapitału początkowego tj. 10 000zł.
Tabela 5. Wyniki przeprowadzonego badania
Spółka

Enea

Bogdanka

PGE

PZU

Tauron

GPW

zysk w dniu debiutu

1,03%

1,86%

0,44%

10,95%

0,00%

2,09%

rzeczywisty zysk w dniu debiutu

0,33%

1,28%

0,23%

8,28%

-0,30%

1,59%

zysk w dniu debiutu

1,03%

7,53%

4,93%

10,95%

0,00%

2,09%

rzeczywisty zysk w dniu debiutu

0,33%

3,56%

-0,50%

8,28%

-0,30%

1,59%

Lokata bankowa

0,21%

0,25%

0,12%

0,18%

0,15%

0,15%

Wariant I

Wariant II

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone analizy pokazują, że zyski osiągnięte z zainwestowania wolnych środków nie są
tak wysokie, jak się powszechnie uważa. W pięciu przypadkach na sześć analizowanych udział w ofercie
publicznej dał większe zyski niż zainwestowanie kapitału na ten sam okres na lokacie bankowej (tabela 5). Lokata bankowa okazała się bardziej zyskowna niż uczestnictwo w IPO dla spółki Tauron S.A. Natomiast tylko w przypadku spółki PZU S.A. oraz LWB Bogdanka S.A. zysk na debiucie przekroczył 3%.
6

W przypadku LWB Bogdanka S.A. oraz PGE S.A. została wzięta pod uwagę oferta mBanku.
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Ostatnim etapem badania zyskowności prywatyzacji giełdowych dla inwestora indywidualnego
było sprawdzenie, jak spółki radzą sobie na rynku w dłuższych okresach czasu od dnia debiutu.
Analizie poddane zostały zachowania kursów akcji 14 prywatyzowanych spółek w okresie od 1997
do 2010 r. Zmiany notowań walorów danych spółek zmierzono w czterech interwałach czasowych –
miesiąc, kwartał, pół roku i rok od dnia debiutu.
Jak pokazuje tabela 6, w zdecydowanej większości przypadków spółki Skarbu Państwa radzą sobie
gorzej na tle szerokiego rynku.
Tabela 6. Wybrane spółki Skarbu Państwa a indeks WIG

Spółka

Data
debiutu

KGHM

miesiąc (%)

kwartał (%)

pół roku (%)

rok (%)

Spółka

WIG

Spółka

WIG

Spółka

WIG

Spółka

WIG

10.07.1997

-0,43

5,18

-4,68

9,76

-57,45

-16,98

-40,43

2,60

PEKAO

30.06.1998

16,36

4,26

-16,18

-22,19

-20,02

-19,02

-18,71

6,97

TPSA

18.11.1998

-23,87

-7,93

9,91

9,18

8,11

17,96

10,36

15,28

PKNORLEN

26.11.1999

51,48

8,58

31,95

33,84

20,12

14,33

21,30

4,47

PKOBP

10.11.2004

9,91

0,52

13,84

5,31

11,21

0,40

23,28

29,35

CIECH

10.02.2005

-0,34

4,15

-15,54

-4,66

-3,41

15,54

24,32

40,90

LOTOS

9.06.2005

-3,13

5,10

15,31

16,58

43,13

24,75

45,63

40,83

PGNiG

23.09.2005

-14,25

-4,50

-11,00

7,54

-11,25

18,80

-21,25

32,61

ENEA

17.11.2008

-8,65

3,05

-10,26

-19,97

6,73

10,69

21,15

53,19

BOGDANKA

25.06.2009

16,35

12,95

27,83

26,96

25,22

33,06

33,91

34,13

PGE

6.11.2009

-5,93

6,04

-13,87

-2,65

-17,53

6,35

-15,76

22,60

PZU

12.05.2010

-3,06

-3,01

6,39

1,04

2,78

13,36

�

�

TAURON

30.06.2010

1,39

7,80

20,99

14,84

30,30

21,09

�

�

GPW

8.11.2010

-5,56

-0,57

-11,11

0,12

�

�

�

�

Źródło: opracowanie własne.

W zaledwie miesiąc po debiucie lepiej od rynku radziły sobie tylko cztery spółki. Po trzech miesiącach większe stopy zwrotu niż rynek przynosiło już sześć spółek. Jednak w dłuższym okresie czasu liczba
spółek spadła do czterech w ciągu sześciu miesięcy od dnia debiutu, aż do tylko dwóch spółek rok po
debiucie.
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania zyskowności prywatyzacji giełdowych z perspektywy inwestora indywidualnego są zbyt wąskie, aby wysuwać wnioski dotyczące wszystkich prywatyzacji giełdowych. Jednak
analizy wybranych debiutów giełdowych wyraźnie pokazują, że rzeczywisty zysk z udziału w IPO Spółek Skarbu Państwa jest niewiele wyższy niż zysk z alternatywnych lokat bankowych. Co więcej, mimo
że spółki Skarbu Państwa osiągają wysokie stopy zwrotu w dniu debiutu niezależnie od koniunktury
giełdowej, to w dłuższych okresach czasu radzą sobie gorzej niż rynek.

Summary
When the lately conducted privatization of some of the biggest state-owned companies is taken into
consideration, the benefits which this process can bring to all the involved parties are often mentioned.
The most emphasized aspects of the privatization via IPOs are creating the Civic Shareholding and the
opportunity for private investors to make reliable profits. The analyses conducted for this article were
aimed at examining if the profit from the privatization is reliable and to how much it actually amounts.
The results of the analyses of the selected stock exchange debuts clearly show that the actual profit of
taking part in an IPO of a state-owned company is not much hardly bigger than the profit gained from
the alternative term deposits. What is more, although the state-owned companies reach high rates of
return on the day of their IPOs regardless of the stock market condition, their long term performance is
worse than the stock market’s.

Anna Łopaciuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne II stopnia, I rok
Finanse i Rachunkowość
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Przemysław Miedziocha

Mezzanine finance – kapitał
podwyższonego ryzyka
1. Co to jest mezzanine finance?
Celem poniższej artykułu jest przedstawienie oraz ocena finansowania przedsiębiorstw kapitałem
podwyższonego ryzyka typu mezzanine. Główny problem badawczy dotyczy prezentacji motywów
oraz zasadności korzystania z kapitałów typu mezzanine przez przedsiębiorców. Kluczowy jest również
przegląd instrumentów stosowanych w ramach mezzanine finance przez polskich przedsiębiorców oraz
dostęp do nich.
Mezzanine finance jest to sposób finansowania przedsiębiorstw w warunkach podwyższonego ryzyka, umożliwiający jednocześnie osiągnięcie ponadprzeciętnego zwrotu z zainwestowanego kapitału.
W wolnym tłumaczeniu termin mezzanine (wł. mezzanino) oznacza półpiętro i pochodzi z architektury1.
Mezzanine jest jedną z form Private Equity – w finansach pełni funkcję elastycznego przejście pomiędzy
klasycznym kredytem bankowym – senior debt (lub kredytem bankowym zabezpieczonym – senior secured debt), a kapitałem pochodzącym od inwestorów – equity. Jest to forma kapitału mieszanego, określanego również jako kapitał hybrydowy.
Rosnąca konkurencyjność w sektorze firm prywatnych zmusza je do dokonywania strategicznych
decyzji związanych z wprowadzaniem nowych produktów, technologicznych innowacji w procesie
wytwarzania, otwarcia, penetracji nowych rynków oraz przejęć konkurencyjnych przedsiębiorstw. Wymienione procesy wiążą się z koniecznością pozyskiwania często dużych środków finansowych, jednocześnie obarczonych znacznym ryzykiem. Wysokie wymogi związane z rentownością w wielu przypadkach uniemożliwiają pozyskanie kapitału z kredytów bankowych przeznaczonych dla przedsiębiorstw.
1

Duży słownik polsko-włoski, włosko-polski, Warszawa 2007, s. 347.
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Z drugiej strony rosnąca liczba rynków kapitałowych, umożliwiająca emisję akcji firm (rynek NewConnect – od 2007 r.), czy obligacji korporacyjnych (rynek Catalyst – od 2009 r.), skierowana do segmentu
średnich przedsiębiorstw jest dla wielu tego typu firm dalej niedostępna. W związku z powyższym alternatywne produkty typu mezzanine zaczynają stanowić coraz ciekawszą alternatywę dla przedsiębiorstw
poszukujących potrzebnego kapitału.
Wykres 1. Segmentacja rynku finansowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mezzanine.com.pl

Najważniejszą cechą kapitału mezzanine jest jego elastyczność. Wszystkie parametry związane z procesem, tj. sposób, terminy płatności kapitału, odsetek, czas trwania finansowania, zabezpieczenia, rodzaju wykorzystanego instrumentu, są uzależnione od specyfiki i rodzaju konkretnego projektu.
Pozostałe podstawowe cechy mezzanine są następujące2:
⊙
⊙

⊙

⊙

⊙

2

podobnie jak zwykły dług, jest oprocentowane;
może być zabezpieczone aktywami spółki biorcy (jednakże jest to zwykle zabezpieczenie wtórne w stosunku do zabezpieczeń na rzecz banku);
umowa mezzanine jest konstrukcją zbliżoną do umowy pożyczki, ale dla dawców mezzanine kluczowe znaczenie mają przyszłe przepływy pieniężne spółki biorcy;
odsetki są zwykle spłacane na początku, a sam kapitał zwracany jest albo na koniec okresu finansowania w rosnących ratach, albo jednorazowo (ang. bullet payment lub balloon payment);
długość inwestycji wynosi zwykle 5–7 lat.

M. Panfil, Mezzanine jako źródło finansowania dla przedsiębiorstwa, „CEO Magazyn kadry zarządzającej” 2008, nr 6,
s. 24.
32

P. Miedziocha Mezzanine finance – kapitał podwyższonego ryzyka

Tabela 1. Kapitał mezzanine a inne formy finansowania
Cecha

Kredyt bankowy

Mezzanine

Kapitał własny

Charakter prawny

dług

dług

kapitał

Akceptowane ryzyko

niskie

średnie/wysokie

wysokie/bardzo wysokie

Oczekiwana stopa
zwrotu

5%–11%

14%–21%

25%–35%

Termin zwrotu

w trakcie finansowania

ściśle ustalony, na
koniec okresu

nieustalony, na koniec okresu

Skutki podatkowe�

odsetki są kosztem
podatkowym

odsetki są kosztem
podatkowym

brak tarczy podatkowej

Elastyczność

mała, sztywne reguły

duża

duża

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Niedźwiecka, Mezzanine jako alternatywna forma finansowania
rozwoju przedsiębiorstw, [w:] J. Szabłowski (red.), Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami, Białystok
2009, s. 91.

Korzyści płynące z wykorzystania kapitału mezzanine można podzielić na dwie kategorie: korzyść
dla biorcy kapitału, czyli przedsiębiorcy oraz dla dawcy – inwestora.
Z punktu widzenia biorcy do zalet kapitału mezzanine zaliczają się3:
⊙

⊙

⊙

⊙
⊙

⊙

3

możliwość pozyskania kapitału mimo braku zdolności kredytowej lub wystarczających
zabezpieczeń;
zwrot kapitału najczęściej przypada na koniec okresu finansowania, co zmniejsza obciążenia
przepływów pieniężnych podmiotu – ułatwia utrzymanie płynności finansowej w fazie realizacji inwestycji;
wykorzystanie kapitału nie przyczynia się do pogorszenia zdolności kredytowej przedsiębiorstwa;
niższe koszty dla właścicieli firmy w porównaniu z emisją publiczną akcji;
podjęcie decyzji o finansowaniu poprzedzone jest wnikliwą oceną biznesplanu przedsięwzięcia inwestycyjnego, co pomaga zweryfikować inwestorom założenia biznesowe i potencjalne
zagrożenia;
elastyczność kształtowania warunków finansowania i jego spłaty. Zasady finansowania są
dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa i strategii jego rozwoju;

E. Niedźwiecka: Mezzanine jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstw, [w:] J. Szabłowski (red.),
Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami, Białystok 2009, s. 89–90.
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⊙
⊙
⊙
⊙

⊙

optymalizacja struktury kapitału;
twarzanie możliwości skorzystania z efektu dźwigni finansowej oraz podatkowej;
ochrona przed utratą kontroli na firmą;
pozyskanie kapitału, stanowiącego alternatywę dla zbyt wczesnego wprowadzenia spółki na
giełdę;
poprawa kondycji finansów.

Z punktu widzenia inwestora kapitał mezzanine przynosi następujące beneficja4:
⊙

⊙

⊙

hybrydowy charakter inwestycji mezzanine przekłada się na wynagrodzenie inwestora składające się z różnych elementów (np. oprocentowania bieżącego, wypłacanego niezależnie od
osiągniętych wyników; oprocentowania uzależnionego od wyników, wypłacanego okresowo
lub na koniec inwestycji; wypłaty dodatkowej zależnej od wzrostu wartości przedsiębiorstwa
tzw. Equity-kicker);
inwestor może uzyskać swoje wynagrodzenie bez konieczności sprzedaży spółki lub bez wprowadzania jej na giełdę;
inwestycje mezzanine wiążą się z mniejszym ryzykiem w porównaniu do typowych inwestycji
venture capital we wczesnych etapach działalności przedsiębiorstwa.

2� Rozwój rynku mezzanine
Historia rozwoju mezzanine przypada na lata 70. w USA. Początkowo przybiera formę pożyczek
udzielanych przez firmy ubezpieczeniowe oraz kasy oszczędnościowe. Obecnie liczba podmiotów mających w swojej ofercie produkty mezzanine jest dużo większa. Należą do niej m.in. fundusze emerytalne,
hedgingowe (w przeciwieństwie do funduszy typu mutual funds fundusze hedgingowe w wielu krajach nie
podlegają nadzorowi oraz regulacjom państwowym), banki inwestycyjne itd. Mezzanine w USA nadal
koncentruje się na rynku małych, średnich przedsiębiorstw – średnia wartość transakcji mezzanine rzadko przekracza 50 mln USD5.
W Europie z mezzanine pierwszy raz mamy do czynienia pod koniec lat 80. W tym przypadku finansowanie stało się domeną wyspecjalizowanych funduszy. Obecnie również, podobnie jak w przypadku USA, produkty mezzanine oferują dodatkowo banki inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze
private equity oraz hedgingowe. Mezzanine w Europie obsługuje dużo szerszy wachlarz przedsięwzięć niż
w USA – wartość transakcji kształtuje się od kilku do kilkuset milionów euro (w roku 2003 podpisano
pierwsze umowy, których wartość była w przedziale 300–400 mln euro, w roku 2004 największa umowa miała wartość 700 mln euro6.
4

5
6

M. Sulima, Pozyskiwanie przez spółkę finansowania typu mezzanine, [w:] M. Panfil (red.), Finansowanie rozwoju
przedsiębiorstwa, studia przypadków, Warszawa 2008, s. 391–393.
Sz. Augustyniak, Rozwój przez mezzanine, „CEO Magazyn kadry zarządzającej”, styczeń 2005.
www.mezzanine.com.pl
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Kluczowym czasem dla rozwoju inwestycji mezzanine w Europie był rok 2006, kiedy to osiągnięto
najwyższą w historii wartość transakcji mezzanine – ponad 13 mld euro. Rok 2007 charakteryzował się
wzrostem ekspansywnej polityki kredytowej banków, przez co tańsze finansowanie bankowe zaczęło
wypierać mezzanine – to przełożyło się na obniżenie wartości tego rynku. Kryzys finansowy w roku 2008
spowodował kolejny spadek transakcji mezzanine – w trzecim kwartale 2008 roku jego wartość spadła
o 70% w porównaniu z trzecim kwartałem 20077.
Wykres 2. Wartość transakcji mezzanine w Europie (w mld euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Niedźwiecka, Mezzanine jako..., op. cit., s. 91.

Zdecydowana większość umów mezzanine zawarta w Europie przypada na Wielką Brytanię oraz
Francję – wg Initiative Europe jest to ok. 75% wartości wszystkich umów. W przypadku Wielkiej Brytanii
wspomniana przewaga wynika z bliskości prawnej oraz kulturowej z USA (w Londynie są filie większości amerykańskich funduszy). Francja natomiast charakteryzuje się bardzo zachęcającym „sentymentem”
do private equity. Obecny prezydent Nicolas Sarkozy, będąc jeszcze ministrem finansów, przeforsował
prawo „obligujące” wręcz instytucje finansowe do inwestowania w private equity8.
Jedną z najbardziej znanych organizacji finansujących mezzanine jest europejski oddział Mezzanine
Management z siedzibą w Londynie. Pierwszy fundusz MM został powołany w roku 2002 jako Accession Mezzanine Capital z pulą 115 mln euro do zainwestowania. Wysoki poziom wykorzystania środków zachęcił MM do utworzenia w 2007 roku drugiego funduszu – Accession Mezzanine Capital II –
którego docelowy portfel inwestycji określono na poziomie 200 mln euro9.
7
8
9

Ibidem.
S. Augustyniak, Czy po mezzanine ustawi się kolejka?, „CEO Magazyn kadry zarządzającej” 2005, nr 2, s. 16–17.
Idem, Jaki apetyty na mezzanine?, „CEO Magazyn kadry zarządzającej” 2007, nr 3, s. 7.
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W Polsce pionierem w zastosowaniu finansowania typu mezzanine jest warszawska grupa medyczna
Lux Med, która w roku 2002 uzyskała 15 mln zł z Accession Mezzanine Capital. Decyzja ta pozwoliła
spółce rozwinąć działalność poprzez dokonanie przejęć, inwestycji w infrastrukturę, przy jednoczesnym
wysokim tempie zdobywania nowych klientów.
Tabela 2. Przykładowe inwestycje mezzanine w Polsce

Nazwa firmy

Rok
inwestycji

Cel inwestycji

Lux– Med

2004

rozbudowa sieci klinik
w głównych miastach Polski

pożyczka podporządkowana
połączona z warrantem oraz prawem
bezpośredniego wykupu udziałów

Zaberd S�A�

2005

przejęcie przedsiębiorstw
o zbliżonym profilu, m.in.
spółki IMEX

pożyczka podporządkowana
połączona z warrantem oraz prawem
bezpośredniego wykupu udziałów

Solaris Bus &
Coach S�A�

2005

spłata kapitału Kredyt Banku
na poziomie operacyjnym,
czyli kredyty, akredytywy,
gwarancje bankowe, a także
wykup części udziałowej od
Kredyt Banku

obligacje z warrantem

Marvipol S�A

2007

zwiększenie wartości
spółki przed planowanym
debiutem

obligacje zamienne

Internet
Group S�A�

2007

przejęcie 4 spółek z branży
call center o wartości 140
mln zł

obligacje z warrantem

Stolarka S�A�

2007

akwizycja podmiotu
zagranicznego oraz inne
inwestycje

obligacje zamienne

ABC Data
Holding S�A�

2007

lewarowanie transakcji

obligacje z warrantem

Wykorzystany instrument mezzanine

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.mezzanine.com.pl oraz
http://www.mezzmanagement.com

Ważną decyzją w rozwoju finansowania pomostowego w Polsce była nowelizacja ustawy Kodeks
Spółek Handlowych w 2008 roku, a konkretnie artykułu 345. Nowelizacja ograniczyła zakaz tzw. financial assistance – posiłkowania się bilansem spółek przejmowanych do obsługi zadłużenia zaciągniętego
w celu ich przejęcia.
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3� Mezzanine finance w praktyce
Elastyczny charakter finansowania mezzanine pozwala na użycie szerokiego wachlarza instrumentów
finansowych. W literaturze przedmiotu instrumenty te dzieli się na dwa rodzaje – junior mezzanine oraz
warranted mezzanine. Pierwszy z wymienionych to pożyczka lub obligacja z dużo wyższym ryzykiem odzwierciedlonym w jej koszcie – większym oprocentowaniu. Najczęściej junior mezzanine przybiera formę pożyczek podporządkowanych (ang. subordinated loans). Pożyczka podporządkowana tym się różni
od zwykłej pożyczki (ang. senior debt), że należności z tego tytułu są zaspokajane w ostatniej kolejności
w razie likwidacji lub upadłości dłużnika. Drugi rodzaj, czyli warranted mezzanine, jest długiem dającym
prawo do udziału w zyskach finansującego podmiotu lub ewentualnie w jego kapitale, w zamian za niższy koszt obsługi bieżącego zadłużenia10.
Do najczęściej stosowanych instrumentów mezzanine zalicza się11:
⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

pożyczkę z prawem do udziału w kapitale – prawo finansującego do kupna określonej liczby
akcji/udziałów po ustalonej cenie w ustalonym czasie;
pożyczkę z prawem do udziału w zyskach – udział zysku może być ustalony jako procent zysku
netto przedsiębiorstwa za określony z góry okres;
obligacje z warrantem – spółka ponosi koszt finansowania w postaci kuponu odsetkowego, pozostałe koszty pokrywane są przez właścicieli, podobnie jak w przypadku pożyczki z prawem
do udziału w kapitale w postaci warranta;
obligacje zamienne – finansujący ma prawo do zamiany wyemitowanych przez spółkę obligacji
na jej akcje/udziały.
obligacje wymienne – podobne do obligacji zamiennych z tą różnicą, iż zamiana obejmuje akcje/obligacje innego podmiotu niż emitent;
obligacje zero kuponowe/dyskontowe (ang. zero-coupon bonds) – obligacje nabywane są za
kwotę poniżej nominału, a spłacane zgodnie z nominałem.
PIK securities (ang. pay-in-kind) – obligacje lub akcje uprzywilejowane, od których odsetki
(lub dywidendy) są wypłacane bezgotówkowo (w postaci nowych papierów wartościowych).
obligacje o rosnącym kuponie (ang. increasing rate bond) – emitent określa wartość kuponu
w pierwszym okresie oraz zasady jego wzrostu w kolejnych przedziałach czasowych;
extendible bond – obligacje o przedłużanym terminie wykupu, w przypadku której emitent
zawiera w umowie klauzulę zezwalającą mu na przedłużenie okresu wykupu o określone
przedziały czasowe.

W Polsce głównymi rodzajami instrumentów stosowanych w mezzaine finance są instrumenty typu
warranted, przede wszystkim obligacje z warrantem oraz obligacje zamienne. Instrumenty te pomimo
znaczących podobieństw różnią się istotnie od siebie, powodując, iż są stosowane w różnych sytuacjach.

10
11

J. Pankiewicz, Mezzanine – sposób na finansowanie przedsiębiorstw, „Biuletyn euro info” 2009, nr 1 (09).
http://www.mezzanine.com.pl/
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Wybór jednego z nich zależy od kilku czynników12:
⊙

⊙

⊙

potrzeb gotówkowych spółki. W przypadku realizacji prawa zamiany nie zwiększa się zasób gotówki, jaką dysponuje emitent – spółka. Natomiast przy realizacji prawa kupna (w przypadku
warranta) realizujący to prawo (w tym przypadku finansujący mezzanine) płaci za nie określoną
cenę, co przekłada się na dodatkowy przychód dla spółki;
struktury kapitału. Przy zamianie obligacji na akcje zmniejsza się kwota długu ciążącego na
spółce, a wraz z nią koszty utrzymania tego długu. W momencie wykonania warranta dług
przedsiębiorstwa oraz odsetki związane z nim nie zmniejszają się, natomiast wzrasta wartość
kapitału własnego firmy;
kontroli nad realizacją praw. W przypadku obligacji zamiennej na akcję zarząd spółki emitującej ma większy wpływ na przyspieszenie realizacji prawa, aniżeli ma to miejsce w przypadku
obligacji z prawem zakupu akcji po ustalonej cenie.

Kapitał mezzanine jest formą finansowania przedsiębiorstw w późniejszym okresie rozwoju. Nie
jest on przeznaczony do finansowania nowo powstających podmiotów gospodarczych lub o niestabilnej sytuacji finansowej, a co za tym idzie, z niepewnymi przyszłymi przepływami pieniężnymi cash
flow. Inwestycje mezzanine nie dotyczą określonych branż, w związku z czym nie istnieje określona
specjalizacja sektorowa.
schemat 1. możliwość dofinansowania mezzanine na poszczególnych etapach rozwoju firmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Węcławski, Wykorzystanie mezzanine capital do pokonywania
luki kapitałowej, [w:] W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Wrocław 2006, s. 682.
12

J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe – teoria i praktyka, Warszawa 2000, s. 415.
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Do głównych powodów wykorzystywania finansowania mezzanine zaliczają się13:
⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

potrzeba restrukturyzacji przedsiębiorstwa na skutek zmiany sytuacji rynkowej lub nieudanych inwestycji;
chęć przejęcia konkurenta z branży – potrzeba inwestora, który sfinansowałby transakcję,
zwłaszcza za pomocą wykupu lewarowanego (ang. Leveraged Buy Out – LBO);
sprzedaż udziałów przedsiębiorstwa menadżerom, którzy nie dysponują odpowiednimi
środkami – wykup menadżerski (ang. Management Buy Out – MBO lub Management Buy
In – MBI);
finansowanie pomostowe dla firm zamierzających wejść na giełdę, którym potrzebują środków
na poprawę struktury swojego kapitału oraz sfinansowania kosztów emisji akcji;
pozostałe sytuacje dotyczą przedsiębiorstw szybko rozwijających się, potrzebujących dodatkowych źródeł kapitału, którym trudno jest uzyskać kredyt bankowy.

Procedura rozpatrywania projektów inwestycyjnych jest podobna do innych inwestycji Private Equity. Można w niej wyróżnić cztery główne etapy14:
1. wstępna analiza całościowa, stwierdzająca sensowność projektu;
2. przedstawienie tzw. term sweet, czyli dokumentu prezentującego główne warunki potencjalnego zaangażowania funduszu w projekt;
3. pogłębienie wiedzy o przedsiębiorstwie i branży, w której działa, poprzez ścisłą współpracę
z firma i zewnętrznymi doradcami;
4. podjęcie decyzji przez tzw. komitet inwestycyjny w sprawie zaangażowania się funduszu w realizację przedsięwzięcia.
Nieodłączną kwestią odnośnie do pozyskania kapitału jest problem związany z opodatkowaniem
całego procesu. W przypadku mezzanine, kwestie opodatkowania postrzegane są dwojako. Decydujące
znaczenie ma tutaj kwestia, od kogo trafią pieniądze funduszu mezzanine do spółki. Pierwsza możliwość
to środki od właściciela, który uzyskał finansowanie od funduszu mezzanine i pożycza środki spółce.
Drugą opcję stanowi bezpośrednia inwestycja funduszu mezzanine z zabezpieczeniem udzielonym
przez właściciela w postaci np. zobowiązania do sprzedaży akcji. Obie drogi charakteryzują się odmiennymi właściwościami podatkowymi15.
W przypadku wniesienia środków przez właściciela/wspólnika ma znaczenie, czy podmiot ten jest
polski czy zagraniczny. Właściciel polski będzie musiał zapłacić 19% podatku. W związku z tym proces
finansowania mezzanine w warunkach polskich wiąże się często z założeniem w tym celu spółki, która
nie zapłaci podatku od sprzedaży akcji (tzw. participation examption), czyli w praktyce wykorzystuje się
podmiot zagraniczny. Druga kwestia dotyczy zjawiska podatkowego określanego jako niedostateczna
13
14

15

J. Węcławski, Wykorzystanie mezzanine..., op. cit., s. 687–688.
A. Stos, Zastosowanie mezzanine do finansowania innowacyjnych czynników rozwoju przedsiębiorstw, [w:] J. Gajdka
(red.), Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej, Łódź 2009, s 142.
S. Augustyniak, Czy po mezzanine..., op. cit., s. 16–17.
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kapitalizacja (minimum kapitału własnego spółki w stosunku do pozyskiwanego na działalność). Spółka,
która dostaje pożyczkę od wspólnika lub wspólników (o stanie posiadania powyżej 25% udziałów spółki), nie może uznać tej pożyczki za koszt uzyskania przychodu i zapłaci 19% podatku.
Druga opcja zakłada, iż fundusz inwestujący bezpośrednio nie jest wspólnikiem w spółce. Pożyczka taka podlega opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%. Istnieje
możliwość ominięcia opłaty w przypadku, gdy pożyczka będzie wydana na działalność gospodarczą
w ciągu 12 miesięcy.
Kwestią dotyczącą obu przypadków jest obsługa zadłużenia udzielonego spółce w walucie obcej.
Spółka bierze na siebie ryzyko kursowe. Różnice kursowe można odpisać dopiero w momencie spłaty
pożyczki, a taka spłata musi być dokonana tylko i wyłącznie gotówką.

Podsumowanie
Mezzanine finance jest rodzajem finansowania podwyższonego ryzyka, gdzie inwestor dostarczający
kapitału oczekuje dodatkowej premii za ryzyko, natomiast podmiot finansowany jest chętny tę premię
zapłacić, ponieważ zależy mu na otrzymaniu potrzebnego kapitału. Finansowanie to jest szczególną formą kapitału Private Equity, którego celem jest wypełnienie luki kapitałowej przedsiębiorstw w sytuacji,
w której inne, bardziej powszechne źródła kapitału nie są dla niej dostępne.
Struktura inwestycji mezzanine ma charakter hybrydowy – posiada jednocześnie cechy kapitału
własnego oraz obcego. Ponadto inwestycje te są niejednolite, pozwalają wykorzystać szereg różnych instrumentów finansowych, dostosowanych do potrzeb danej firmy.
W Polsce liczba przeprowadzonych do tej pory transakcji mezzanine jest niewielka, co świadczy
o słabej znajomości produktu wśród właścicieli przedsiębiorstw. Jednakże sukcesy takich firm jak Lux
Med czy Solaris Bus & Coach S.A., które zdecydowały się skorzystać z tego rodzaju pozyskania kapitału,
a także duża elastyczność produktu pozwalają prognozować jego szybki rozwój w naszym kraju.

Summary
Mezzanine finance is sort of private equity financing typically used to finance the expansion of existing companies. Mezzanine is called hybrid financing, it has features of both debt and equity financing.
Mezzanine capital is often a more expensive financing source for a company than secured debt or senior
debt. The higher cost of capital associated with mezzanine financings is the result of its location as an
unsecured, subordinated (or junior) obligation in a company’s capital structure. Thus, it involves additional risk. In compensation for the increased risk mezzanine debt holders require a higher return for their
investment than secured or other more senior lenders.
Mezzanine financings can be completed through a variety of diﬀerent structures based on the specific
objectives of the transaction and the existing capital structure in place at the company. There are two
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main kinds of mezzanine financing capitals. The first one is junior mezzanine (subordinated loans) and
second one is warranted mezzanine (convertible bonds and bonds with warrants).
The number of Polish mezzanine transactions is still small compared to Western Europe countries or
United States but we can observe significant increase for several years.

Przemysław Miedziocha
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia niestacjonarne II stopnia, II rok
Finanse i Rachunkowość
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Kamil Kozłowski

Podatek liniowy jako optymalny
model opodatkowania dochodów
osób fizycznych
Wstęp
W Polsce od lat mówi się o konieczności gruntownej reformy systemu podatkowego. Podstawowym celem tej reformy miałoby stać się skonstruowanie systemu podatkowego, który charakteryzowałby się następującymi cechami:
⊙⊙
⊙⊙
⊙⊙
⊙⊙
⊙⊙
⊙⊙

stabilnością,
prostotą,
przejrzystością,
czytelnością zarówno dla podatnika, jak i organów skarbowych,
wewnętrzną spójnością,
mobilizacją do tworzenia miejsc pracy.

Wśród propozycji reformy systemu opodatkowania dochodów osób fizycznych często pojawia się
koncepcja podatku liniowego1.
Historia podatku liniowego w Polsce rozpoczęła się tak naprawdę w 1998 roku po opublikowaniu
przez Ministerstwo Finansów Białej księgi podatków. Prace nad podatkiem liniowym uległy zawieszeniu w okresie wprowadzania trzech reform: ubezpieczeń społecznych, służby zdrowia i administracji.
1

Proponowana w Polsce koncepcja podatku liniowego różni się od klasycznej koncepcji ze względu na
pozostawienie kwoty wolnej.
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Wymagały one znacznych nakładów finansowych i odkładały na dalszy plan kwestię obniżki podatków.
Problem podatku liniowego wrócił w drugiej połowie 1999 roku, lecz niesprzyjająca sytuacja budżetu
państwa, objawiająca się rosnącym zadłużeniem, ponownie uniemożliwiła dalsze prace nad jego wprowadzeniem. Od tego czasu zagadnienie to pozostaje stale żywe w zgłaszanych projektach reformy systemu podatkowego w Polsce2.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznej koncepcji podatku liniowego oraz potencjalnych skutków ekonomicznych jego zaimplementowania w systemie podatkowym.

1� Konstrukcja i funkcjonowanie podatku liniowego w teorii i praktyce
Zgodnie z klasyczną definicją podatek liniowy to podatek bezpośredni, oparty na skali proporcjonalnej, który charakteryzuje się występowaniem tylko jednej stawki podatkowej, identycznej dla osób
fizycznych i prawnych. Ponadto przyjmuje się zazwyczaj, że podatek liniowy obejmuje dochody ze
wszystkich źródeł, a zatem nie akceptuje zwolnień, odliczeń i ulg podatkowych3.
W praktyce jednak podstawowym kryterium wyodrębniania skali proporcjonalnej w podatku dochodowym od osób fizycznych jest fakt występowania jednej stawki podatkowej, natomiast nie zwraca
się często uwagi na inne aspekty postulowane w teorii, takie jak: brak ulg i zwolnień podatkowych lub
kwoty wolnej4. Przyjęcie założenia, że jedna stawka ma zapewnić liniowość, nie jest do końca słuszne.
Należy zauważyć, że jedna stawka ukształtowałaby liniowość tylko wtedy, gdyby nie towarzyszyła jej
kwota wolna od podatku albo ulgi podatkowe5.
Występowanie kwoty wolnej sprawia, że mamy do czynienia nie z proporcjonalnością, ale z progresywnością opodatkowania. Spowodowane jest to tym, że kwota wolna stanowi większy udział
w dochodach osób biednych niż bogatych. W związku z tym zastosowanie jej powoduje, że podatki
w dochodach osób biedniejszych stanowią mniejszy udział niż w dochodach ludzi bogatszych. W miarę
wzrostu podstawy opodatkowania efektywna stawka podatkowa będzie zbliżać się asymptotycznie do
jednej, proporcjonalnej, wbudowanej w system podatkowy stawki. Skale progresywne nie są zatem jedynym rozwiązaniem wywołującym ponadproporcjonalny wzrost obciążeń podatkowych w stosunku
do rosnących dochodów. Tak zbudowany podatek o nieprogresywnej konstrukcji stawek podatkowych,
a progresywnym oddziaływaniu nazywamy podatkiem płaskim6.
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele publikacji, które zarówno piętnują wady, jak i eksponują zalety podatku liniowego. Skupiają się one głównie wokół opisu zasad działania i konsekwencji jego
wprowadzenia7.
2
3
4
5

6
7

G. Kula, Podatek liniowy – przegląd ujęć teoretycznych, „Ekonomista” 2000, nr 3, s. 415.
Idem, Podatek liniowy w praktyce, „Gospodarka Narodowa” 2005, nr 11–12, s. 31.
Ibidem, s. 31.
E. Nojszewska, Korzystna rzeczywistość czy miraż? – rzecz o podatku liniowym, [w:] A. Pomorska (red.), Polski
system podatkowy założenia a praktyka, Lublin 2004, s. 49.
Ibidem, s. 49–50.
G. Kula, Podatek liniowy – przegląd…, op. cit., s. 416.
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W Polsce najbardziej znanym przykładem prac odwołujących się do problemu podatku liniowego
jest Biała księga podatków, w której zaproponowano:
⊙
⊙
⊙

opodatkowanie dochodów według liniowej stawki w wysokości 22%,
podwyższenie kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania,
wyeliminowanie ulg podatkowych8.

Taka rekonstrukcja systemu podatkowego oznaczałaby obniżenie efektywnej stawki PIT. Ministerstwo Finansów przeprowadziło symulację dotyczącą jej kształtowania się dla proponowanej reformy9.
Założenia do przeprowadzonej w Białej księdze podatków symulacji obciążeń podatkowych są
następujące:
⊙
⊙

⊙

⊙
⊙

progi podatkowe dla trzech przedziałów zostały określone na warunki 1999 roku;
stawka nominalna i efektywna dla systemu opartego na skali progresywnej została ustalona na
poziomie roku 1997;
rachunek stawek w systemie opartym na skali liniowej przyjęto na podstawie struktury dochodowej podatników z 1996 roku;
zakładano podwojenie kwoty wolnej od opodatkowania;
uwzględniono inflację i wzrost gospodarczy.

Tabela 1. Porównanie obciążeń podatkowych według stawki nominalnej i efektywnej przy skali progresywnej i liniowej opartej na propozycjach z Białej księgi podatków

Dochód

Do 29.500 zł
29.500–59.000 zł
Powyżej 59.000 zł
Ogółem

System oparty na skali progresywnej
przy stawkach 19%, 30% i 40%

System oparty na skali
liniowej ze stawką 22%

Ujęcie nominalne

Ujęcie efektywne

Ujęcie nominalne i efektywne

16,40
21,59
36,47
19,24

14,97
18,26
30,89
17,13

13,46
19,53
21,24
15,30

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Finansów, Biała Księga Podatków. Analiza obecnego systemu podatkowego. Propozycje zmian, Warszawa 1998.

Z przeprowadzonej symulacji wynika, że gdyby reforma weszła w życie, wzrost obciążeń podatkowych dotknąłby podatników z drugiego przedziału, dla których nastąpiłby wzrost stawki efektywnej z 18,26 do 19,53%. Wzrost ten częściowo sfinansowałby spadek efektywnych stawek w pierwszym
8
9

Ibidem, s. 416.
G. szczodrowski, Koncepcje podatku liniowego w strategiach reform podatku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Bankowej w Gdańsku” 2002, nr 1, s. 133–135.
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i trzecim przedziale podatkowym. Choć zaproponowany wariant reformy systemu podatkowego był
niekorzystny dla przeciętnego podatnika z drugiego przedziału, to zwracano uwagę na zmiany stawki
nominalnej. W systemie progresywnym ta stawka podatkowa, wynikająca z wykorzystania tylko kwoty
wolnej, była bowiem wyższa niż w proponowanym systemie liniowym. Zwracano uwagę, że niższa efektywna stawka podatku progresywnego wynikała z wykorzystania poddanych surowej krytyce ulg, które
miały być zlikwidowane po reformie. Oceniając to rozwiązanie, należy zauważyć znaczną dysproporcję
między osiąganymi korzyściami i kosztami ponoszonymi przez podatników. Najwięcej na zmianie systemu skorzystaliby podatnicy z trzeciego przedziału, w którym spadek stawki efektywnej wyniósłby około
9%, czyli o około 31% zmniejszyłaby się kwota płaconego podatku. Najbiedniejsi natomiast zyskaliby
odpowiednio 1,5%, a kwota płaconego podatku zmniejszyłaby się o 10%. Średniozamożni ponieśliby
stratę o ponad 1% i zapłaciliby o około 7% większy podatek10. Wydanie przez Ministerstwo Finansów
Białej Księgi Podatków wywołało dyskusję nad kierunkiem reformy systemu podatkowego w Polsce i samego podatku liniowego. Pojawiło się wiele różnych opinii zarówno zwolenników, jak i przeciwników
liniowości11.
Podatek liniowy na przestrzeni ostatnich kilku lat stał się bardzo popularnym sposobem budowania
systemu podatkowego. Do roku 1993 podatek ten funkcjonował jedynie w Hongkongu, Jersey i Guernsey oraz na Jamajce.
W 2010 roku istniało już dwadzieścia pięć liniowych systemów podatkowych, m.in. w Estonii, na
Łotwie, na Litwie, w Rosji, na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji, w Rumunii, w Bułgarii, w Czarnogórze,
w Macedonii, w Albanii i w Gruzji12.
W większości krajów, które wprowadziły podatek liniowy, zachowano kwotę wolną od podatku,
a zatem mamy tutaj do czynienia nie z typowym podatkiem liniowym, ale podatkiem płaskim. Głównym powodem zachowania minimum podatkowego było dążenie do zmniejszenia ciężarów podatkowych dla osób najuboższych13. Przejście z systemu progresywnego na liniowy nie powinno negatywnie
odbić się na sytuacji ekonomicznej ludzi biednych. Wprowadzenie wysokiej kwoty wolnej nie tylko
gwarantuje, że ubodzy nie stracą na reformie, ale nawet na niej zyskają. Można to wyraźnie zauważyć
na przykładzie Hongkongu i Słowacji, gdzie duża część społeczeństwa, korzystając z wysokich odliczeń
osobistych, nie płaci podatków14.
10
11

12
13

14

Ibidem, s. 136.
Jako przykład warto przytoczyć fragment opinii wybranej z cyklu „Liniowiec Balcerowicza” L. Zienkowskiego.
Według autora „spadek obciążeń osób o wysokich dochodach w efekcie przyspieszy inwestycje, rozwój
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Osoby zamożniejsze przeznaczą bowiem pieniądze zaoszczędzone na
podatkach głównie na cele rozwojowe, a nie na zwiększenie i tak już wysokiej konsumpcji…”. L. Zienkowski, Linia
wzrostu, „Gazeta Wyborcza” 1998, 10 września.
D. J. Mitchell, Podatek liniowy – globalna rewolucja, Warszawa 2008, s. 11.
Należy zauważyć, że prawie we wszystkich badanych krajach odliczenie kwoty wolnej przysługuje każdemu
podatnikowi niezależnie od osiąganego przez niego dochodu. Przemawia za tym zasada prostoty opodatkowania,
bowiem jakakolwiek metoda redukowania kwoty wolnej wraz ze wzrostem dochodu doprowadziłaby do dużych
komplikacji. Z kolei całkowite wyeliminowanie kwoty wolnej po przekroczeniu pewnego progu dochodów
mogłoby naruszyć kolejną zasadę podatkową – sprawiedliwości opodatkowania. Sprawiedliwy system powinien
stopniowo zmniejszać kwotę wolną, w miarę wzrostu dochodu.
Większość podatków w Hongkongu płacą bowiem najbogatsi obywatele, a 60% najmniej zarabiającego społeczeństwa
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W wielu krajach występuje również możliwość stosowania różnego rodzaju odliczeń związanych
z sytuacją rodzinną i społeczną podatników. Funkcjonują też różne zwolnienia, ulgi i odliczenia, najczęściej związane z wydatkami zdrowotnymi, edukacyjnymi, a także z darowiznami na cele charytatywne. Występowanie kwoty wolnej od podatku, specjalnych stawek podatkowych, a także ulg i zwolnień
powoduje, że podatnicy płacą podatki przy różnych efektywnych stawkach podatkowych. W związku
z tym posługiwanie się terminem „podatku liniowego” w stosunku do wspomnianych państw jest pewnym nadużyciem.

2� Teoria podatków optymalnych a podatek liniowy
Wprowadzenie podatku liniowego uzasadnione jest w tzw. teorii podatków optymalnych15. System
podatkowy będzie optymalny, gdy struktura i stopy podatków będą tak dobrane, aby osiągnięciu przez
władze pożądanej wielkości dochodów podatkowych towarzyszyło zmaksymalizowanie dobrobytu
społecznego. Jednak rysuje się tutaj pewien problem, bowiem nie potrafimy jednoznacznie zdefiniować
i zmierzyć dobrobytu społecznego. Rodzi się więc pytanie, jak odnaleźć optymalny system podatkowy?
Teoria ekonomii szuka rozwiązania, budując modele ekonomiczne, gdzie system podatkowy zależy od
relacji między efektywnością a sprawiedliwością podatków16.
Wydaje się, że podatek liniowy częściowo spełnia pewne postulaty teorii optymalnych podatków. Badania przeprowadzone przez różnych autorów17 wykazały, że wprowadzenie wielu stawek
negatywnie oddziałuje na podaż pracy, gdyż podatnicy starają się unikać przekraczania progów dochodów zobowiązujących do płacenia wyższej stawki podatku, co jest charakterystyczne dla progresji. Podatnicy w momencie, gdy ich dochód znajduje się na granicy kolejnego progu podatkowego
obciążonego wyższą stawką nominalną, będą zmniejszać czas pracy lub nie podejmować dodatkowych zajęć. Wprowadzenie jednej stawki podatku w konsekwencji zwiększa efektywność gospodarki
w wyniku wzrostu podaży pracy i produktywności. Pojawia się więc prosty wniosek, że jedna stawka
jest efektywniejsza niż wiele stawek18. Wiadomo, że opodatkowanie dochodów determinuje decyzje
jednostek dotyczące wielkości indywidualnej podaży pracy oraz wielkości oszczędności. W związku
z tym podatek dochodowy prowadzi do zmniejszenia dobrobytu społecznego nie tylko w postaci

15
16
17

18

nie płaci ich w ogóle. Najbogatszych 100 tys. obywateli Hongkongu stanowi 8% społeczeństwa, a płaci 57% ogółu
podatków. Jednak nie jest to efekt tylko stosowanej skali podatkowej, ale również wpływ ogólnej polityki podatkowej
Hongkongu, mającego znamiona raju podatkowego. G. Kula, Podatek liniowy w praktyce…, op. cit., s. 36–37,
D. J. Mitchell, Podatek liniowy…, op. cit., s. 17.
B. Salanie, The Economics of Taxation, Cambridge 2003.
G. Kula, Podatek liniowy w praktyce…, op. cit., s. 31–32.
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, S. James, Ch. Nobes, The Economies of Taxation,
New Jersey 1995.
G. Kula, Podatek liniowy w praktyce…, op. cit., s. 32.
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uszczuplenia dochodu i konsumpcji, ale także poprzez nieefektywność podejmowanych decyzji gospodarczych przez opodatkowanych19.
Spośród prac odnoszących się do badania wpływu opodatkowania na oferowaną przez poszczególnych podatników podaż pracy warto przytoczyć analizę, którą przeprowadzili S. James i Ch. Nobes20.
Prezentują oni, jak działa efekt dochodowy i substytucyjny przy zmieniających się stawkach podatku.
Zasadnicze znaczenie w ich analizie ma rozróżnienie stawki krańcowej i przeciętnej. Ich model opiera się
na następujących założeniach21:
1. czas wolny jest dobrem normalnym, tzn. wraz ze wzrostem dochodu rośnie jego konsumpcja;
2. podaż pracy jest doskonale elastyczna, a produktywność każdej kolejnej godziny pracy jest
taka sama.
Na podstawie tych założeń i przeprowadzonych badań wspomniani autorzy zauważyli, że22:
1. wzrost krańcowej stopy podatku spowoduje powstanie efektu substytucyjnego, co będzie
negatywnie oddziaływać na podaż pracy (powstanie zachęta do zmniejszenia godzin pracy),
natomiast w przypadku spadku krańcowej stopy podatku w wyniku efektu substytucyjnego
zrodzi się motywacja do zwiększania podaży pracy;
2. wzrost przeciętnej stopy podatku spowoduje powstanie efektu dochodowego, który zaowocuje wzrostem podaży pracy, natomiast spadek przeciętej stawki podatku poprzez efekt dochodowy będzie negatywnie oddziaływać na podaż pracy.
Końcowy efekt netto wzrostu lub spadku podatku, będący sumą efektu substytucyjnego i dochodowego, jest zależny od ich siły. Istotne znaczenie analizy, którą przeprowadzili James i Nobes, odnosi
się do podatku progresywnego, ponieważ ten system podatkowy charakteryzuje się występowaniem
odmiennych poziomów stawki krańcowej i przeciętnej23. W przypadku „czystego” podatku linowego,
tzn. bez kwoty wolnej podatku, obie stawki są identyczne. Autorzy zauważyli również, że przechodzenie
z modelu progresywnego do proporcjonalnego – lub odwrotnie – teoretycznie będzie miało wpływ na
podaż pracy (wykres 1).

19
20
21

22
23

E. Nojszewska, Korzystna rzeczywistość..., op. cit., s. 51.
S. James, Ch. Nobes, The Economies..., op. cit.
T. Wołowiec, Poziom obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych w krajach UE, „Studia Europejskie” 2006,
nr 4, s. 166.
Ibidem, s. 166–167.
Krańcowa stawka podatku jest to procent wszelkiego dodatkowego dochodu, który płacony jest w postaci
podatku. Przeciętna stopa podatku to procent całkowitego dochodu, który płacony jest w postaci podatku.
D. R. Kamerschen, R. B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Gdańsk 1991, s. 85.
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Wykres 1. Podatek progresywny a podatek proporcjonalny

Źródło: T. Wołowiec, Poziom obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych w krajach UE, „Studia
Europejskie” 2006, nr 4, s. 167.

Zmiana systemu podatkowego z progresywnego na proporcjonalny spowoduje wystąpienie efektu substytucyjnego i dochodowego. Autorzy na podstawie przeprowadzonej analizy zasugerowali, że
w czterech pierwszych grupach podatkowych nastąpi wzrost przeciętnej stawki podatkowej, zaś tylko
w piątej grupie – spadek. Efekt dochodowy będzie powodował więc zachętę do zwiększania podaży
pracy w czterech pierwszych grupach podatkowych i zmniejszania w piątej grupie podatkowej. Analiza krańcowych stawek podatku skłoniła autorów do stwierdzenia, że pierwsze dwie grupy podatkowe
odnotują wzrost krańcowej stawki, zaś spadek wystąpi w grupie czwartej i piątej. Jedynie grupa trzecia
nie zanotuje żadnych zmian. Zatem efekt substytucyjny będzie zachętą do zmniejszania podaży pracy
w pierwszej i drugiej grupie podatkowej oraz powiększania w czwartej i piątej grupie. W przypadku grupy trzeciej efekt substytucyjny nie występuje (nie zmienia się stawka krańcowa).
Analizując całkowity efekt netto przejścia z opodatkowania progresywnego na liniowy, można
stwierdzić, że przejście to powinno spowodować wzrost zachęt do zwiększania podaży pracy w grupach
trzeciej i czwartej. Natomiast dla pozostałych grup łączny efekt netto jest niejednoznaczny i uzależniony
od siły oddziaływania efektu substytucyjnego i dochodowego24.
Podatek liniowy może podnieść wydajność i efektywność gospodarki. Trudno natomiast jednoznacznie stwierdzić, jakie skutki wywoła likwidacja lub ograniczenie ulg i zwolnień, czyli druga podstawowa cecha podatku liniowego. Zlikwidowanie bądź ograniczenie ulg podatkowych spowoduje, że
24

T. Wołowiec, Poziom obciążeń podatkiem dochodowym…, op. cit., s. 166–168.
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system podatkowy stanie się bardziej prosty, a zatem będzie wywoływać mniej zakłóceń w mechanizmach rynkowych i będzie też ograniczać koszty płacenia podatków. Po pierwsze, z punktu widzenia
procesu pobierania podatków, bardziej efektywny jest brak jakichkolwiek odliczeń. 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 jest uniknięcie podatków, nie zaś korzystania z bardziej efektywnych alternatyw25.
Ulgi to z pewnością jeden z elementów techniki podatkowej, który budzi najwięcej kontrowersji.
Zgodnie ze swoją definicją powinny być one kierowane przede wszystkim do osób, których sytuacja
ekonomiczna nie pozwoliłaby na dokonanie określonego wydatku objętego ulgą26. Należy pamiętać, że
część ulg i zwolnień rzeczywiście ułatwia ludziom życie (ulgi na leczenie, edukację dzieci itp.)27. Wprowadzenie ulg podatkowych uzasadnione w ten sposób jest zatem sprawiedliwe dla tych osób, jak również efektywne dla gospodarki, ponieważ powstaje dodatkowy popyt na dobra konsumpcyjne28.
Praktyka często dowodzi, że im większą progresywnością charakteryzuje się skala podatkowa, tym
silniejsze są naciski na wprowadzenie ulg podatkowych ze strony ludzi zamożniejszych, którzy mają
większą siłę przebicia niż biedni. W wyniku tego pojawia się skomplikowany i kosztowny system podatkowy, który poza mniejszą efektywnością zachęca także podatników do uchylania się od płacenia należnych podatków, jak również nie sprzyja napływowi dochodów do budżetu państwa. Poza tym wyniki
redystrybucyjne mogą znacznie odbiegać od zamierzeń29.
O wiele więcej kontrowersji wzbudza kwestia sprawiedliwości podatków liniowych. Podatek liniowy spełnia postulaty sprawiedliwości poziomej30, gdyż brak ulg, zwolnień i odliczeń powoduje, że osoby
o identycznych dochodach zapłacą taki sam podatek. O wiele trudniejszą kwestią jest przestrzeganie
postulatu sprawiedliwości pionowej31. Podatek liniowy nie realizuje tego postulatu, ponieważ ludzie bogatsi płacą wprawdzie wyższy podatek niż biedniejsi, ale nie ponadproporcjonalnie, co byłoby zgodne
z szeroko rozumianą zdolnością płatniczą, lecz jedynie proporcjonalnie do wielkości swoich dochodów32. Należy jednak zauważyć, że żaden z krajów posiadających podatek liniowy nie zdecydował się
na wprowadzenie go w czystej postaci, tj. rezygnacji z kwoty wolnej, czy ulg i zwolnień. Na świecie nie
działa w praktyce tzw. „czysty podatek liniowy”, który wydaje się być niesprawiedliwy, ale tzw. podatek
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27
28
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31

32

Ibidem, s. 32–33.
A. Wyszkowski, Efektywność i sprawiedliwość jako przesłanki konstruowania systemu podatkowego, [w:] A. Pomorskiej
(red.), Polski system podatkowy założenia a praktyka, Lublin 2004, s. 43.
G. Kula, Podatek liniowy w praktyce…, op. cit., s. 33.
A. Wyszkowski, Efektywność i sprawiedliwość jako…, op. cit., s. 43.
E. Nojszewska, Korzystna rzeczywistość..., op. cit., s. 50.
„Sprawiedliwość pozioma wymaga, by każdy obywatel został objęty podatkiem, jeżeli w jego przypadku zaistnieje
chociaż jeden z ustanowionych przez prawo stosunków podatkowych, bez względu na pozaekonomiczne kryteria
oraz wszystkie podmioty znajdujące się w takich samych ekonomicznych i istotnych pod względem podatkowym
warunkach należy traktować równo”. A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001, s. 27–28.
Sprawiedliwość pionowa postuluje, aby to, co jest w sensie podatkowym nierówne, było również nierówno
opodatkowane. W sprawiedliwości pionowej urzeczywistnia się koncepcja opodatkowania ludności według ich
zdolności podatkowej. A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości…, op. cit., s. 28.
G. Kula, Podatek liniowy w praktyce…, op. cit., s. 33–34.
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płaski, który w istocie jest podatkiem progresywnym z jedną nominalną stawką podatkową. Podatek płaski zapewnia więc realizację postulatów sprawiedliwości pionowej, o czym zapomina się w publicznych
dyskusjach na temat podatku linowego i jego niesprawiedliwej redystrybucji.
Za wprowadzeniem w Polsce powszechnego podatku liniowego stoi wiele autorytetów z dziedziny
ekonomii i finansów publicznych, których pozytywna opinia o skali proporcjonalnej zachęca zwolenników gospodarki liberalnej do zastosowania takiego systemu podatkowego w praktyce33.
W opinii ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego reforma systemu podatkowego i uproszczenie podatków jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed polskim rządem.
Ujednolicenie stawek podatkowych wpłynie korzystnie na wzrost gospodarczy i inwestycje, zmniejszy
również bezrobocie. Wprowadzenie w Polsce powszechnego podatku liniowego mogłoby podobnie,
jak w krajach Europy Środkowo-Wschodniej przyczynić się do wzrostu gospodarczego i spadku bezrobocia. Reforma podatkowa musi być jednak przeprowadzona roztropnie, a stawki muszą zostać tak
ustalone, aby nie ograniczały wpływów do budżetu państwa. Przeprowadzenie ewentualnej reformy powinno chronić główny cel polityki fiskalnej – obniżenie deficytu budżetowego. Fundusz, opierając się
na doświadczeniach innych krajów, nakłania również polskie władze do wprowadzenia pakietu ustaw
o „odpowiedzialności fiskalnej”34.

Podsumowanie
Głównym celem optymalnego systemu podatkowego jest efektywność i sprawiedliwość. Podatek
dochodowy od osób fizycznych ma spowodować, że określone środki pieniężne w postaci podatków
zasilą budżet państwa, jednocześnie spełniając zamierzony cel redystrybucyjny. Niestety, z jego funkcjonowaniem wiążą się także ograniczenia efektywności gospodarowania. Istnieje bowiem pewna
zamienność redystrybucji i efektywności, a dokładnie większą, przez niektórych uważaną również za
sprawiedliwszą redystrybucję można osiągnąć, ponosząc stratę pod względem efektywności. Podatek
silnie progresywny przyczynia się do większej redystrybucji dochodu narodowego. Zatem znacznie
większy udział w finansowaniu wydatków publicznych będą miały osoby zamożniejsze, co równocześnie wywoła większą stratę po stronie efektywności gospodarowania. Podatek liniowy skutkuje znacznie
mniejszą redystrybucją dochodu narodowego, a udział poszczególnych grup podatników w finansowaniu wydatków państwa jest proporcjonalny do ich dochodów. Optymalny system podatkowy maksymalizuje dobrobyt społeczny przy planowanych dochodach podatkowych poprzez równoważenie ubytku
Zyta Gilowska – Minister Finansów w latach 2006–2007, Z. Gilowska, Podatek liniowy i sprawiedliwość społeczna,
„Rzeczpospolita” 2003, 25 czerwca, Leszek Balcerowicz – Minister Finansów w latach 1989–1991 oraz 1997–2000,
L. Balcerowicz, Podatek liniowy byłby bardzo korzystny dla Polski, „Polska Metropolia Warszawska” 2010, nr 8, Leszek
Zienkowski – profesor ekonomii i pracownik naukowy Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN,
L. Zienkowski, Linia wzrostu, „Gazeta Wyborcza” 1998, 10 września.
34
K. Kunowska, Podatek liniowy jako nowoczesne i efektywne narzędzie polityki fiskalnej państwa, [w:] J. Głuchowski,
A. Pomorska, J. Szolno-Koguc (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin 2009,
s. 549–550.
33
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efektywności i straty sprawiedliwości w sposób odzwierciedlający postawę społeczeństwa wobec kwestii sprawiedliwości i efektywności. Nie ma bowiem uniwersalnej definicji sprawiedliwości, która akceptowana jest przez wszystkich, a zatem nie ma jedynej właściwej i słusznej redystrybucji dochodu. Różne
jednostki społeczne inaczej odbierają problem sprawiedliwości i efektywności systemu podatkowego,
a zatem będą skłonne wybierać inne optymalne modele podatkowe.

Summary
For many years in Poland it is said that tax system needs to be reformed. Among many proposals of
the tax system reform the most popular is conception of linear tax. Implementing the linear tax is justified by theory of optimal taxes. The tax system will be optimal when the structure and tax rates are appropriately matched. This may help in achieving the appropriate amount of tax revenues and maximized
social welfare. Research conducted by independent authors showed that implementing a lot of tax rates
cause negative influence on labor supply. This eﬀect is characteristic for the progressive tax. It seems that
the linear tax meets specified requirements of the optimal taxes theory.

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

52

Katarzyna Twarowska

Analiza wpływu kryzysu finansowego
na islamski rynek finansowy
w latach 2008–2009

Wstęp
Czasy kryzysu i zawirowań na rynkach finansowych w latach 2008–2009 spowodowały ożywienie
dyskusji na temat bezpieczeństwa oraz etyki w biznesie, a przede wszystkim bezpieczeństwa globalnej
ekonomii i jej finansów. Pojawiają się głosy, iż istnieje potrzeba stworzenia nowego modelu finansów dla
tradycyjnej ekonomii zachodniej. Taki pogląd skłania do spojrzenia na sektor finansów islamskich, który
wykorzystuje rozwiązanie alternatywne. Wśród wielu badaczy istnieje przekonanie, iż specyficzna konstrukcja finansów islamskich sprawia, że cechują się one większym bezpieczeństwem, co może ułatwiać
odbudowanie zaufania do rynku.
Wymienione powyżej przesłanki przyczyniły się do podjęcia rozważań na temat wpływu kryzysu
finansowego z lat 2008–2009 na finanse islamskie. W artykule zostanie podjęta próba diagnozy i oceny perspektyw tych finansów w obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz zmian na międzynarodowych rynkach finansowych. Patrząc na zasady ekonomii islamskiej przez pryzmat międzynarodowego
kryzysu finansowego, autorka stawia tezę, iż wysoki poziom bezpieczeństwa islamskich instrumentów
finansowych (który wynika głównie z przejrzystej zasady podziału ryzyka pomiędzy strony transakcji,
czyli współdzielenia zysków i strat) zapewnia dużą odporność tego rynku na wstrząsy kryzysowe oraz
przyczyni się do dynamicznego rozwoju tego rynku.
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1� Istota i podstawowe cechy finansów islamskich
Islam jest podstawą światopoglądu dla piątej części ludności świata. Prostota zasad islamu okazała
się być zrozumiała dla mieszkańców trzech kontynentów, dlatego też islam stał się jedną z trzech religii
świata. Źródłem wszelkich norm etycznych i prawnych, a także świętą księgą dla muzułmanów jest Koran. Drugim źródłem norm w islamie jest sunna, czyli zapis postępowania Proroka Mahometa. Koran
i sunna tworzą razem święte prawo islamu, czyli szariat, który reguluje wszelkie aspekty życia muzułmanina, w tym zasady ekonomii islamskiej.
Islam silnie podkreśla zależność ekonomii od religii. Z. Iqbal i A. Mirakhor definiują ekonomię islamską jako:
zbiór instytucji, to jest formalnych i nieformalnych zasad postępowania oraz ich sposób egzekwowania,
zaprojektowany przez Dającego Prawo, to jest Allaha, poprzez zasady opisane w Koranie, wyjaśniony
i dostosowany do codziennego użycia w sunnie Proroka Mahometa oraz rozszerzony na nowo pojawiające się sytuacje przez ijtihaad1, by zarządzać alokacją rzadkich zasobów, produkcją i wymianą dóbr oraz
usług, jak i dystrybucją dochodów oraz bogactwa z nich wynikającego2.

Cechą kultury islamu jest uniwersalizm. Fundamentalne zasady ekonomii, zarówno formalne, jak
i nieformalne, a także sposoby ich egzekwowania dla wszystkich rynków islamskich są standardowe
i tożsame. Zasadami tymi są:
⊙
⊙
⊙
⊙

ochrona własności,
obowiązek pracy,
przejrzystość i zaufanie w stosunkach między kontrahentami,
konkurencja i współdzielenie ryzyka.

Wymienione obowiązki dopełniane są przez dwa fundamentalne zakazy:
⊙
⊙

1

2

zakaz naliczania i pobierania odsetek,
zakaz wykorzystywania przewagi nad konkurentem do budowania niekorzystnej dla niego
współpracy.

„Czynne tworzenie prawa”, czyli wykładnia, głównie z wykorzystaniem qijas (wnioskowania przez analogię).
M. A. Bonca, Islamskie instrumenty finansowe, Warszawa 2010, s. 25.
Z. Iqubal, A. Mirakhor, An Introduction to Islamic Finance. Theory and Practice, Singapore 2007, s. 32; za: M. A. Bonca,
Islamskie..., op. cit., s. 51.
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Schemat 1. Podstawowe zasady ekonomii islamskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. A. Bonca, Islamskie instrumenty finansowe, Warszawa 2010, s. 52.

Do zasadniczych różnic między ekonomią islamską a zachodnią należy obowiązek współdzielenia
ryzyka z kontrahentami oraz brak możliwości ustalania z góry stopy zwrotu z inwestycji. Ponadto istotne
znaczenie dla ekonomii islamskiej ma przyjęta w tej kulturze zgodnie z zasadami szariatu teoria podziału
zysków i strat (PLS – Profit and Loss Sparing theory)3. Głosi ona, że obie strony transakcji zawsze muszą
dzielić między siebie zarówno zyski, jak i straty, które wynikają z danego przedsięwzięcia. Takie rozwiązanie
sprawia, że wszystkie podmioty zaangażowane w dany projekt dążą do jak najefektywniejszego jego zrealizowania. Ich wynagrodzenie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych danego przedsięwzięcia4.

2� Ograniczenia dotyczące inwestycji islamskich
Analizie islamskiego sektora finansowego nieodłącznie towarzyszy dyskusja na temat zakazów obowiązujących uczestników islamskiej gospodarki, dotyczących prowadzonej przez nich działalności oraz
inwestycji5. Restrykcyjne przepisy nakładane przez Koran na wyznawców islamu sprawiają, że gotowe
rozwiązania i produkty wypracowane przez zachodnie rynki finansowe nie mogą być przeniesione
w niezmodyfikowanej postaci na rynki krajów arabskich6.
Szariat oraz oparta na nim ekonomia islamska wskazują na trzy najważniejsze grupy ograniczeń (schemat 2). Pierwsza grupa dotyczy rodzaju działalności gospodarczej. Zabronione jest prowadzenie przedsiębiorstw oraz inwestowanie w firmy związane z działaniami niedozwolonymi przez Koran7. W drugiej
grupie chodzi w szczególności o sytuację finansową firmy, która jest celem inwestycji. Są to ograniczenia
3
4
5

6

7

Z. Klimiuk, Globalizacja systemów bankowych a bankowość niemiecka, japońska i islamska, Lublin 2006, s. 316.
M. A. Bonca, Islamskie..., op. cit., s. 83.
D. Piotrowski, Inwestycje na rynku akcji w krajach muzułmańskich, [w:] J. Głuchowski, J. Patyk, S. Sojak (red.)
Finanse i Rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacyjnych, Toruń 2007, s. 139.
K. Borowski, Wybrane instrumenty islamskiego rynku finansowego, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Problemy
rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Lublin 2007, s. 343.
J. Adamek, Bankowość islamska i jej wybrane produkty kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] P. Karpuś,
J. Węcławski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego..., s. 352.
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bardziej płynne w swoich parametrach, a przez to trudniejsze do przestrzegania przez inwestorów. Kolejna
grupa ograniczeń dotyczy zabronionych instrumentów finansowych. Niedopuszczalne jest stosowanie narzędzi wykorzystujących stopę procentową. Pojawiają się również zakazy korzystania z innych instrumentów, takich jak: futures, opcje, swapy, akcje uprzywilejowane czy krótka sprzedaż. Ograniczenia te są jednak
niedoprecyzowane i zależą od rynku oraz kraju, w którym transakcja ma miejsce8.
Schemat 2. Ograniczenia dla przedsiębiorców islamskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. A. Bonca, Islamskie..., op. cit., s. 119–122.

3� Poglądy dotyczące wpływu kryzysu na finanse islamskie
Poważnym testem dla działania sektora finansów islamskich stał się światowy kryzys ekonomiczny,
który rozpoczął się w 2008 roku na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych i szybko rozprzestrzenił się na inne sektory gospodarki. Z uwagi na jego zasięg uznany został za największy kryzys od czasów
wielkiego kryzysu lat trzydziestych XX wieku i kryzysu naftowego.
Wyróżnić można dwa stanowiska na temat wpływu kryzysu na bankowość i finanse islamskie. Pierwszy pogląd głoszony jest przez Przewodniczącego Zrzeszenia Banków Arabskich (Union of Arab Banks),
natomiast drugi przyjęty został przez zwolenników standaryzacji islamskiego sektora finansowego na
czele z Głównym Sekretarzem Rady Islamskich Usług Finansowych (Islamic Financial Services Board)9.
8
9

M. A. Bonca, Islamskie..., op. cit., s. 120.
Ibidem, s. 212.
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Zgodnie z pierwszym stanowiskiem brak bezpośrednich powiązań banków islamskich z tradycyjnymi obligacjami i akcjami przedsiębiorstw, które nie działają w zgodzie z szariatem oraz brak uczestnictwa w rynku standardowych instrumentów pochodnych10 sprawia, że sektor finansów islamskich jest
bezpieczny w obliczu efektów globalnego kryzysu finansowego. Pogląd ten zakłada jednak, że kryzys ma
wpływ na wyniki instytucji islamskich, aczkolwiek jest to oddziaływanie pośrednie, związane z inwestowaniem w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Brak jest natomiast wpływu bezpośredniego – związanego ze znacznym zaangażowaniem w „toksyczne” instrumenty finansowe, takie jak: opcje, kontrakty
terminowe czy obligacje „śmieciowe”11.
Zwolennicy drugiego poglądu podkreślają, że aktualny brak standaryzacji produktów oraz zasad rachunkowości nie pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych. W związku z tym
wpływ kryzysu na instytucje islamskie jest niemożliwy do oszacowania. Czynnikiem, który dodatkowo
utrudnia tę ocenę, jest silne powiązanie finansów islamskich z innymi sektorami gospodarki, także w różnych regionach świata. Ponadto brak standardów nie mógł skutecznie przeciwdziałać podejmowaniu
przez niektóre instytucje islamskie strategii inwestycyjnych nieakceptowanych przez szariat. Może to
przynieść straty inwestorom, a w dłuższej perspektywie czasu pozbawić zaufania do islamskich instytucji finansowych12.

4� Analiza kształtowania się islamskich indeksów giełdowych podczas kryzysu
ekonomicznego w latach 2008–2009
Do analizy wyników finansowych spółek prowadzących działalność zgodnie z szariatem oraz sposobu kształtowania się kursów ich akcji pomocne są indeksy giełdowe. Indeksy islamskie są liczone i publikowane przez wiele podmiotów: firmy wyspecjalizowane w tej dziedzinie, giełdy, banki i inne instytucje
finansowe. Pierwszy indeks islamski wprowadziła malezyjska firma RHB Unit Trust Management Bhd
w maju 1996 roku13.
Dow Jones Islamic Market Indexes zostały oficjalnie wprowadzone w 1999 roku, ale faktycznie
opracowano je już wcześniej w związku z potrzebami klientów private banking i inwestorów instytucjonalnych. Podmioty zarządzające funduszami chciały mieć bowiem punkt odniesienia dla spółek islamskich. Obecnie liczba krajowych indeksów islamskich Dow Jones wynosi 6914.
Dokonując analizy wpływu kryzysu na islamski rynek finansowy, warto postawić sobie pytanie o relacje pomiędzy indeksami tradycyjnymi a islamskimi. K. Hussein i M. Omran zbadali pod kątem stopy
zwrotu z inwestycji zachowanie się indeksów islamskich Dow Jones w latach 1996–2003 w porównaniu z indeksami tradycyjnymi. W celu wyodrębnienia zmian indeksów w czasie hossy i bessy okres
10
11
12
13
14

D. Piotrowski, Instrumenty pochodne na islamskim rynku finansowym, „Bank i Kredyt”, lipiec 2007, s. 42.
M. A. Bonca, Islamskie..., op. cit., s. 212.
Ibidem.
J. Karwowski, Islamskie indeksy giełdowe, „Bank i Kredyt”, maj 2007, s. 69.
http://www.djindexes.com/islamicmarket/
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badawczy podzielono na dwa podokresy: od stycznia 1996 roku do marca 2000 roku oraz od kwietnia
2000 roku do lipca 2003 roku. Badania wykazały, że indeksy islamskie dawały znacznie wyższe stopy
zwrotu w czasie hossy, ale wypadały gorzej od tradycyjnych indeksów w okresach spadków kursów akcji.
Wykazano ponadto, że za dobre wyniki indeksów islamskich nie jest odpowiedzialny sektor wysokich
technologii, ale sprzyjają temu: małe rozmiary spółek, zaangażowanie w wydobycie surowców, sprzedaż towarów konsumpcyjnych, na które popyt jest silnie uzależniony od cyklu koniunkturalnego, oraz
świadczenie usług telekomunikacyjnych15.
Globalny kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się w 2008 roku odcisnął swoje piętno również na
rynku islamskim. Spojrzenie na „barometr gospodarki”, który stanowią indeksy giełdowe, wskazuje na
znaczny spadek zaufania inwestorów na rynkach międzynarodowych. Spadkom nie oparły się również
kursy spółek działających w zgodzie z szariatem. Na wykresie 1. przedstawiono porównanie zmian indeksów giełdowych w latach 2006–2010, z którego wynika, że DJ Islamic dał w tym okresie lepsze rezultaty inwestycyjne niż wiele największych indeksów światowych, w tym CAC 40 i DJIA. Nieco lepszy
wynik od DJ Islamic przyniósł NASDAQ.
Istnieje kilka powodów wyjaśniających stosunkowo dobre wyniki spółek islamskich. Pierwszym
z nich jest niewielka liczba zaciągniętych pożyczek przez przedsiębiorstwa działające w zgodzie z szariatem. Spółki wchodzące do islamskich indeksów charakteryzują się małym zadłużeniem i ograniczonym
wykorzystaniem dźwigni finansowej, co sprawia, że w czasie bessy tworzą grupę spółek o wysokich dochodach ze względu na brak lub relatywnie niskie odsetki od kredytów16.
Wykres 1. Porównanie zmian indeksów giełdowych DJ Islamic, CAC 40, NASDAQ i DJIA w latach 2006–2010

Źródło: http://data.cnbc.com/quotes/IMANX/tab/2
15

16

K. Hussein, M. Omran, Ethical Investment Revisited: Evidence from Dow Jones Islamic Indexes, „Journal of Investing”,
vol. 14, Fall, s. 105–124; za: J. Karwowski, Islamskie..., op. cit., s. 72.
J. Karwowski, Islamskie..., op. cit., s. 72.
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Drugim czynnikiem wpływającym na dobre wyniki spółek islamskich jest istotna różnica ekonomii islamskiej w stosunku do zachodniej, czyli inaczej rozumiany obowiązek dzielenia zysków i strat17.
Zgodnie z szariatem zyski z działalności gospodarczej powinny być uzyskiwane przy poniesieniu odpowiedniego ryzyka. Nieetyczne jest korzystanie z krótkookresowych zmian w wartości posiadanych
aktywów. Ponadto nagłe wycofanie się z inwestycji grozi utratą reputacji, uznaniem inwestora za działającego niezgodnie z prawem szariatu oraz wykluczeniem z rynku islamskiego. Wobec tego w momencie okresowych spadków na giełdzie inwestorzy nie próbują natychmiast sprzedawać swoich udziałów
w przedsiębiorstwach. W efekcie nie dochodzi do sztucznego wzrostu podaży akcji na rynku kapitałowym i wynikającego z niego głębszego spadku cen18.
Wykres 2. Dow Jones Islamic Market World Index w latach 2006–2010

Źródło: http://www.djindexes.com/islamicmarket/

17

18

J. Nowakowski, K. Borowski, Finanse islamskie – wybrane zagadnienia bankowości islamskiej i islamskich rynków akcji,
[w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.) Problemy rozwoju rynku finansowego..., op. cit., s. 335.
M. A. Bonca, Islamskie..., op. cit., s. 211–212.
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Wykres 3. Dow Jones Industrial Average w latach 2006–2010

Źródło: http://www.djindexes.com/

Na wykresie 2. przedstawiono zmiany Dow Jones Islamic Market World Index w latach 2006–2010,
natomiast na wykresie 3. zaprezentowano transformacje indeksu Dow Jones Industrial Average w analogicznym okresie. W przeciągu pięciu poddanych analizie lat indeks DJIM wzrósł o 20%, zaś wzrost
indeksu DJIA był o połowę mniejszy.
W celu określenia wpływu kryzysu na notowania badanych indeksów obliczono różnicę pomiędzy
ich najwyższymi wartościami, które w obu przypadkach zostały osiągnięte w 2007 roku, oraz ich najniższymi wartościami, które wystąpiły w 2009 roku. W przypadku DJIM różnica ta wyniosła ponad 1300
punktów, co oznacza spadek wartości indeksu o około 52%. Różnica pomiędzy szczytowymi wartościami indeksu DJIA a najniższymi notowaniami była równa 7200 punktów. Procentowy spadek wartości
tego indeksu był natomiast bardzo zbliżony do zmiany indeksu spółek islamskich i wyniósł 51%.

5� Analiza oddziaływania kryzysu ekonomicznego z lat 2008–2009 na sektor
banków islamskich
Badania dotyczące kryzysu lat 2008–2009 pozwalają stwierdzić, że instytucjom islamskim udało
się uniknąć znaczącej części największego uderzenia kryzysu związanego z sytuacją w Stanach Zjednoczonych19. Potwierdzają to wyniki badania zaprezentowanego przez firmę McKinsey na XV Światowej
Konferencji Bankowości Islamskiej. Wskazują one na to, że instytucje islamskiego rynku finansowego
19

Ibidem, s. 214.
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były bardziej odporne na negatywny wpływ kryzysu finansowego niż banki konwencjonalne działające
na tych samych rynkach20. W 2008 roku amplituda zmian notowań na giełdach była mniejsza dla instytucji islamskich, jednak kształt linii trendu był zbliżony do trendów dla instytucji konwencjonalnych21.
Dobre wyniki na giełdach banków islamskich w porównaniu z bankami konwencjonalnymi wynikają z mniejszego uzależnienia instytucji islamskich od finansowania na rynku międzybankowym. Ponadto instytucje te z zasady nie korzystają z instrumentów pochodnych, które mogą mieć istotny wpływ
na rentowność.
Islamskie banki są instytucjami przystosowanymi do świata współczesnego i globalnej rywalizacji.
Jednocześnie dają muzułmanom poczucie bliskości kulturowej i religijnej. Jako że nastawione są na działalność niskiego ryzyka, więc w okresie światowego kryzysu finansowego, wywołanego ryzykownymi
operacjami banków konwencjonalnych, banki islamskie okazały się pewnego rodzaju stabilizatorami.
Według danych przedstawionych podczas XX Forum Ekonomicznego w Krynicy aktywa banków
islamskich rosły w ostatnich latach o 25–30% rocznie i wynoszą obecnie blisko 1 bilion dolarów22. W tabeli 1. zostały przedstawione dane dotyczące pozycji banków islamskich w krajach muzułmańskich.
Tabela 1. Pozycja banków islamskich w krajach muzułmańskich

Kraje

Udział IB
w rynku
w %�

Średnioroczny
przyrost aktywów
IB w %�

Średnioroczny przyrost
aktywów całego sektora
bankowego w %

Okres

Arabia Saudyjska

35,0

33,4

19,0

2003–2008

Bahrajn

29,9

37,6

9,6

2000–2008

Kuwejt

29,0

28,3

19,0

2002–2008

Zjednoczone
Emiraty Arabskie

13,5

59,8

38,1

2001–2008

Katar

11,5

65,8

38,1

2002–2008

Średnia krajów
Zatoki Arabskiej

23,8

45,0

24,8

x

Jordania

10,3

20,6

11,2

2001–2008

Turcja

3,5

41,0

19,0

2001–2008

Malezja

17,4

20,0

14,0

2000–2008

Źródło: IMF Working Paper, The Eﬀects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study, http://www.obserwatorfinansowy.pl/2010/09/15/islamska-odpowiedz-na-problemy-finansowe-swiata/
20

21
22

McKinsey Islamic Banking Competitiveness Report 2008: Chapter 1: recent Developments In the Islamic Financial Landscape,
Światowa Konferencja Bankowości Islamskiej, Bahrajn 2008, s. 13; za: M. A. Bonca, Islamskie..., op. cit., s. 214.
Ibidem.
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2010/09/15/islamska-odpowiedz-na-problemy-finansowe-swiata/
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Negatywny wpływ kryzysu na instytucje islamskie związany był częściowo z krótkoterminową
luką płynności w porównaniu do konwencjonalnych instytucji i z relatywnie dużą ekspozycją banków
islamskich na rynek nieruchomości. Korekta na rynku nieruchomości, przede wszystkim na rynkach
lokalnych negatywnie wpływa na wyniki instytucji. Szacunki wskazują, że ekspozycja ta waha się od 5%
całości finansowania w Arabii Saudyjskiej do ponad 30% w Katarze23.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wskazuje, że zasady ekonomii islamskiej oraz zbiór islamskich instrumentów finansowych były bardziej efektywne oraz odporne na nieprzewidziane zmiany rynkowe. Oznacza
to, że przedsiębiorstwa wykorzystujące instrumenty islamskie mogły prowadzić działalność w bezpieczniejszym otoczeniu gospodarczym.
Przedsiębiorca zachodni może stosować islamskie instrumenty finansowe pod warunkiem, że dobrze zrozumie cechy odróżniające je od rozwiązań konwencjonalnych oraz racjonalnie oszacuje specyficzne ryzyko z nich wynikające24.
W reakcji na kryzys ekonomiczny rozpoczęty w 2008 roku sektor finansów islamskich dążył do
wprowadzenia lepszej kontroli działalności poszczególnych uczestników rynku. W pierwszej fazie
działań nadano najwyższy priorytet pracom nad międzynarodowymi standardami islamskimi, dotyczącymi struktury produktów oraz rachunkowości. Brak standardów skutkuje bowiem znacznym
utrudnieniem w analizie aktualnej sytuacji na rynku islamskim oraz w dokonaniu szybkiej i wiarygodnej oceny zawartych transakcji, które będą miały wpływ na rentowność poszczególnych instytucji i ich klientów w przyszłości. Faza druga zakłada dopracowanie rzetelnych metod ratingowych
dla instytucji islamskich. Oczywiście pewne rozbieżności pomiędzy państwami pozostaną, tak jak
ma to miejsce w konstrukcjach finansowych tradycyjnej zachodniej ekonomii25. Dopiero stworzenie
przejrzystości i porównywalności na poziomie opracowywanych standardów pozwoli rynkowi islamskiemu wejść w kolejną fazę rozwoju.

Summary
The subject of this work is the impact of the crisis on the Islamic financial market in 2008–2009.
The author argues that the high level of security of Islamic financial instruments, which results from
the transparent rules of sharing the risk between the parties to the transaction, provides high resistance of the market to crisis shocks. It may contribute to the rapid and long – lasting development of
this market.
23
24
25

M. A. Bonca, Islamskie..., op. cit., s. 215.
J. Karwowski, Uwagi dotyczące bankowości islamskiej, „Bank i Kredyt”, wrzesień 2005, s. 67.
M. A. Bonca, Islamskie..., op. cit., s. 216–218.
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The paper shows some basic features of Islamic economics. Two main views on the impact of the
crisis on the Islamic finance sector were also presented. The paper deals with Islamic market indexes,
which are benchmarks to represent Islamic-compliant portfolios. The author presented links between
changes in equity indexes: DJ Islamic, CAC 40, Nasdaq and DJIA. The indexes undoubtedly support
the decision-making process and therefore play an important role in the functioning of the markets.
Studies on the crisis of 2008–2009 reveal that Islamic institutions have managed to avoid a significant part of the biggest impacts of the crisis situation in the United States. The analysis shows that the
principles of Islamic economics and the collection of Islamic financial instruments are more eﬃcient
and resistant to unforeseen market changes. This means that companies which use the Islamic instruments can operate in a safer business environment.
Concluding the discussion on the prospects for Islamic finance sector, the author believes that
the Muslim investments and investors are becoming more and more important on the world’s capital
markets.
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Ocena polityki gospodarczej
Stanów Zjednoczonych oraz strefy
euro w warunkach kryzysu
Wstęp
Zasadniczą rolę w kształtowaniu sytuacji w gospodarce światowej odgrywają największe państwa
i ugrupowania, jak Stany Zjednoczone oraz strefa euro, ponieważ zachodzące w nich zmiany mają największy wpływ na sytuację w ujęciu globalnym. Kryzys gospodarczo-finansowy z lat 2007–2009 zwrócił uwagę na konieczność analizy wzajemnych relacji między krajami o największym potencjale i oddziaływaniu na stosunki globalne.
Celem artykułu jest próba oceny polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych oraz strefy euro, jak
również jej skuteczności jako metody przezwyciężania kryzysu. W analizie uwzględnione zostały przyczyny i konsekwencje wykorzystania polityki pieniężnej oraz fiskalnej do stabilizowania gospodarki.
Polityka pieniężna oraz fiskalna wspólnie wpływają na kształtowanie się równowagi makroekonomicznej, gdyż działania w obszarze polityki pieniężnej, realizowane przez banki centralne, mają konsekwencje dla warunków prowadzenia polityki fiskalnej przez rządy. Polityka fiskalna kształtuje również
warunki funkcjonowania banków centralnych. W literaturze ekonomicznej kombinacja dwóch wspomnianych polityk określana jest pojęciem policy mix1.
Politykę pieniężną w Stanach Zjednoczonych kształtuje i realizuje System Rezerwy Federalnej,
natomiast w strefie euro – Europejski Bank Centralny. Z kolei polityka fiskalna w UGiW podlega
1

L. Skiba, Polityka fiskalna w unii walutowej, [w:] P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.), Mechanizmy
funkcjonowania strefy euro, Warszawa 2010, s. 119.
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suwerennym decyzjom władz państw członkowskich. Skutki decyzji, które podejmowane są pod
wpływem indywidualnych warunków gospodarczych i społecznych, mają istotne konsekwencje dla
pozostałych państw członkowskich. Z tego powodu polityka fiskalna podlega koordynacji na poziomie ponadnarodowym. Wprowadzono również ramy instytucjonalne i ograniczenia działań rządów
(z których najważniejszy jest Pakt Stabilności i Wzrostu), aby równowaga makroekonomiczna strefy
euro nie została naruszona z powodu aktywności jednego z rządów2.
Wyraźną tendencją, przy jednoczesnym stosowaniu niekonwencjonalnych środków polityki pieniężnej, stało się coraz powszechniejsze odwoływanie się do dyskrecjonalnych instrumentów fiskalnych.
Szczególnie znaczący zwrot w kierunku polityki fiskalnej wystąpił w Stanach Zjednoczonych, które
znacznie zwiększyły wydatki i, co za tym idzie, deficyt budżetowy. Z kolei kraje europejskie, w większości przyjęły postawę bardziej powściągliwą3. Jednak nie uchroniło ich to przed wystąpieniem kryzysu
finansów publicznych. Daje to podstawę do rozważenia zalet oraz wad stosowania polityki monetarnej
i fiskalnej w określonych warunkach gospodarczych.

1� Model oceny restrykcyjności polityki gospodarczej
Do oceny restrykcyjności polityki gospodarczej zbudowany został model uwzględniający wyznaczniki polityki pieniężnej i fiskalnej. Zakłada on, iż kluczowym parametrem polityki fiskalnej jest standaryzowany deficyt budżetowy wyznaczony jako procent PKB (d), natomiast w odniesieniu do polityki
pieniężnej długookresowa stopa procentowa (r)4. Do określenia charakteru polityki fiskalnej i monetarnej dokonano standaryzacji obydwu wskaźników z wykorzystaniem odchylenia od wielkości średniej
dla danego okresu (x) oraz współczynnika zmienności (S(x)). Standaryzację przeprowadzono zgodnie
z formułami5:

Badany okres podzielono na trzy podokresy z uwzględnieniem faz cyklu koniunkturalnego.
Przyjęto, że przemienność opcji w polityce gospodarczej wynika z cyklu koniunkturalnego i jego od2
3
4

Ibidem, s. 119.
M. Lubiński, Polityka fiskalna wobec kryzysu finansowego. Próba oceny, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 9, s. 1.
Względna zmiana deficytu budżetowego i stopy procentowej obliczona została według następujących formuł:
.

5

A. Czyżewski, P. Kułyk, Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych
i w Polsce w latach 1991–2008, „Ekonomista” 2010, nr 2, s. 192.
66

M. Twarowska Ocena polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych oraz strefy euro

działywania na politykę. Charakter polityki w poszczególnych podokresach wyrażono jako średnią
arytmetyczną standaryzowanych wskaźników deficytu budżetowego (d’) i stopy procentowej (r’).
Kształtowanie się wartości wskaźnika deficytu budżetowego powyżej zera (wzrost deficytu) wskazuje na ekspansywność polityki fiskalnej, w przeciwnym wypadku następuje przesunięcie w kierunku
polityki restrykcyjnej. Dodatnia wartość wskaźnika zmian stopy procentowej świadczy o restrykcyjnej (pasywnej) polityce monetarnej, przeciwna sytuacja oznacza, że mamy do czynienia z ekspansywną (aktywną) polityką monetarną. Syntetyczna ocena polityki gospodarczej (Pg) określona
została jako wartość wypadkowa opcji stosowanych w polityce fiskalnej (P f) i monetarnej (Pm) na
podstawie następującej formuły6:

2� Analiza polityki fiskalnej i monetarnej w strefie euro
Polityka gospodarcza zarówno w strefie euro, jak też w Stanach Zjednoczonych charakteryzowała się przemiennością opcji. W strefie euro daje się zauważyć wyraźną zbieżność w kierunkach
polityki fiskalnej i monetarnej – w każdym z wyróżnionych okresów kształtowały się one w tym samym kierunku, co obrazuje tabela 2. W całym badanym okresie wystąpił jeden podokres, w którym
prowadzona była restrykcyjna polityka gospodarcza oraz dwa podokresy charakteryzujące się ekspansywną polityką gospodarczą. W USA również wystąpiły dwa podokresy ekspansywnej polityki
gospodarczej, jednak był to podokres pierwszy i trzeci, natomiast w strefie euro drugi i trzeci. Warto
również zauważyć, że w strefie euro w całym badanym okresie występowało znacznie większe odchylenie standardowe zarówno względnej zmiany deficytu budżetowego, jak też względnej zmiany stopy
procentowej w porównaniu do Stanów Zjednoczonych (tabela 1 oraz 3). To wskazuje na większą
zmienność tych wielkości w strefie euro.
Zmiany zachodzące w polityce gospodarczej USA oraz strefy euro opisują z wykorzystaniem powyższego modelu poniższe tabele.

6

Ibidem, s. 192.
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Tabela 1. Wskaźniki określające kierunki polityki gospodarczej strefy euro w latach 1999–2010

Lata

Deficyt
Roczna
budżetowy Długookresowa Roczna względna
względna
(Government stopa procentowa zmiana deficytu
zmiana stopy
(d)
(Long term
balance as
procentowej
interest rates)
a percentage
(r)
of GDP)

Standaryzowany Standaryzowany
wskaźnik
wskaźnik zmiany
zmiany stopy
deficytu
procentowej (r’)
(d’)

2000

-1,3
0,1

4,7
5,4

–
-1,08

–
0,15

–
0,04

–
1,37

2001

-1,6

5

-17,00

-0,07

-2,96

-0,25

2002

-2,2
-3,1
-2,8
-2,5
-1,3
-0,6
-2
-6,3
-6,6

4,9
4,2
4,1
3,4
3,8
4,3
4,3
3,8
2,7

0,38
0,41
-0,10
-0,11
-0,48
-0,54
2,33
2,15
0,05
-1,27
5,32

-0,02
-0,14
-0,02
-0,17
0,12
0,13
0,00
-0,12
-0,29
-0,04
0,14

0,31
0,32
0,22
0,22
0,15
0,14
0,68
0,64
0,25
–
–

0,14
-0,75
0,12
-0,95
1,15
1,25
0,29
-0,56
-1,81
–
–

1999

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Średnia arytmetyczna (x)
Odchylenie standardowe (S(x))

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Commission, Economic forecast, autumn 2005, European Economy, 2005, s. 137, European Commission, Economic forecast, autumn 2010, European Economy,
2010, s. 200, http://stats.oecd.org/index.aspx

W pierwszym podokresie (2000–2003) występowała restrykcyjna polityka zarówno fiskalna, jak
i monetarna. Długookresowe stopy procentowe osiągnęły w 2000 roku wartość 5,4%, następnie uległy
obniżeniu, kształtując się na koniec okresu na poziomie 4,2%7. Restrykcyjna polityka fiskalna przyczyniła się do niskiego deficytu budżetowego, który kształtował się poniżej wartości referencyjnej dla strefy euro 3% PKB, natomiast w 2000 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 0,1% PKB. Od
2001 roku następował wzrost deficytu budżetowego w wyniku kryzysu internetowego i w 2003 roku
łączny deficyt państw strefy euro przekroczył wartość referencyjną, osiągając 3,1% PKB8.

7
8

European Commission, Economic forecast, autumn 2005, European Economy, 2005, s. 137.
http://stats.oecd.org/index.aspx
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Tabela 2. Syntetyczny wskaźnik polityki gospodarczej strefy euro

Okres

Polityka
fiskalna*
(Pf)

Polityka
monetarna*
(Pm)

Polityka
gospodarcza
(Pg)

2000–2003

-0,57

0,13

0,70

restrykcyjna

2004–2006

0,20

-0,18

-0,38

ekspansywna

2007–2010

0,43

-0,21

-0,63

*Średnia arytmetyczna wystandaryzowanych wskaźników z kolejnych lat poszczególnych podokresów.

Źródło: opracowanie własne.

Okres drugi (lata 2004–2006) to wyraźne rozluźnienie polityki gospodarczej. Znaczny spadek długookresowej rynkowej stopy procentowej do poziomu 3,8% w 2006 roku zwiększył dostępność środków finansowych dla podmiotów gospodarczych. Jednak tempo wzrostu realnego PKB pozostało na relatywnie niskim poziomie 1,4% w 2005 roku, natomiast już w 2006 roku nastąpiła zauważalna poprawa
i tempo wzrostu PKB osiągnęło 2,7% (wykres 2). Niekorzystnym zjawiskiem był wysoki poziom bezrobocia, jednak już od 2006 roku wystąpiła redukcja stopy bezrobocia do 7,8% w latach 2006–20089.
Zjawisko to zachodziło w warunkach obniżenia stopy inflacji, co wskazuje na skuteczność polityki gospodarczej, pozwalającej uzyskać zmiany w dwóch podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych:
stopie inflacji i stopie bezrobocia10.
Lata 2007–2010 to zdecydowane pogorszenie sytuacji gospodarczej w wyniku kryzysu gospodarczo-finansowego. Saldo budżetowe w strefie euro w 2007 roku było ustabilizowane, ponieważ
łączny deficyt wyniósł jedynie 0,6% PKB strefy euro. Natomiast już kolejny rok przyniósł dynamiczny
wzrost deficytu do poziomu 6,6% w 2010 roku. Warto jednak zauważyć, że wzrost deficytu budżetowego w strefie euro był znacznie mniejszy w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie wzrost interwencjonizmu gospodarczego spowodował, iż deficyt osiągnął wartość dwucyfrową w 2009 roku
(11% PKB).

9

10

The Conference Board Total Economy Database, Summary Statistics 1995–2010, September 2010, http://www.
conference-board.org/data/economydatabase/
A. Czyżewski, P. Kułyk, Relacje między otoczeniem..., op. cit., s. 198.
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Wykres 1. Deficyt budżetowy i długookresowe stopy procentowe w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych w latach 1999–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Commission, Economic forecast, autumn 2005, European Economy, 2005, s. 137, European Commission, Economic forecast, autumn 2010, European Economy, 2010,
s. 200, http://stats.oecd.org/index.aspx

Długookresowe rynkowe stopy procentowe kształtowały się w strefie euro na poziomie 4,3% w 2007
i 2008 roku. Europejski Bank Centralny na początku 2008 roku rozpoczął serię obniżek oficjalnych stóp
procentowych – obniżył oprocentowanie głównych operacji refinansowych EBC (main refinancing operations) z poziomu 4,25% w styczniu 2008 roku do 1,00% w maju 2009 roku11. W ślad za obniżką oficjalnych stóp procentowych nastąpił spadek długookresowych rynkowych stóp procentowych do 2,7%
w 2010 roku. Zmiany te zachodziły przy ujemnej stopie wzrostu PKB w 2009 roku oraz tendencjach
deflacyjnych (wykres 2).
Wykres 2. Wzrost gospodarczy oraz wskaźnik wzrostu cen w Stanach Zjednoczonych i strefie euro w latach
1999–2010*

*Prognoza The Conference Board na 2010 rok.
Źródło: opracowanie własne na podstawie The Conference Board Total Economy Database, Summary
Statistics 1995–2010, September 2010, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/
11

European Central Bank, Statistics Pocket Book February 2010, Frankfurt am Main 2010, s. 26.
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3� Analiza polityki fiskalnej i monetarnej w Stanach Zjednoczonych
W latach 1999–2010 w Stanach Zjednoczonych również wystąpiła przemienność w stosowanych
opcjach polityki monetarnej i fiskalnej. Deficyt budżetowy USA w stosunku do PKB od 2002 roku
osiągnął znacznie wyższy poziom w porównaniu do strefy euro. Wartości wskaźnika deficytu budżetowego kształtowały się powyżej zera (wzrost deficytu) w pierwszym (2000–2003) oraz trzecim (2007–
2010) podokresie, co wskazuje na ekspansywność polityki fiskalnej. Natomiast w latach 2004–2006,
dzięki restrykcyjnej polityce fiskalnej, nastąpiło znaczne obniżenie deficytu budżetowego z 4,4% PKB
na początku podokresu do 2,2% PKB w ostatnim roku.
Tabela 3. Wskaźniki określające kierunki polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych w latach 1999–2010

Deficyt budżetowy Długookresowa Roczna względna
(Government balance stopa procentowa zmiana deficytu
(d)
(Long term
as a percentage
Lata
interest rates)
of GDP)

2006

0,7
1,5
-0,6
-4
-5
-4,4
-3,3
-2,2

5,6
6
5
4,6
4
4,3
4,3
4,8

2007

-2,8

4,6

2008
2009

-6,5
-11

3,7
3,3

2010

-10

3,1

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

–
1,14
-1,40
5,67
0,25
-0,12
-0,25
-0,33

Roczna
Standaryzowany Standaryzowany
względna
wskaźnik
wskaźnik zmiany
zmiana
zmiany stopy
deficytu (d’)
stopy
procentowej (r’)
procentowej
(r)

–
0,07
-0,17
-0,08
-0,13
0,08
0,00
0,12

–
0,27
-1,12
2,75
-0,22
-0,42
-0,49
-0,54

–
1,15
-1,16
-0,32
-0,81
1,19
0,46
1,59

0,27

-0,04

-0,21

0,05

1,32
0,69

-0,20
-0,11

0,37
0,02

-1,44
-0,59

Średnia arytmetyczna (x)

-0,09
0,65

-0,06
-0,05

-0,41
–

-0,13
–

Odchylenie standardowe (S(x))

1,82

0,10

–

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Commission, Economic forecast, autumn 2005, European Economy, 2005, s. 137, European Commission, Economic forecast, autumn 2010, European Economy, 2010,
s. 200, http://stats.oecd.org/index.aspx

Z wyliczeń przeprowadzonych na podstawie modelu wynika, że w całym badanym okresie
(2000–2010) polityka monetarna, oceniana za pomocą długookresowej rynkowej stopy procentowej,
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miała charakter ekspansywny, pomimo że System Rezerwy Federalnej prowadził politykę restrykcyjną, podwyższając stopy procentowe w latach 2004–200612 (wtedy w USA występowało wysokie
tempo wzrostu gospodarczego, sięgające 3,6% w 2004 roku oraz wysoka inflacja (CPI) kształtująca
się na poziomie 3,4% w 2005 roku13). Wahania stóp procentowych są powiązane z przebiegiem koniunktury. Recesje w Stanach Zjednoczonych niejednokrotnie rozpoczynały się od podniesienia stóp
procentowych przez System Rezerwy Federalnej w celu przeciwdziałania inflacji pod koniec fazy
wzrostowej cyklu14.
W reakcji na zaburzenia, które wystąpiły na rynku finansowym, System Rezerwy Federalnej przeprowadził od 2007 roku cykl obniżek stóp procentowych, w wyniku czego stopa oprocentowania funduszy
federalnych (Intended federal funds rate) od 16.12.2008 roku została określona w przedziale 0–0,25%15.
Długookresowe rynkowe stopy procentowe również obniżono z poziomu 4,6% w 2007 roku do 3,1%
w 2010 roku. Ekspansywna polityka monetarna i fiskalna miały na celu przezwyciężenie recesji i wspieranie wzrostu gospodarczego w sytuacji spadku realnego PKB o 2,7% w 2009 roku.
Tabela 4. Syntetyczny wskaźnik polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych

Okres
2000–2003
2004–2006
2007–2010

Polityka
fiskalna*
(Pf)

Polityka
monetarna*
(Pm)

Polityka
gospodarcza
(Pg)

0,42
-0,48
0,06

-0,28
-0,27
-0,53

-0,70
0,21
-0,59

restrykcyjna
ekspansywna

* Średnia arytmetyczna wystandaryzowanych wskaźników z kolejnych lat poszczególnych podokresów.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1.

4� Ocena polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach globalnego kryzysu
gospodarczo-finansowego
Oceniając politykę gospodarczą należy brać pod uwagę jej dostosowanie do aktualnej sytuacji
gospodarczej16. Uwzględnienie wskaźników makroekonomicznych wydaje się szczególnie ważne ze
12

13

14
15

16

Board of Governors of the Federal Reserve System, Monetary Policy, Open Market Operations, Intended Federal
Funds Rate, http://www.federalreserve.gov/fomc/fundsrate.htm
The Conference Board Total Economy Database, Summary Statistics 1995–2010, september 2010, http://www.
conference-board.org/data/economydatabase/
M. Lubiński, Polityka fiskalna..., op. cit., s. 4.
Board of Governors of the Federal Reserve System, Monetary Policy Report to the Congress, Washington, 27.02.2008,
s. 33.
K. Rybiński, Globalizacja w trzech odsłonach, Warszawa 2007, s. 28.
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względu na fakt, że polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, a w jeszcze większym stopniu Systemu Rezerwy Federalnej, jest jednym z głównych czynników decydujących nie tylko o sytuacji
w Stanach Zjednoczonych i strefie euro, ale też w całej gospodarce światowej.
Europejski Bank Centralny w pierwszej kolejności konsekwentnie dąży do osiągnięcia swojego priorytetowego celu stabilności cen. Natomiast System Rezerwy Federalnej kieruje się różnymi celami, w zależności od występujących przesłanek i sytuacji gospodarczej, gdyż nie sprecyzował wyłącznie jednego
priorytetowego celu działalności. Analiza polityki pieniężnej banków centralnych pozwala stwierdzić, że
jako główne narzędzie kształtowania ceny pieniądza oraz aktywności gospodarczej stosują one regulacje
stóp procentowych, jednak obniżenie ich niemal do poziomu zerowego i pojawienie się ryzyka spirali
deflacyjnej oznacza konieczność wykorzystywania narzędzi niestandardowych, które wiążą się z większym ryzykiem z powodu braku doświadczenia w ich stosowaniu.
Prowadzenie ekspansywnej polityki monetarnej, czyli obniżanie stóp procentowych wiąże się z ryzykiem spirali deflacyjnej. Ograniczanie spadku cen jest wówczas równoznaczne ze wzrostem realnych
stóp procentowych, co dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia popytu i wzrostu presji deflacyjnej.
Skuteczność polityki monetarnej osłabiana jest poprzez destabilizację rynków finansowych, zakłócającą transmisję monetarną. Dodatkowe utrudnienie stanowi konieczność utrzymania równowagi
zewnętrznej. Regulując stopy procentowe, banki centralne muszą uwzględniać ich wpływ na wahania
kursów walutowych oraz przepływy kapitału. Ekspansywna polityka monetarna może wiązać się również z niebezpieczeństwem pobudzenia oczekiwań inflacyjnych. Natomiast próby wykorzystania polityki monetarnej do stymulowania gospodarki w okresach kryzysu mogą osłabić wiarygodność władzy
monetarnej w walce z inflacją17.
Ze względu na ograniczenia fiskalne oraz rozchwianie na rynkach walutowych, prowadzenie polityki pieniężnej przez EBC oraz FED w latach kryzysu było niezwykle trudne. Dodatkowym problemem
stała się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych krajach strefy euro.
W przezwyciężaniu kryzysu gospodarczo-finansowego na szeroką skalę wykorzystywano instrumenty polityki fiskalnej. Interwencje fiskalne przyjęły dwie podstawowe formy: bezpośredniego
wsparcia udzielanego w różnych formach instytucjom finansowym oraz pakietów stymulujących popyt. Znaczący wzrost wydatków budżetowych na te cele wystąpił przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, co miało przełożenie na dynamiczny wzrost deficytu budżetowego do 11% PKB w 2009 roku.
Natomiast w strefie euro jako całości znaczenie pakietów stymulujących oraz wsparcie dla sektora finansowego miało mniejsze znaczenie, jednak również spowodowało wzrost deficytu budżetowego do
6,6% PKB w 2010 roku18. Stosowanie dyskrecjonalnych instrumentów fiskalnych w szerszym zakresie
w USA w porównaniu do strefy euro może wynikać przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze
Stany Zjednoczone uznawane za państwo wiarygodne miały nieograniczone możliwości finansowania
deficytu przy umiarkowanych kosztach poprzez emisję obligacji. Po drugie państwa strefy euro oraz
kandydujące do członkowstwa zobligowane są do przestrzegania Paktu Stabilności i Wzrostu, który
17
18

M. Lubiński, Polityka fiskalna..., op. cit., s. 5.
http://stats.oecd.org/index.aspx
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chociaż nie przez wszystkie państwa jest rygorystycznie przestrzegany, to jednak może hamować wzrost
wydatków budżetowych.
Argumentując na rzecz stosowania polityki fiskalnej w przezwyciężaniu kryzysu, należy wskazać że:
1. dzięki niej można szybciej osiągnąć zamierzone skutki;
2. może być precyzyjnie nakierowana na ofiary kryzysu;
3. stosowanie wyłącznie polityki monetarnej może doprowadzić do poziomu stóp procentowych,
przy którym pojawiają się problemy z kursem walutowym oraz ryzyko spekulacji;
4. w warunkach niepewności wpływu polityki gospodarczej na kryzys korzystne jest
posługiwanie się szerszą paletą instrumentów19.
Do wad interwencji fiskalnych można zaliczyć:
1. stosunkowo niską wartość mnożników fiskalnych;
2. nieracjonalny charakter wydatków budżetowych, które mogą statystycznie podnosić PKB,
natomiast nie zwiększać dobrobytu;
3. finansowanie inwestorów kosztem podatników;
4. problemy z wyjściem z interwencji20.
Dodatkowym utrudnieniem w prowadzeniu polityki fiskalnej w UGiW jest brak wspólnej, ponadnarodowej polityki i pozostawienie kompetencji w tym zakresie na poziomie państw członkowskich, co
pomimo reguł zawartych w pakcie stabilności i wzrostu daje możliwości nadużyć.
Łączne stosowanie narzędzi fiskalnych i monetarnych eliminuje niepewność dotyczącą skuteczności każdego z nich i zwiększa szanse sukcesu.

Podsumowanie
Przedmiotem niniejszej pracy była polityka gospodarcza, która obejmuje monetarne instrumenty
oddziaływania na gospodarkę, jak również politykę fiskalną. W artykule przedstawione zostały powiązania zachodzące pomiędzy wzrostem gospodarczym, równowagą budżetową oraz długoterminowymi
stopami procentowymi. Analiza obejmuje również przyczyny i skutki stosowania do stabilizowania gospodarki instrumentów polityki monetarnej i fiskalnej.
Kryzys finansowy, który rozpoczął się latem 2007 roku na rynku ryzykownych kredytów hipotecznych (kredytów subprime), okazał się być największym załamaniem aktywności gospodarczej od czasów wielkiego kryzysu lat 30. Chociaż kryzys finansowy miał swój początek w Stanach Zjednoczonych,
spowodował równie silne wstrząsy na rynku finansowym strefy euro. Kryzys finansowy miał również
ogromny wpływ na finanse publiczne i pogorszenie sytuacji fiskalnej zarówno w Stanach Zjednoczo19
20

M. Lubiński, Polityka fiskalna..., op. cit., s. 6.
Ibidem, s. 7.
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nych, jak też w krajach strefy euro, jednak ocena kosztu netto pomocy fiskalnej państwa dla sektora bankowego będzie możliwa po upływie dłuższego czasu.
Badania przedstawione w artykule pozwalają na rozważenie zalet oraz wad stosowania polityki monetarnej oraz fiskalnej w celu przezwyciężania kryzysów.

Summary
The aim of this article is to assess the economic policies of the United States and euro area during
the financial crisis. The subject of this work is an economic policy as a monetary instrument aﬀecting
the macroeconomic situation as well as the fiscal policy. The author presented the links between an
economic growth, a government balance and a long term interest rates.
The paper presents an analysis which includes the reasons and consequences of the use of the monetary and fiscal policy applied to stabilize the economy. The financial crisis that started in summer 2007 in
the subprime mortgage market turned into the deepest collapse of economic activity in the world since
the Great Depression. Although the global financial crisis had originated in the United States, it caused
equally strong turbulences in the euro area financial market. The financial crisis has had a large impact
on public finances. An assessment of the net fiscal cost of the government support to the banking sector
requires a long horizon, which goes beyond the year in which such the support was eﬀectively provided.
To sum up, the research made it possible to consider the advantages and disadvantages of the use of
the monetary and fiscal policy to overcome the crisis.

Małgorzata Twarowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
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Elżbieta Wideńska

Dolar amerykański jako
waluta carry trade
Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, jak zmieniała się rola dolara amerykańskiego w operacjach carry trade w ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz pokazanie, iż z waluty do inwestowania dolar stał
się walutą, w której zaciąga się zobowiązania w tego typu operacjach. Tekst ten zawiera próbę odpowiedzi na pytanie, jak do tego doszło oraz co miało największy wpływ na taką zmianę. W tym celu przeprowadzone zostały niezbędne analizy porównawcze polityki stóp procentowych prowadzonej przez
władze monetarne wybranych krajów oraz badania wykresów kształtowania się poszczególnych kursów
walutowych.

1. Znaczenie dolara amerykańskiego na rynku walutowym
Rola kursu walutowego we współczesnej gospodarce ze względu na rozmiar i zasięg rynku walutowego
jest ogromna. Jego globalny charakter pozwala na zawieranie transakcji nieprzerwanie, 24 godziny na dobę,
przez podmioty w różnych miejscach na świecie1. Jest on rynkiem pozagiełdowym tzw. over-the-counter, czyli bez określonego miejsca funkcjonowania, co zdecydowanie utrudnia rzeczywiste określenie wielkości
obrotów2. Według danych z 2010 roku dzienna wartość transakcji, które dochodzą do skutku na rynku walutowym to około 4 biliony dolarów amerykańskich. Obroty te w stosunku do kwietnia 2007 roku wzrosły
1
2

M. Rubaszek, D. Serwa, Analiza kursu walutowego, Warszawa 2009, s. 22.
Bank Rozrachunków Międzynarodowych co trzy lata przeprowadza ankietę wśród banków centralnych oraz
innych uczestników rynku walutowego, stąd dane na temat wielkości obrotów.
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o ponad 20%3. Właśnie ze względu na wielkość, znaczenie i ciągły rozwój tego rynku jego uczestnicy na
bieżąco obserwują wahania kursów walutowych, próbując przewidzieć kierunek ich zmian.
Wśród walut, które skupiają szczególną uwagę uczestników rynku walutowego, od wielu lat, nieprzerwanie znajduje się dolar amerykański. Swoją pozycję zawdzięcza on znaczeniu USA w międzynarodowych stosunkach ekonomicznych m.in. pod względem udziału w światowym PKB i w handlu
zagranicznym. Podkreślić należy, iż Stany Zjednoczone już od końca XIX wieku budowały swoją potęgę,
czego skutkiem było ciągłe umacnianie się pozycji dolara. Przełomowym momentem była konferencja
w Bretton Woods. W wyniku jej ustaleń dolar przejął wiodącą rolę w międzynarodowym systemie walutowym4. Pomimo problemów, z którymi boryka się obecnie amerykańska gospodarka, dolar znajduje
się niezmiennie w obszarze zainteresowania podmiotów z całego świata. Na jego korzyść przemawiają
m.in. efekty sieciowe5 oraz utrzymywanie przez wiele krajów rezerw walutowych w USD. Ponadto wskazuje się na czynniki, które wpływają na stopień umiędzynarodowienia waluty. Są to np. udział państwa
emitującego daną walutę w światowym handlu i PKB, funkcjonowanie na obszarze tego kraju dobrze
rozwiniętego rynku finansowego, a także stopień zaufania uczestników rynku międzynarodowego do
waluty6. W powyższych kategoriach Stany Zjednoczone utrzymują stale silną pozycję. W 2009 roku
udział USA w światowym PKB wynosił 24,6% i była to wartość najwyższa spośród wszystkich gospodarek świata, pomijając szacunki dla UE w całości7. W eksporcie światowym również zajmują czołową
pozycję wraz z UE i Chinami8. Jeśli chodzi natomiast o zaufanie inwestorów, to odzwierciedlają je dane
wskazujące na 85% udziału dolara amerykańskiego w handlu walutami, w jednej ze stron transakcji9.

2� Carry trade jako forma spekulacji na rynku walutowym
Nawet 90% transakcji zawieranych na rynku walutowym to operacje o charakterze spekulacyjnym.
Spekulacja oznacza grę na zwyżkę lub zniżkę kursów walutowych, w której podjęcie wysokiego ryzyka
kompensowane jest przez ponadprzeciętne zyski10. Formą spekulacji, która stosowana na dużą skalę prowadzić może do zmiany cen walut, jest carry trade.
3

4

5

6
7

8

9
10

Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives
Market Activity in April 2010, s. 6, http://www.bis.org/publ/rpfx10.htm
Więcej zob. B. Mucha-Leszko (red.), Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, Lublin 2005,
s. 26.
Wynikają one z szerokiego zastosowania waluty i powodują m.in. obniżenie kosztów transakcyjnych, wybór
danej waluty w rozliczeniach handlowych. Tak jest np. w przypadku dolara, jeśli chodzi o określanie ceny
ropy naftowej. B. Mucha-Leszko, M. Kąkol, Polityka Systemu Rezerwy Federalnej i jej skutki w latach 1995–2008,
http://www.msg.umcs.lublin.pl/fed.pdf
L. Oręziak, Euro nowy pieniądz, Warszawa 1999, s. 97–128.
Obliczenia własne na podstawie danych MFW, Report for Selected Country Groups and Subjects, Gross domestic
product, current prices: World, United States, http://www.imf.org/external/data.htm
Na podstawie danych CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
rankorder/2078rank.html?countryName=United%20States&countryCode
Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Triennial Central Bank..., op. cit., s. 8.
K. Kochan, Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego, Gliwice 2009, s. 29.
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Idea carry trade bazuje na różnicach stóp procentowych. Strategia ta polega na sprzedaży waluty kraju
o relatywnie niskiej stopie procentowej i kupnie waluty państwa o wyższej stopie. Środki te inwestowane
są w aktywa przynoszące pokaźniejsze zyski właśnie ze względu na wyższą stopę procentową11. Carry
trade to sposób na wykorzystanie okazji istniejącej na międzynarodowym rynku finansowym w celu
osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Nie jest to jednak strategia zapewniająca
bezwarunkowy zysk, jak każda transakcja finansowa wiąże się bowiem z ryzykiem.
Po pierwsze istnieje ryzyko walutowe, które najsilniej oddziałuje na powodzenie transakcji. Nawet niewielka zmiana kursu pary walut wykorzystywanych do carry trade, może spowodować, że zysk osiągany
z różnic w stopach procentowych zostanie zniwelowany przez straty wynikające ze zmian kursu walutowego12. Umocnienie się waluty, w której zaciąga się zobowiązanie, nawet o kilka punktów procentowych w stosunku do waluty, w której inwestujemy, przy wysokich kwotach może spowodować, że w momencie zakończenia inwestycji okaże się ona nieefektywna. Z drugiej strony z tego tytułu mogą być osiągnięte dodatkowe
zyski, jeżeli sytuacja będzie odwrotna i to waluta kraju o wyższej stopie procentowej będzie się umacniać.
Po drugie należy wziąć pod uwagę ryzyko stopy procentowej. Od tego czynnika jest bowiem uzależniony pozytywny efekt całej operacji13. Konieczne jest monitorowanie sytuacji gospodarczej na świecie
i w konkretnych krajach, oraz analizowanie komentarzy wygłaszanych przez władze monetarne. Każda
zmiana w polityce pieniężnej skutkująca zmianą stopy procentowej może mieć wpływ na przebieg spekulacji w formie carry trade.

3� Zastosowanie poszczególnych walut w operacjach typu carry trade
Najbardziej popularną walutą carry trade pozostawał przez długi czas jen japoński14. Władze monetarne Japonii utrzymywały bowiem stopę procentową przez ponad 10 lat bez zmian na poziomie poniżej
1% (wykres 1)15. Taki stan rzeczy w konfrontacji ze stosunkowo wysokimi stopami procentowymi na
świecie do mniej więcej połowy 2008 roku stawiał jena na uprzywilejowanej pozycji, jako walutę zaciągania zobowiązań w transakcjach carry trade16. W październiku 2010 roku podjęto decyzję o dalszej
obniżce stopy referencyjnej z i tak niskiego poziomu 0,1%, do przedziału 0,0–0,1%. Działanie to miało
przyczynić się do pobudzenia gospodarki. Pomimo że koniunktura w Japonii stopniowo się poprawia,
11
12
13
14

15
16

http://seekingalpha.com/article/172201-implications-of-the-dollar-carry-trade
http://blog.ingsecurities.pl/2010/02/przenoszony-dolar-czyli-niebezpieczny-%E2%80%9Ecarry-trade%E2%80%9D/
Ibidem.
http://economictimes.indiatimes.com/markets/forex/Dollar-carry-trade-faces-risks-in-2010/articleshow/5363573.
cms?curpg=2
http://www.boj.or.jp/en/type/stat/boj_stat/discount.htm; por. Wykres 5.
W latach 2004–2008 władze monetarne skłaniały się ku stopniowemu podwyższaniu stóp procentowych, tak
było m.in. w Stanach Zjednoczonych, Strefie Euro i w Wielkiej Brytanii. Na początku 2008 roku wysokość stóp
procentowych zbliżyła się do poziomu około 4–5%; por. OECD Factbook 2010, Economic, Environmental and Social
Statistics, The Crisis and beyond, Monetary Policy, http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2010-en/12/05/02/
index.html?contentType=&itemId=/content/chapter/factbook-2010-107-en&containerItemId=/content/serial/18147
364&accessItemIds=&mimeType=text/html
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to jednak tempo zmian nie jest zadowalające. Decyzja o obniżeniu stopy referencyjnej do niemal zerowego poziomu nie daje dalszej możliwości wpływania w ten sposób na sytuację w kraju17.
Wykres 1. Wysokość stopy referencyjnej w Japonii w latach 1999–2010

Źródło: OECD Factbook 2010, Economic, Environmental and Social Statistics, The Crisis and beyond, Monetary Policy,
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2010-en/12/05/02/index.html?contentType=&itemId=/content/chapter/factbook-2010-107-en&containerItemId=/content/serial/18147364&accessItemIds=&mimeT
ype=text/html

Przez długi czas dolar amerykański był walutą inwestowania w strategii carry trade, na którą wymieniano japońskie jeny. Z danych przedstawionych na wykresie 2 wynika, że w latach 2006–2007 stopa
funduszy federalnych (uznawana za główny wyznacznik prowadzonej przez FED polityki pieniężnej)
pozostawała na wysokim poziomie ponad 5%18. W połączeniu z pozostającą poniżej 0,5% stopą wyznaczaną przez Bank Japonii19 oraz niewielką zmiennością kursu tej pary walut (wykres 3) dawało to możliwość spekulacji.
Z punktu widzenia amerykańskiej waluty sytuacja uległa jednak zmianie. Dolar z waluty inwestowania stał się walutą, w której zaciągano zobowiązania. W 2007 roku pękła bańka spekulacyjna na rynku
nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Złą sytuację gospodarki pogorszyło dodatkowo negatywne

17
18
19

http://money.cnn.com/2010/10/05/news/international/bank_of_japan/index.htm
http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm
http://www.boj.or.jp/en/type/stat/boj_stat/discount.htm
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zaangażowanie instytucji finansowych w tzw. toksyczne aktywa. Skutkiem tych wydarzeń był bardzo
poważny, długi i dotkliwy w skutkach kryzys finansowy, który swoim zasięgiem objął cały świat.
Wykres 2. Wysokość stopy procentowej funduszy federalnych w Stanach Zjednoczonych w latach 2000–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FED, http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/
openmarket.htm

Stagnacja na rynkach poszczególnych gospodarek skłaniała władze monetarne do pobudzania koniunktury poprzez redukcje stóp procentowych. Taką samą politykę podjęła Rezerwa Federalna. Na
wykresie 2 widać wyraźnie, z jaką skalą obniżek mieliśmy wówczas do czynienia. Stopa procentowa
FED w 2007 roku spadła z poziomu 5,25% o pięć punktów procentowych i zatrzymała się na poziomie 0,25%20. Zmiana polityki pieniężnej stworzyła szansę, aby dolar stał się dla jena walutą konkurencyjną w operacjach carry trade. Oprócz polityki pieniężnej działały również inne czynniki, m.in. znaczne
osłabienie się dolara w tym okresie spowodowane spadkiem zaufania do amerykańskiej gospodarki. Im
większe były oczekiwania co do spadku dolara, tym chętniej był on wykorzystywany jako waluta carry
trade, ponieważ przy zamykaniu pozycji za posiadane mocne waluty można było otrzymać więcej dolarów. Na wzrost popularności amerykańskiego pieniądza miał również wpływ umacniający się jen. Na
wykresie 3 wyraźnie widać, że tendencja ta kształtowała się już od kilku lat – aprecjacja jena rozpoczęła
się jeszcze w 2007 roku. Obawa o ryzyko stopy procentowej była tłumiona przez wypowiedzi członków

20

http://money.cnn.com/news/specials/fed/
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Rezerwy Federalnej, którzy przez cały 2009 rok zapewniali, że koszt kapitału będzie niezmiennie pozostawał na niskim poziomie. Decyzja o podwyżce nie została także podjęta w 2010 roku21.
Wykres 3. Kurs pary walut USD/JPY w latach 2005–2011

Źródło: http://finance.yahoo.com/echarts?s=USDJPY=X+Interactive#chart2:symbol=usdjpy=x;range=
my;indicator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined

Dolar amerykański zaczął być powszechnie uznawany jako waluta carry trade po 2008 roku. Najczęściej mówi się w tym kontekście o dwóch parach walutowych USD – CAD, czyli dolar amerykański i dolar kanadyjski oraz USD – AUD, która wyznacza stosunek wartości dolara amerykańskiego do
dolara australijskiego. Wybór tych walut był oczywiście związany z prowadzoną przez ich narodowe
władze monetarne polityką oraz korzystnym kształtowaniem się wartości tych walut. Bank Australii
utrzymywał referencyjną stopę procentową w ciągu ostatnich dziesięciu lat na poziomie nie niższym
niż 3%. Zaś największa różnica w stosunku do odpowiedniej wielkości dla Stanów Zjednoczonych
miała miejsce w 2008 roku i wynosiła nawet ponad 5 pkt. proc. W kolejnych latach spadła odpowiednio do około 3 i 4 pkt.. Rozbieżność pomiędzy tymi wielkościami była jednak nadal korzystna,
w porównaniu do tego, jaką politykę pieniężną prowadziły władze monetarne innych państw, aby
pobudzić gospodarki22.

21
22

http://prnews.pl/analizy/koniec-carry-trade-czyli-sprzedaj-australie-kupuj-japonie-52248.html
Jako przykład można podać Bank Anglii czy EBC – instytucje te w okresie kryzysu zdecydowały się na obniżenie
stóp procentowych prawie do zera.
82

E. Wideńska Dolar amerykański jako waluta carry trade

Wykres 4. Wysokość stopy procentowej Banku Australii w latach 2000–2010

Żródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Banku Australii, http://www.rba.
gov.au/statistics/cash-rate.html

Zarówno na wykresie obrazującym stosunek wartości dolara amerykańskiego do dolara australijskiego, jak i do dolara kanadyjskiego, można zaobserwować zmianę kształtowania się kursu walutowego od mniej więcej końca 2008 roku. W obu przypadkach trend spadkowy dla amerykańskiej waluty
utrzymywał się przez cały 2009 rok. Taki stan rzeczy nie pozostaje bez związku m.in. z polityką pieniężną
prowadzoną przez Rezerwę Federalną. Z wykresu 2 odczytać można, że stopniowe obniżanie stopy procentowej FED rozpoczął już w 2007 roku, by pod koniec 2008 podjąć decyzję o zredukowaniu jej do
poziomu bliskiego 0%23.
Słabnący dolar był zachętą do zwiększenia zaangażowania w transakcje carry trade, ponieważ przy
zamykaniu pozycji walutowej pogorszenie kursu dawało możliwość osiągnięcia dodatkowych zysków.
W konsekwencji dużej aktywności i skali takich transakcji negatywne tendencje kształtowania się kursu
dolara były jeszcze potęgowane.
Ciekawe jest również to, że porównanie wykresów par walutowych USD – CAD i USD – AUD
pozwala twierdzić, iż zmiany kursu dolara w stosunku do wymienionych walut w wyróżnionym okresie wykazywały bardzo zbliżone tendencje. Najsilniejszy związek widać mniej więcej od połowy roku
2008, od kiedy to cena USD w stosunku do dolara kanadyjskiego i australijskiego zmieniała się w niemal

23

http://money.cnn.com/news/specials/fed/
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identyczny sposób. Obliczona dla fragmentu tego okresu korelacja jest wysoka i wskazuje na bardzo
silne powiązanie notowań omawianych par walut24.
Wykres 5. Kurs pary walut USD – CAD w latach 2005–2011

Źródło: http://finance.yahoo.com/echarts?s=USDCAD=X+Interactive#chart2:symbol=usdcad=x;range
=my;indicator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined

Zmiana nastąpiła na początku roku 2010. Cena dolara amerykańskiego wyrażona w dolarach
kanadyjskich zakończyła okres drastycznych spadków i zaczęła kształtować się w trendzie bocznym.
Jeśli chodzi natomiast o parę dolar amerykański i dolar australijski to do połowy 2010 roku mieliśmy
do czynienia z aprecjacją dolara amerykańskiego i zamykaniem pozycji carry trade w tej walucie25.
W drugim półroczu tendencja ta odwróciła się, jednak ponownie na rzecz aprecjacji dolara australijskiego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że australijskie władze monetarne w 2010 roku systematycznie podnosiły poziom stóp procentowych, przy niezmienionej odpowiedniej wartości ustalanej
przez FED.

24

25

Korelacja obliczona dla lat 2008–2010 wynosi 0,957, wynika z tego że istnieje silna dodatnia zależność pomiędzy
notowaniami USD/CAD i USD/AUD. Obliczenia własne na podstawie: http://stooq.pl/q/d/?s=usdcad oraz
http://stooq.pl/q/d/?s=usdaud
http://prnews.pl/analizy/koniec-carry-trade-czyli-sprzedaj-australie-kupuj-japonie-52248.html
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Wykres 6. Kurs pary walut USD – AUD w latach 2005–2011

Źródło: http://finance.yahoo.com/echarts?s=USDAUD=X+Interactive#chart1:symbol=usdaud=x;range
=my;indicator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined

Na początku 2010 roku perspektywy odnośnie do kursu dolara były optymistyczne i wydawało się,
że wraz ze wzrostem ceny tej waluty na rynku nastąpi odejście od korzystania z amerykańskiego pieniądza w operacjach carry trade. Prawdopodobnie do pewnego stopnia przyczyną umacniania się dolara
było zamykanie pozycji w transakcjach spekulacyjnych w obawie przed powiększaniem się strat. Dollar
Index26, czyli indeks waluty amerykańskiej odzwierciedlający jej wartość w stosunku do koszyka sześciu
walut, z dołka na poziomie około 76 punktów na początku 2010 roku wzrósł do ponad 86 punktów
w połowie roku, czyli o około 13%27. Tendencja ta była jednak krótkotrwała, bowiem od mniej więcej
połowy roku cena dolara na rynku walutowym spadała28.
Gospodarka Stanów Zjednoczonych boryka się ciągle z problemami, których odzwierciedleniem
są wahania kursu amerykańskiej waluty. Jednym z nich jest wysoki deficyt handlowy29. Utrzymuje się
on stale i wpędza kraj w spiralę zadłużenia, ponieważ, aby wyrównać bieżący deficyt, trzeba brać kredyty,
które każdego roku zwiększają koszty obsługi długu. Amerykanie codziennie zmuszeni są zaciągać pożyczki w wysokości 6 miliardów dolarów, aby pokryć deficyt bilansu obrotów bieżących oraz zagraniczne
26

27
28
29

Więcej zob. http://www.forexpros.pl/quotes/us-dollar-index lub http://biznes.interia.pl/raport/city-index/news/
dlaczego-indeks-dolarowy,1405341
Obliczenia własne na podstawie: http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=DXY:IND
W listopadzie poziom Dollar Index powrócił do poziomu ze stycznia 2010.
Wraz z rokiem 1998 rozpoczął się jego stały wzrost, a w kulminacyjnym 2006 roku osiągnął on wartość niemal
760 mld. dolarów. U.S. Census Bureau, Foreign Trade, U.S. Trade in Goods and Services – Balance of Payments (BOP)
Basis, http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/historical/gands.pdf
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inwestycje. Największe wsparcie w tej formie pochodzi od rządów państw, m.in. Chin, które utrzymują
popyt na amerykańskie obligacje. Unikając w ten sposób umacniania się juana w stosunku do dolara,
chronią swój eksport30.
Wykres 7. Dollar Index w latach 2006–2011

Źródło: http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=DXY:IND

W obliczu tak ogromnego deficytu bilansu handlowego kurs waluty amerykańskiej nie jest
stabilny. Konfrontując dane na temat pogarszającego się od końca lat dziewięćdziesiątych salda
bilansu obrotów handlowych z kursem USD na rynku walutowym, można zauważyć pewną prawidłowość. Mianowicie spadała wartość dolara, zarówno w stosunku do euro, jak i ta wyrażona
w Dollar Index.
Utrzymujące się na poziomie bliskim zera od końca 2008 roku stopy procentowe, wyzwoliły
wzrost akcji kredytowej, jednak nie wpłynęły na poprawę popytu konsumpcyjnego do oczekiwanych wielkości. Wynika z tego, że po kryzysie trudniej o widoczne skutki utrzymywania niskich
stóp procentowych. Brak tych efektów najbardziej widoczny jest w niskim poziomie inwestycji
oraz relatywnie wysokiej stopie bezrobocia, która w 2010 roku sięgała niemal 10%31. Hamulcem
dla amerykańskiej gospodarki może być również perspektywa podwyżki podatków w 2011 roku32.
Pomimo programów pomocowych, wartych łącznie kilkaset miliardów dolarów, nie osiągnięto do
30
31

32

W. Nawrot, Globalny kryzys finansowy XXI wieku, s. 175.
Ostatnie dane ze stycznia wskazują na stopę bezrobocia na poziomie 9%. Więcej zob. Employment Situation
Sumary, http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
http://www.gazetafinansowa.pl/index.php/wydarzenia/swiat/4425-niepewnosc-najwiekszy-problem-amerykaskiejgospodarki.html
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tej pory oczekiwanych efektów. Eurostat prognozuje, że w 2011 roku PKB Stanów Zjednoczonych
wzrośnie o 2,1%33.

Podsumowanie
Powyższa analiza wskazuje na to, że w ostatnich latach zaszły duże zmiany, jeśli chodzi o pozycję dolara amerykańskiego na rynku walutowym. Dolar będący przez długi czas walutą pożądaną
przez inwestorów i wykorzystywaną w operacjach carry trade w parze ze słabszymi walutami państw,
których władze monetarne prowadziły politykę niskich stóp procentowych, po 2008 roku zajął ich
miejsce. Taka zmiana nastąpiła m.in. w efekcie dużych wahań kursu dolara amerykańskiego, które
odzwierciedlały problemy gospodarcze USA i stanowiły podstawę do przewidywania deprecjacji
tej waluty w przyszłości. Ponadto do wykorzystywania taniego pieniądza w postaci dolara skłaniała
polityka stóp procentowych prowadzona przez Rezerwę Federalną. Informacje i zapewnienia o braku zmian kosztu kapitału zmniejszały ryzyko stopy procentowej, która w operacjach carry trade jest
jednym z podstawowych determinantów opłacalności transakcji. Takie warunki, potęgowane przez
duże różnice w stopach procentowych pomiędzy gospodarkami narodowymi, sprzyjają spekulacji,
zwłaszcza że dolar amerykański jest walutą płynną, mającą ponad 80% udziału w handlu walutami
jako jedna ze stron transakcji34.
Istnieje wiele poglądów na to, jak kształtować się będzie sytuacja dolara w międzynarodowym systemie walutowym w przyszłości. Nie wyklucza się nawet pogorszenia jego pozycji na rzecz walut innych niż euro35. Całkowita marginalizacja amerykańskiego pieniądza wydaje się mało realna, aczkolwiek
może dojść do zmniejszenia się jego znaczenia w długim okresie. Musiałyby jednak zajść zmiany w układzie sił w gospodarce światowej, czego w przyszłości nie można wykluczyć.

Summary
This paper characterises changes of the U.S. Dollar role in carry trade operations over the past five
years. The aim of this work is to prove that the dollar from the currency of investing became the currency
in which commitments are contracted in carry trade operations. Firstly some information about foreign exchange market and speculation is presented. Secondly the most popular currencies that investors
reach for in carry trade operations are specified, together with the characteristics of the monetary policy
pursued by their national authorities. The main conclusion is that in last few years the dollar role in carry
33

34
35

Real GDP growth rate, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pco
de=tsieb020
Obecnie różnica pomiędzy stopą procentową Banku Australii a FED wynosi 4,5 pkt. procentowego; por. wykres 4 i 6.
W związku ze stałym wzrostem znaczenia Chin w gospodarce światowej wskazuje się m.in. właśnie na chińskiego
juana jako na walutę o ogromnych perspektywach.
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trade has changed. Dollar which used to be desirable currency, used in pair with weaker currencies in the
carry trade operations after 2008 took their place.
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II
Aktualne problemy zarządzania
finansowego w przedsiębiorstwach

Agnieszka Bancerz

Analiza due diligence jako narzędzie
stosowane w procesach fuzji i przejęć
Wstęp
Obecnie w czasach globalizacji i wysoko rozwiniętych rynków kapitałowych przedsiębiorstwa dążą
do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, dlatego zjawiskiem często spotykanym są fuzje i przejęcia.
Ta forma rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw jest niezwykle istotna, gdyż nie prowadzi do intensyfikacji konkurencji, lecz do jej eliminacji. Przejęcia są jednym z najpotężniejszych narzędzi w arsenale
firmy, ale mogą być również bezwzględnie niebezpieczne. Procesy fuzji i przejęć są bardzo skomplikowane, ponieważ firmy są instytucjami złożonymi. Potencjalni nabywcy i inwestorzy muszą być w stanie zidentyfikować, zrozumieć i ocenić zalety i wady każdego z aspektów inwestycji, aby uzyskać z tego
przedsięwzięcia pozytywne efekty synergii. Coraz częściej stosowanym narzędziem umożliwiającym
wybór najlepiej pasującego przedsiębiorstwa do obecnej działalności – tak zwaną analizą przedinwestycyjną – jest badanie due diligence.
Przeprowadzenie analizy due diligence jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na zmniejszenie ryzyka związanego z przejęciem i zwiększenie szans na jego sukces. Dobrze przeprowadzone badanie może także pomóc w sprawnym przebiegu transakcji. Dlatego due diligence jest niezbędnym krokiem
do ograniczenia ryzyka związanego z łączeniem się podmiotów.
Analiza due diligence jest bardzo rozbudowanym procesem i obejmuje wiele obszarów, zatem dostęp
do informacji zawartych w dokumencie, będącym raportem z tej analizy, mają jedynie zarządzający firmą. Głównym celem opracowania jest przedstawienie analizy przedinwestycyjnej jako kluczowego narzędzia stosowanego przy planowaniu procesów fuzji i przejęć. W niniejszym artykule zaprezentowane
zostaną takie zagadnienia, jak: istota i zakres analizy due diligence oraz zasadność jej stosowania w procesach fuzji i przejęć a także najczęściej popełniane błędy podczas badania.
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1� Istota analizy due diligence
Pojęcie due diligence wywodzi się z języka angielskiego i znaczy tyle, co należyta staranność. W przypadku problematyki fuzji i przejęć jako due diligence określa się dokonany z należytą starannością proces
zdobycia informacji kluczowych do przeprowadzenia transakcji1. Według A. H. Rosenbloom’a analiza
due diligence to dokładne i kompleksowe badanie cech przejmowanego podmiotu przez inwestora lub
jego doradców2. Nadrzędnym celem due diligence jest sprawdzenie przez potencjalnego nabywcę, czy
kupuje to, co myśli, że kupuje3.
Analiza przedinwestycyjna przeprowadzana jest w pierwszej fazie różnego rodzaju transakcji gospodarczych. Mogą to być procesy fuzji, przejęć (jedynie w przypadku przejęć przyjaznych), inwestycji typu
joint venture, aliansów strategicznych oraz prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Dla zachowania
przejrzystości artykułu do określenia powyższych procesów będzie jedynie stosowany skrót M&A (mergers and acquisitions – ang. fuzje i przejęcia).
Koncepcja due diligence weszła do powszechnego użytku w 1933 roku w Stanach Zjednoczonych.
Przyjęto wówczas ustawę o papierach wartościowych (The Securities Act of 1933), która mówiła o konieczności rzetelnego sporządzania prospektu emisyjnego oraz wniosku o dopuszczenie do obrotu publicznego. Już wówczas środowisko finansowe przyjęło tę koncepcję z entuzjazmem4.
Zasadność stosowania analizy due diligence wywodzi się z konieczności kompleksowego zbadania
zarówno zagadnień materialnych, jak i niematerialnych kupowanego przedsiębiorstwa. Zatem w procesie M&A nie powinno się poprzestawać na sporządzeniu jedynie wyceny wartości przejmowanej spółki.
Analiza due diligence powinna być wręcz przeprowadzona przed wyceną, gdyż wówczas dostarczy ona
informacji niezbędnych do oszacowania wartości spółki5.
Badanie przedinwestycyjne kupowanej spółki ma przede wszystkim na celu zgromadzenie istotnych
i rzetelnych informacji na jej temat, identyfikację i kontrolę kluczowych obszarów jej działalności, wskazanie ewentualnych rodzajów ryzyka związanego z transakcją oraz minimalizację tego ryzyka6. Raport
z analizy due diligence powinien dać odpowiedzi na kilka kluczowych pytań7:
⊙
⊙
⊙
⊙

1

2

3
4
5
6
7

Czy kupowane przedsiębiorstwo rzeczywiście pasuje do strategii realizowanej przez nabywcę?
Jakie ryzyka związane z transakcją mogą pojawić się w przyszłości?
Czy powstaną efekty synergiczne?
Czy kierownictwo nabywanej jednostki podporządkuje się zaleceniom podmiotu przejmującego?

R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa
2010, s. 192.
A. H. Rosenbloom, Due diligence for global deal making: the definitive guide to cross-border mergers and acquisitions,
joint ventures, financings, and strategic alliances, Bloomberg Press, 2002, s. 3.
P. Howson, Due diligence: the critical stage in mergers and acquisitions, Aldershot 2003, s. 4.
A. R. Lajoux, C. M. Elson, The Art of M&A due diligence, New York 2000, s. 20.
E. Mączyńska, Wycena przedsiębiorstw: zasady, procedury, metody, Warszawa 2005, s. 61.
R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi..., op. cit., s. 192.
W. Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Warszawa 1998, s. 173.
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⊙

Czy uda się zintegrować przejmowane przedsiębiorstwo pod względem operacyjnym, zarządczym, finansowym oraz kulturowym?

Wyniki sporządzonej analizy due diligence:
⊙

⊙
⊙

determinują decyzję, czy transakcja dojdzie do skutku (w przypadku wykrycia zbyt dużego
ryzyka procesu M&A spółka kupująca wycofuje się z transakcji),
wpływają na oszacowaną wartość spółki przejmowanej,
powinny zostać wykorzystane na etapie integracji.

W celu minimalizacji ryzyka odstęp pomiędzy badaniem a transakcją powinien być jak najmniejszy, wyklucza to bowiem ewentualność pojawienia się czynników wpływających na zmianę wyników
due diligence. Jednakże czynnikiem gwarantującym sukces przeprowadzenia analizy due diligence jest nieograniczona możliwość dostępu kupca do wachlarza informacji dotyczących badanej spółki, opisanych
w kolejnym punkcie artykułu.

2� Zakres badania due diligence
Analizy due diligence nie można uznać za standardowy proces. Tak jak nie da się znaleźć dwóch identycznych przedsiębiorstw, tak trudno znaleźć analizy due diligence o jednakowym zakresie, bowiem każda
transakcja M&A jest osobliwa. Jednakże najczęściej wykorzystywana jest analiza due diligence w zakresie
finansowym i prawnym. Ostatnio kładzie się także nacisk na sferę niematerialną i do podstawowych
obszarów badania dołącza się części dotyczące aspektów operacyjno-zarządczych, zasobów ludzkich
i ochrony środowiska. Taki zakres badania przedinwestycyjnego został przedstawiony na schemacie nr 1.
schemat 1. Zakres i uczestnicy badania due diligence

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Fołtyn, Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw,
Warszawa 2005, s. 35.
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Niektórzy autorzy wyróżniają także inne obszary, np.: podatkowe, technologiczne, handlowe, IT
i know-how.
Często podkreśla się, że due diligence może być poprawnie sporządzone jedynie przez osoby spoza
spółki przejmującej. Muszą to być specjaliści w danej dziedzinie, dlatego niemożliwe wydaje się sporządzenie kompletnej analizy due diligence we wszystkich zakresach przez jeden podmiot. Schemat 1 pokazuje podmioty uczestniczące w poszczególnych częściach badania.

2.1. Due diligence finansowe
Finansowa część badania przedinwestycyjnego często utożsamiana jest z przeprowadzeniem audytu. Jednakże analiza ta ma szerszy zakres. Kluczowa jest interpretacja i ocena danych pozyskanych ze
sprawozdań finansowych i innych dokumentów księgowych oraz podatkowych. Ta część badania obejmuje przede wszystkim:
⊙
⊙

⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

analizę sprawozdań finansowych spółki,
analizę ekonomiczno-finansową, w tym analizę płynności, rentowności, wypłacalności, zadłużenia, rotacji oraz oszacowanie wskaźników rynkowych typu P/E, P/EBIT, EV/EBIT, P/S, P/BV,
ocenę stosowanej polityki rachunkowości,
ocenę kontroli wewnętrznej stosowanej w spółce,
rozmowy z przedstawicielami kadry kierowniczej8,
weryfikację prognoz finansowych, budżetów oraz planów inwestycyjnych,
opis systemu rachunkowości zarządczej,
ocenę stosowanych narzędzi informatycznych, tj. ERP, systemów niższych klas, narzędzi
Business Intelligence itp.

Z punktu widzenia procesów M&A kluczowe jest spojrzenie w przyszłość, nie zaś nadmierne skupianie się na przeszłości, gdyż w centrum zainteresowania są przyszłe dochody, jakie spółka będzie w stanie wygenerować oraz efekty synergii uzyskane dzięki połączeniu.

2.2. Due diligence prawne
Równie ważne jak przeprowadzenie due diligence finansowego jest to z zakresu uwarunkowań prawnych. Obejmuje ono analizę9:
⊙

8
9

statusu prawnego spółki, jej struktury właścicielskiej, w tym powiązań z innymi spółkami,

W. Fołtyn, Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw, Warszawa 2005, s. 42.
W. Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia..., op. cit., s. 178.
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⊙

⊙
⊙
⊙
⊙

umów z członkami zarządu i rady nadzorczej, związkami zawodowymi oraz praw i obowiązków akcjonariuszy,
umów kredytowych, handlowych, ubezpieczeniowych, doradztwa, dzierżawy i najmu, leasingu,
pozwoleń, koncesji, znaków towarowych, certyfikatów, licencji oraz patentów,
zakończonych i toczących się sporów sądowych,
majątku spółki, w tym rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych.

Z punktu widzenia prawa niezmiernie ważne jest bezpieczeństwo informacji, zatem przed rozpoczęciem analizy przedinwestycyjnej obie strony transakcji podpisują umowy o zachowaniu poufności przekazanych do analizy danych (NDA – Non-Disclosure Agreement). Zachowanie tajemnicy danych zwykle
obejmuje okres od roku do pięciu lat10.
Wiele spółek kończy na tym elemencie analizę due diligence. Jednakże praktyka wskazuje, iż należy
również zbadać poniższe obszary.

2.3. Due diligence operacyjno-zarządcze
Badanie obejmujące funkcjonowanie przedsiębiorstwa w aspektach operacyjnym i zarządczym obejmuje przede wszystkim analizę procesów produkcyjnych, kultury organizacyjnej oraz audyt menadżerski.
Analiza procesów produkcyjnych sprowadza się do zbadania występowania ryzyka technologicznego, istnienia „wąskich gardeł”, które mogą przyczyniać się do zastojów produkcji. Istotna jest wielkość oraz wykorzystanie zdolności produkcyjnych. Ocenie poddany powinien być także stopień nowoczesności procesów technologicznych. Bardzo ważne jest zbadanie źródeł zaopatrzenia, ich koncentracji oraz możliwości
zmiany11. Audyt menadżerski polega na zdobyciu informacji na temat kierownictwa, które mogą okazać się
pomocne na etapie integracji przedsiębiorstw12. Będą to przede wszystkim wiadomości dotyczące kompetencji poszczególnych kierowników, ich kwalifikacji oraz dotychczasowego doświadczenia.
Najistotniejsza w tej części badania jest analiza kultury organizacyjnej, którą często bagatelizują spółki przejmujące. Dzięki zaznajomieniu się z nią można skuteczniej dokonać integracji. Stopień dopasowania podmiotów uczestniczących w procesie M&A pod względem kultury organizacji może wpłynąć na
sukces lub porażkę całego procesu13. Niezbędne do tej analizy jest poznanie:
⊙
⊙

10

11
12
13

typów wzorcowych zachowań określonych dla poszczególnych sytuacji,
sposobów komunikowania się pomiędzy pracownikami na różnych stanowiskach,

D. J. Roberts, Mergers & Acquisitions: An Insider’s Guide to the Purchase and Sale of Middle Market Business Interests,
John Wiley and Sons, 2009, s. 86.
W. Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia..., op. cit., s. 177.
W. Fołtyn, Analiza due diligence..., op. cit., s. 51.
W literaturze można spotkać wiele przykładów sukcesów oraz porażek fuzji i przejęć spowodowanych stopniem
dopasowania kultury organizacyjnej do podmiotów transakcji; zob. W. Fołtyn, Analiza due diligence..., op. cit., s. 53.
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⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

struktury organizacyjnej,
procesu podejmowania decyzji o różnej randze ważności,
stosunków panujących pomiędzy różnymi grupami pracowników,
zakresu władzy,
systemu wartości,
kryteriów nagradzania i karania,
aspektów związanych z członkowstwem w organizacji14.

2.4. Due diligence zasobów ludzkich
Analiza due diligence z zakresie zasobów ludzkich powinna być dokonywana zarówno dla spółki
przejmowanej, jak i przejmującej. Pozwoli to na łatwiejszą integrację spółek oraz rozwianie niepewności
często występujących w obu tych spółkach. W skład tej części analizy wchodzi zbadanie:
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

stanu i struktury zatrudnienia,
wydajności pracowników i ich gotowości do wykonywania powierzonych zadań,
kompetencji pracowników,
metod i technik rekrutacji15,
wzorcowych umów o pracę stosowanych w spółce i innych umów zawieranych z pracownikami.

Dokonanie tej analizy pozwoli na wyłonienie osób odpowiedzialnych za różne aspekty integracji
łączących się przedsiębiorstw. Możliwe będzie także rozpoznanie problemów, które mogą wystąpić podczas integracji.

2.5. Due diligence w zakresie ochrony środowiska
Część analizy dotycząca aspektów ekologicznych wynika z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Prawo wspólnotowe reguluje kwestie ochrony środowiska i nakłada na przedsiębiorstwa
działające w państwach członkowskich obowiązki. W badaniu nacisk kładziony jest przede wszystkim na skontrolowanie emisji gazów do powietrza, zanieczyszczania gruntów i wód, gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi, jak również emisji hałasu16. W przypadku niestosowania się do prawa
to spółka przejmująca ponosi odpowiedzialność za obecną i przeszłą sytuację spółki przejmowanej.
Kary finansowe są wówczas niezwykle dotkliwe. Kosztem takich zaniedbań jest także niszczenie wi-

14

15
16

R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi..., op. cit., s. 195; W. Fołtyn, Analiza due
diligence..., op. cit., s. 52.
W. Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia..., op. cit., s. 177.
W. Fołtyn, Analiza due diligence..., op. cit., s. 57.
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zerunku spółki, w przypadku gdy identyfikuje się ona z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR (ang. Corporate Social Responsibility).

Podsumowanie
W obecnej sytuacji gospodarczej i w czasach nieograniczonej możliwości wyboru różnego rodzaju inwestycji zasadność stosowania due diligence w procesach fuzji i przejęć w celu ograniczenia ryzyka
wydaje się być oczywista. Jednakże gwarantem sukcesu tego badania jest uniknięcie najczęściej popełnianych błędów17:
⊙

⊙
⊙

⊙

nadmiernego skrócenia okresu badania, które uniemożliwia zdobycie wszystkich niezbędnych
informacji,
braku umiejętności zadawania stosownych i kluczowych pytań jednostce przejmowanej,
negatywnego nastawienia pracowników kupowanej spółki do doradców pracujących przy badaniu i utrudniania zdobywania informacji,
nieporozumienia lub brak komunikacji pomiędzy nabywcą i sprzedawcą.

Należy pamiętać, że koszty poniesione na dokonanie analizy due diligence przyniosą wymierne korzyści zarówno w przypadku kontynuacji procesu M&A, jak i rezygnacji z niego. Raport z analizy due
diligence jest niezwykle przydatny na etapie integracji spółek. Zaś w razie rezygnacji firma traci jedynie
środki poniesione na badanie, nie zaś miliony złotych, które wydałaby na kupowane przedsiębiorstwo,
nie osiągając przy tym żadnych efektów synergii, bądź nawet ponosząc straty wynikające z obniżenia
wartości spółki.

Summary
Nowadays, in the era of globalization and the highly developed capital markets, mergers and acquisitions (M&A) are frequently met phenomenon. Mergers and acquisitions are demanding processes,
because companies can be described as complex institutions. Potential buyers and investors must be
able to identify, understand and evaluate the advantages and disadvantages of every aspect of investment
in order to get this project positive synergies. Therefore the so-called pre-investment analysis, otherwise
known as the due diligence study, is the best instrument, which enables selection of the most suitable
company to the current business activity.
The due diligence study is one of the most eﬀective ways to reduce the risks associated with M&A
and increase the chances of its success. Well-conducted analysis may both: help with the transaction and

17

R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi..., op. cit., s. 199–200.
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enable smooth completion. That is why due diligence is a necessary step to reduce the risks associated
with a merger entities.
The main purpose of this essay is to present the due diligence study, as a key instrument in planning
mergers and acquisitions to a range of wider audience. In this article the author presents: the nature and
scope of due diligence, the merits of using the study during the process of M&A, as well as mistakes
made during the analysis.

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

Strategie obrony przed wrogim przejęciem
Wstęp
Zjawisko kryzysu finansowego przyczynia się do powstania szeregu negatywnych skutków w gospodarce. Następuje pogorszenie kondycji finansowej wielu przedsiębiorstw, a akcje spółek notowanych
na giełdach są bardzo przeceniane. Taka sytuacja prowadzi do zaktywizowania mechanizmów przejęć
i fuzji. Dlatego też warto zwrócić uwagę na motywy skłaniające do przeprowadzania tego typu działań,
a szczególnie tych o wrogim charakterze. Ponadto należy zastanowić się, jakie istnieją sposoby obrony
przed wrogim przejęciem oraz co może stać się z przedsiębiorstwem przejmowanym wbrew woli lub
bez wiedzy jego właścicieli.
W artykule została podjęta próba zdefiniowania zjawiska wrogiego przejęcia spółki oraz scharakteryzowania technik obrony przed takim działaniem.

1. Istota wrogiego przejęcia
Procesy łączenia się przedsiębiorstw możemy klasyfikować na wiele sposobów. Biorąc pod uwagę
stanowisko uczestników transakcji, wyróżniamy fuzje i przejęcia przyjazne (ang. friendly takeover) oraz
wrogie (ang. hostile takeover).
Ze zjawiskiem przyjaznego przejęcia jednej firmy przez drugą mamy do czynienia wówczas, gdy
plan połączenia lub przejęcia spółki jest rozpatrywany przez zarządy obu przedsiębiorstw, które wspólnie określają warunki transakcji. Jeśli uda im się porozumieć, propozycja jest przedstawiana do akceptacji akcjonariuszom obu firm1.
Natomiast wrogie przejęcie oznacza nabycie przez spółkę przejmującą od akcjonariuszy spółki
przejmowanej tzw. pakietu kontrolnego, bez jakichkolwiek uzgodnień z organami firmy przejmowanej
(zarządem, radą nadzorczą)2.
1
2

W. Frąckowiak, Fuzje i przejęcia, Warszawa 2009, s. 95.
P. Alberciak, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Implikacje teoretyczne, Łódź 2002, s. 14.
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Wrogie przejęcie może mieć miejsce na skutek jednorazowych czynności lub też trwać przez pewien dłuższy czas. W praktyce nieprzyjaznych prób nabycia kontrolnego pakietu akcji można wyróżnić
trzy typy strategii:
⊙

⊙

⊙

powolne nabywanie praw własnościowych od firmy będącej celem przejęcia, które może być
niejawne do progu wskazanego w ustawie regulującej obrót papierami wartościowymi,
przekupywanie akcjonariuszy, bezpośrednio lub pośrednio, przez zaoferowaniu im warunków
sprawiających, że jest to „propozycja nie do odrzucenia”,
sprawdzanie siły firmy będącej celem przejęcia przez zgodne z przepisami ogłoszenie zamiaru
nabycia akcji przedsiębiorstwa od jego dotychczasowych właścicieli i oferowanie wszystkim
dotychczasowym akcjonariuszom tej samej lub różnej ceny celem zgromadzenia zaplanowanego pakietu kontrolnego3.

Zjawisko wrogiego przejmowania firm pojawiło się dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej zasady rachunkowości były tak ukształtowane, że szczegółową wiedzę o danej spółce posiadał tylko organ
zarządzający oraz jej udziałowcy. W takiej sytuacji podmiot przejmujący musiałby podejmować ryzyko
kupienia akcji przedsiębiorstwa, którego wartość byłaby dla niego praktycznie nieznana4.
Pojawienie się tego zjawiska po raz pierwszy zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych w 1956
roku, ale jego rozwój nastąpił w latach sześćdziesiątych XX wieku. Natomiast lata osiemdziesiąte były
okresem, kiedy wrogie przejęcia zdarzały się nadzwyczaj często5.
Współcześnie omawiane zjawisko najczęściej można zaobserwować w Wielkiej Brytanii oraz USA,
ponieważ w krajach tych rynek kapitałowy jest wysoko rozwinięty i występuje tam duże rozproszenie
pakietów akcji (tzw. rewolucja menedżerska). Natomiast w państwach europejskich oraz Japonii wrogie
przejęcia występują bardzo rzadko. Wynika to z faktu, iż spółki akcyjne w tych krajach są nadzorowane
przez: rodziny posiadające kontrolne pakiety akcji (np. Francja, Włochy, Szwecja), rządy (np. Francja,
Austria, Włochy), banki (np. Niemcy). Ponadto we wszystkich państwach europejskich duże wpływy
w spółkach akcyjnych mają pracownicy, samorządy lokalne, związki zawodowe oraz dostawcy6.

2� Motywy oraz skutki wrogich przejęć
Sformułowanie motywów przejęć jest bardzo ważne z punktu widzenia prawidłowego przeprowadzenia całego procesu. Rozpoznanie oczekiwanych korzyści upraszcza znalezienie odpowiednich
przedsiębiorstw (celów inwestycji). Poza tym ułatwia ustalenie priorytetów w późniejszych analizach
oraz wycenie wartości przejmowanej firmy, a także określenie kierunków i zakresu integracji.
Zarządzający oraz właściciele przedsiębiorstw, podejmując decyzję o połączeniu lub przejęciu, mogą
kierować się różnorodnymi przesłankami. Jedna z klasyfikacji wyróżnia następujące grupy motywów:
3
4

5
6

I. Koładkiewicz, Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Warszawa 1999, s. 57.
http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/16788291,akcjonariusze-i-organy-spolki-wobec-proby-wrogiegoprzejecia.html
K. Lis, H. Sterniczek, Nadzór korporacyjny, Kraków 2005, s. 48.
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3998227.
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⊙

⊙

⊙

⊙

motywy techniczne i operacyjne, mające na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności
zarządzania spółką, a ponadto osiągnięcie efektów synergii operacyjnej i korzyści skali;
motywy rynkowe i marketingowe, w których chodzi w szczególności o zwiększenie udziału
w rynku oraz wejście na nowe rynki;
motywy finansowe, prowadzące zwłaszcza do przejęcia gotówki, obniżenia kosztu kapitału
oraz dające korzyści podatkowe;
motywy menedżerskie, których efektem jest przede wszystkim wzrost wynagrodzeń oraz prestiżu kierownictwa7.

Dokonując charakterystyki motywów wrogich przejęć, warto jeszcze zwrócić uwagę na kilka specyficznych przesłanek odnoszących się do tego typu działań. Jedną z nich jest wykorzystanie mechanizmu wrogiego przejęcia jako środka dyscyplinującego członków zarządu. W przypadku gdy wykonują
oni powierzone im obowiązki w sposób niewłaściwy (niewystarczająco się starają i nie rozwijają firmy),
może dojść do przejęcia spółki i wymiany zarządców przez nowego właściciela. Groźba ta sprawia, że
zarządy spółek dążą do rozwoju i modernizacji działalność przedsiębiorstwa. Dodatkowo zagrożenie to
sprzyja obniżaniu kosztów utrzymywania menedżerów (wchodzących w skład tzw. agency costs).
Innym motywem wrogiego przejęcia może być chęć wyeliminowania konkurencji lub podział przejętej spółki oraz sprzedaż jej najcenniejszych aktywów8.
Wśród minusów wrogich przejęć można wymienić: sprzedaż kluczowych aktywów spółki, utratę
kontroli nad nią, likwidację lub podział, zmiany kadrowe na wysokim szczeblu, zmianę polityki działalności, zwolnienia części pracowników (traktowane jako najprostsza metoda zmniejszenia kosztów
działalności). Jednak wrogie przejęcie wcale nie musi być sprzeczne z interesem przejmowanej firmy.
Zazwyczaj jest ono odbierane jako niekorzystne z punktu widzenia kadry zarządzającej czy też części
wspólników, którzy dotąd kontrolowali spółkę. Według ich opinii wrogość wynika stąd, że zwykle w rezultacie przejęcia tracą oni swoje stanowiska lub wpływy w spółce.
Rozpatrując punkt widzenia akcjonariuszy, często próba wrogiego przejęcia może okazać się wręcz
korzystna. Bowiem taka sytuacja wiąże się z możliwością sprzedania akcji po bardzo korzystnej cenie lub
też z dokapitalizowaniem spółki. W związku z tym środki obrony przed omawianymi przejęciami należy
wprowadzać z odpowiednią rozwagą9.

3� Strategie obrony przed wrogim przejęciem
Ryzyka przejęcia przedsiębiorstwa nie da się całkowicie wykluczyć. Nie można bowiem zupełnie zakazać obrotu akcjami bądź udziałami, korzystania z kredytów i pożyczek pod zastaw udziałów lub akcji.
7
8
9

R. Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firmy, Wrocław 2005, s. 68.
C. Podsiadlik, Wrogie przejęcie spółki, Warszawa 2003, s. 43–45.
http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wrogie;przejecia;w;spolkach;jak;sie;bronic,
247,0,413175.html
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Nie jest możliwe także wyeliminowanie ewentualnego postępowania egzekucyjnego, którego skutkiem
może być przejęcie spółki. Jednak jest możliwe stworzenie odpowiednich reguł funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwalających w przyszłości na kontrolę obrotu udziałami i akcjami.
W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się próby wrogich przejęć, wykształciły się różne strategie obronne. Biorąc pod uwagę okres czasu, w jakim mogą być one stosowane, wyróżniamy strategie:
⊙
⊙

krótkoterminowe (efekty odnoszą się tylko do momentu obrony),
długoterminowe (rezultaty obejmują również okres po czasie obrony).

Natomiast ze względu na moment zastosowania strategii obronnych wyróżniamy strategie stosowane przed oraz po ogłoszeniu oferty przejęcia.
Strategie wykorzystywane przed ogłoszeniem oferty przejęcia mogą występować w formie:
⊙

⊙

decyzji wewnętrznych – są to działania powodujące zmiany w wewnętrznej strukturze spółki
lub naturze jej działalności,
narzędzi obrony zewnętrznej – są to czynności, których celem jest zmiana sposobu postrzegania spółki z zewnątrz10.

Szczegółową klasyfikację technik wykorzystywanych w ramach obu strategii obronnych zawiera tabela 1.
Tabela 1. Strategie obrony przed wrogim przejęciem stosowane przed ogłoszeniem oferty
Strategie obrony stosowane przed ogłoszeniem oferty
Decyzje wewnętrzne

Narzędzia obrony zewnętrznej

ograniczanie liczby nadzwyczajnych zgromadzeń
akcjonariuszy,
⊙ zróżnicowanie kadencji członków rady nadzorczej,
⊙ „trujące pigułki”,
⊙ zapis o „złotej akcji” (golden share),
⊙ „złote spadochrony” (golden parachutes),
⊙ zwiększenie efektywności operacyjnej i obniżka
kosztów przedsiębiorstwa,
⊙ rekapitalizacja firmy (kontrwezwanie).

⊙

⊙

⊙

podtrzymywanie poparcia akcjonariuszy i inwestorów,
strategiczne inwestycje obronne np. poprzez
utworzenie joint-venture z podobnymi przedsiębiorstwami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Herdan, Charakterystyka łączenia się przedsiębiorstw, [w:]
Eadem (red.), Fuzje i przejęcia. Wybrane aspekty integracji, Kraków 2008, s. 24.

Jedną z technik obrony wewnętrznej jest ograniczanie liczby nadzwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy. Metoda ta wiąże się z rodzajami decyzji, których podjęcie wymaga akceptacji ze strony
akcjonariuszy. Jedną z nich jest wymóg przyjęcia przez akcjonariuszy do wiadomości oferty kupna
spółki. Rada nadzorcza mająca swobodę zwoływania nadzwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy
10

F. Szczepankowski, Fuzje i przejęcia, Warszawa 2000, s. 147.
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i posiadająca prawo do wpływania na listę poruszanych w ich trakcie spraw, może nie dopuścić do
wrogiego przejęcia. Stanie się tak, gdy będzie ona zwlekać ze zwołaniem zebrania i kontrolować jego
program w taki sposób, by inwestorzy chcący dokonać wrogiego przejęcia nie mogli przedstawić swej
propozycji udziałowcom.
Kolejną metodą jest zróżnicowanie kadencji członków rady nadzorczej. W praktyce oznacza to
podzielenie członków rady na grupy (zwykle trzy lub cztery) o podobnej liczbie osób w każdej z nich.
Kadencje poszczególnych grup są zróżnicowane w taki sposób, że corocznie część rady kończy swoją
kadencję i liczba członków jest uzupełniana w wyborach. Co więcej, okres trwania kadencji ulega wydłużeniu z roku do trzech lub czterech lat. Takie zróżnicowanie i zmiana długości kadencji sprawiają, że
proces przejmowania władzy jest o wiele dłuższy i trudniejszy, a dotychczasowi akcjonariusze zachowują wpływ na funkcjonowanie spółki.
Bardziej skomplikowanym sposobem obrony przed groźbą wrogiego przejęcia jest „trująca pigułka”.
Może ona przybrać różne formy. Jedną z nich jest przyznanie dotychczasowym akcjonariuszom prawa
do zakupu ogromnej liczby akcji w nowej emisji po bardzo niskich cenach. Takie uprawnienie staje się
ważne, gdy pakiet zdobyty przez wrogiego nabywcę przekracza pewien określony próg liczby akcji spółki znajdujących się w obiegu. Nowa emisja skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy sprawia, że
siła głosów „nowych” udziałowców dramatycznie maleje. Metoda ta z reguły bywa skuteczna, ale uderza
też w samych wspólników11.
Narzędziem podobnym do „zatrutej pigułki” jest zapis o „złotej akcji”. Jego istotą jest zabezpieczenie
określonej grupy akcjonariuszy bądź jednego z nich przed skutkami wynikającymi z utarty kontroli nad
spółką. Metoda ta najczęściej wykorzystywana bywa w przedsiębiorstwach o rodzinnym rodowodzie.
Inna metoda, określana mianem „złotych spadochronów”, polega na zapisaniu w kontraktach odpraw dla zwalnianych członków zarządu na tak wysokim poziomie, że cała operacja wrogiego przejęcia
staje się nieopłacalna. Konsekwencją zastosowania tej metody jest opóźnienie uzyskania kontroli nad
przejmowaną spółką oraz zwiększenie kosztów przejęcia.
Najpopularniejszą techniką obrony wewnętrznej jest zwiększenie efektywności operacyjnej oraz
obniżka kosztów spółki. Rezultatem takiego działania jest wzrost miernika zysku na jedną akcję, powstałego w wyniku zwiększenia wartości zysku netto. To w konsekwencji prowadzi do wzrostu wartości całego przedsiębiorstwa i zwiększenia kosztu przejęcia.
Najdroższym narzędziem wewnętrznej obrony jest rekapitalizacja firmy. Działanie to polega na
ogłoszeniu kontrwezwania przez samą spółkę. Rezultatem skupu własnych akcji oraz ich późniejszego
umorzenia ma być umocnienie pozycji kluczowych akcjonariuszy. Ta metoda może okazać się niekorzystna dla przedsiębiorstwa, ponieważ powoduje wysokie zadłużenie.
Wśród zewnętrznych sposobów obrony najczęściej stosuje się podtrzymywanie poparcia akcjonariuszy i inwestorów. Do osiągnięcia tego celu wykorzystywane są usługi specjalistów. Ich zadaniem jest
utrzymywanie stałego kontaktu z akcjonariuszami oraz inwestorami i dostarczanie im informacji na temat wyników spółki, perspektyw rozwoju, strategii oraz prowadzonej polityki. Niektóre przedsiębiorstwa,
11

J. Colley, J. Doyle, G. Logan, W. Stettinius, Ład korporacyjny, Warszawa 2005, s. 41–42.
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aby zablokować możliwość uzyskania kontroli przez spółkę przejmującą, dokonują strategicznych inwestycji obronnych12.
Charakterystykę technik obrony przed wrogimi przejęciami stosowanych po ogłoszeniu oferty konsolidacji zawiera tabela 2.
Tabela 2. Strategie obrony przed wrogim przejęciem stosowane po ogłoszeniu oferty
Strategie obrony stosowane po ogłoszeniu oferty
Forma obrony

Charakterystyka

„Biały rycerz”
(white knight)

Metoda polegająca na doprowadzeniu do rywalizacji wśród innych potencjalnych
przejmujących i zachęceniu ich do przejęcia spółki. Dzięki temu firmę może przejąć
nie wrogo nastawiona konkurencja, lecz przyjazny inwestor, z którym będzie
można się porozumieć.

„Pacman”
kontroferta

Jest to próba zakupu akcji lub przejęcia spółki atakującej przez przejmowaną;

Pierwsza odpowiedź To zaatakowanie logiki przejęcia oraz oferowanej ceny. Metoda ta zaleca też akcjonariui list uprzedzający
szom odrzucenie oferty.
Dokumentacja
obronna

Chodzi o uwypuklenie dotychczasowych wyników spółki i perspektyw rozwoju oraz
ośmieszanie uzasadnienia oferty i ceny proponowanej przez spółkę atakującą.

Sprawozdanie/
Metoda polegająca na przygotowaniu sprawozdania lub prognoz za ubiegły bądź
prognoza dotycząca
przyszły rok, aby podważyć cenę ofertową jako zbyt niską;
zysków
Obietnica wyższych
dywidend
w przyszłości

Ma na celu osłabienie oddziaływania obietnic wysokich stóp zwrotu oferowanych
przez „napastnika”.

Przeszacowanie
aktywów

Czyli przeszacowanie wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości w celu
wykazania, że cena ofertowa jest zaniżona.

Nacisk na władze

Chodzi o naciskanie na władze regulacyjne lub antymonopolowe, aby
zablokowały ofertę.

Zaskarżenie do sądu

Metoda polegająca na oskarżeniu firmy atakującej o naruszenie prawa papierów
wartościowych albo o praktyki monopolistyczne.
Wiąże się z zakupem innego przedsiębiorstwa w celu powiększenia majątku przej-

Przejęcie innego
mowanej spółki lub z zakupem aktywów niepotrzebnych firmie przejmującej albo ze
przedsiębiorstwa lub
wyprzedaż aktywów sprzedażą najwartościowszych aktywów (tzw. „klejnotów koronnych) bądź z wypłatą

dodatkowej dywidendy lub zorganizowaniem wykupu przez kadrę zarządzającą.

„Czerwony śledź”
(red herring)

To ciągłe atakowanie spółki przejmującej pod pretekstem błahych i nieistotnych spraw.

Lobbing

Czyli zorganizowanie kampanii medialnej przeciwko przejęciu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Herdan, Charakterystyka…, op. cit., s. 25, K. Lis, H. Sterniczek, Nadzór korporacyjny, Kraków 2005, s. 257–258.
12

P. Szczepankowski, Fuzje…, op. cit., s. 147–149.
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Z biegiem czasu następuje ewolucja sposobów obrony przed wrogimi przejęciami. Jedne z nich
przestają być wykorzystywane, a w ich miejsce pojawiają się inne. Zmiany te są powodowane rozwojem rynków kapitałowych, wdrażaniem nowych uregulowań prawnych i zmianą strategii działania
przedsiębiorstw. W praktyce narzędzia obrony często są stosowane łącznie w celu zwiększenia ich
skuteczności.

4� Wrogie przejęcia na świecie
Występowanie zjawiska wrogich przejęć na danym rynku kapitałowym jest związane z jego cechami,
jak i specyfiką firm na nim działających. Najczęściej do omawianych przejęć dochodzi na rynku, na którym z jednej strony występują przedsiębiorstwa o odpowiednio rozdrobnionym akcjonariacie, z drugiej
zaś istnieją spółki posiadające kapitał potrzebny do sfinalizowania takiej transakcji.
Krajem, gdzie najczęściej dochodzi do wrogich przejęć są Stany Zjednoczone. Taki stan rzeczy
wynika z cech tamtejszego rynku, tj. silnie rozproszonego akcjonariatu oraz relatywnie łatwego dostępu do kapitału. Jeśli chodzi o państwa europejskie, najczęściej do wrogich przejęć dochodzi na
brytyjskim rynku kapitałowym. Natomiast w innych krajach Europy pojawiają się one relatywnie
rzadko.
Na naszym kontynencie rozproszenie akcjonariatu jest mniejsze niż w USA. Znaczące pakiety
akcji bądź udziałów spółek są własnością różnych podmiotów, np. przedsiębiorstw, instytucji finansowych, funduszy państwowych. Ponadto powiązania firmy z głównymi akcjonariuszami są raczej
długoterminowe oraz stosunkowo silne w porównaniu do spółek amerykańskich. Dodatkowo wiele
przedsiębiorstw jest wciąż kontrolowanych przez członków rodzin. Ważną cechą tego rynku jest również wyższość interesów takich grup, jak: pracownicy, społeczności lokalne czy banki nad interesami
akcjonariuszy. Co więcej, charakter oferty wrogiego przejęcia jest sprzeczny z powszechną w Europie
tradycją współpracy oraz kompromisu. Niemniej jednak w ostatnich latach próby wrogich przejęć
w Europie zdążają się coraz częściej.
Jako przykład jednego z wrogich przejęć (największego na skalę światową) należy przywołać zakup
przez amerykańsko-brytyjski koncern telekomunikacyjny Vodafone Air Touch niemieckiej firmy Mannesmann. Szef tej spółki jeździł po całej Europie i przekonywał głównych udziałowców, aby nie przyjmowali oferty Vodafone. Twierdził, że wartość kierowanej przez niego spółki jest dużo wyższa niż proponowane przez koncern Vodafone 100 mld euro. Te działania jednak nie przyniosły skutku i ostatecznie
Mannesmann został przejęty, ale po cenie prawie dwukrotnie wyższej (183 mld euro).
Inny przykład to przejęcie w 1999 roku włoskiego operatora telekomunikacyjnego Telecom Italia
S.A. przez koncern Olivetti S.A. Kwota potrzebna do nabycia większości akcji Telecom pochodziła częściowo ze środków własnych koncernu (m.in. ze sprzedaży akcji swoich podmiotów zależnych, emisji obligacji o zmiennym oprocentowaniu przez jeden z tych podmiotów), zaś pozostałą część Olivetti uzyskał
w wyniku zaciągnięcia kredytu bankowego w Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p. A (łączna
kwota 60,43 miliarda euro).
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Do wrogich przejęć można jeszcze zaliczyć: objęcie kontroli nad Conoco Company przez Du Pont
Corporation za 9 mld USD, przejęcie w 1999 roku Thyssen AG przez Kruppa Group, wrogą ofertę przejęcia francuskiej spółki TotalFina przez przedsiębiorstwo paliwowe Elf Aquitaine13.

5� Wrogie przejęcia w Polsce
W Polsce ze zjawiskiem wrogich przejęć (podobnie jak w innych krajach Europy) mamy do czynienia relatywnie rzadko. Jednak sam fakt pojawiania się takich prób świadczy o dojrzewaniu rodzimego
rynku kapitałowego.
Do pierwszego skutecznego wrogiego przejęcia w historii polskiej Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie doszło 27 maja 2008 roku, kiedy to spółka Vistula&Wólczanka SA przejęła pakiet kontrolny słynnej jubilerskiej spółki W. Kruk. W rezultacie założyciel i ówczesny prezes Wojciech Kruk zdecydował pozbyć się swoich akcji. Kilka miesięcy później nastąpiło odwrócenie ról i Wojciech Kruk wraz
z właścicielem sieci sklepów Alma Market przejął spółkę Vistula&Wólczanka14.
Niepowodzeniem na polskim rynku zakończyły się próby przejęcia: BIG Banku SA (obecnie Millenium Bank) przez Deutsche Bank w 2000 roku, Banku Pekao SA przez Bank Handlowy, Budimexu
przez Exbud, Banku Ochrony Środowiska przez Kredyt Bank, Polfy Kutno przez Recordati, Impexmetalu przez Boryszew.
Opierając się na przytoczonych przykładach, można dokonać analizy metod obrony przed wrogim przejęciem stosowanych w Polsce. Najczęściej wybieraną techniką była kampania medialna
oraz współpraca z „białym rycerzem”. Ponadto spółki wykorzystywały instrumenty prawne, lobbing
polityczny, zapisy w statutach utrudniające zdobycie kontroli czy też uzyskanie poparcia głównych
akcjonariuszy15.
Analizując obecny poziom rozwoju polskiego rynku kapitałowego, nie należy oczekiwać w najbliższym czasie znacznego wzrostu liczby typowych wrogich przejęć. Niemniej jednak coraz częściej spółki
w swoich statutach wprowadzają zmiany mające uchronić je przed ewentualną próbą wrogiego przejęcia.
Przykładem takiej spółki jest Giełda Papierów Wartościowych.

Podsumowanie
W obecnych czasach zagrożenie wrogim przejęciem wydaje się bardziej realne niż kiedykolwiek.
Wynika to m.in. ze wzrostu konkurencji oraz wzmożonej walki o rynki zbytu. Dodatkowym bodźcem
jest aktualny kryzys finansowy wpływający na sytuację materialną wielu firm. Dlatego też, aby zminima13
14
15

K. A. Lis, H. Sterniczek, Nadzór…, op. cit., s. 259–260.
http://ceo.cxo.pl/artykuly/59338_2/Wrogie.przejecia.html
K. A. Lis, H. Sterniczek, Nadzór…, op. cit., s. 260–261.
106

M. Repeć Strategie obrony przed wrogim przejęciem

lizować ryzyko nieprzyjaznego przejęcia, spółki powinny wcześniej zastanowić się, jakie działania mogą
podjąć, by nie dopuścić do takiej sytuacji.
Z przeprowadzonych rozważań wynika, że istnieje wiele technik obrony przed wrogim przejęciem,
które można wykorzystać zarówno przed, jak i po ogłoszeniu oferty. Wybór odpowiedniej metody powinien być jednak dostosowany do konkretnej sytuacji danego przedsiębiorstwa.

Summary
The article is written to show the unique type of corporate acquisition which is hostile takeover.
Particular attention is paid to describe what strategies could be used by corporations to avoid hostile
takeover. There are two categories of these strategies: preventive measures and active measures. Preventive measures are designed to reduce the likelihood of a financially successful hostile takeover. Active
measures are used after a hostile bid is attempted. In each group there are various tactics to avoid hostile
takeover for example: poison pill, golden parachute, white knight, pac man defense, staggered board of
directors. To sum up, the type of the strategy used by a company in a hostile takeover situation, depends
on its individual chances.

Magda Repeć
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
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Agnieszka Wójcik

Przegląd metod wyznaczania wskaźnika
rotacji zobowiązań w dniach
Wstęp
Wskaźnik rotacji zobowiązań jest jednym z podstawowych wskaźników aktywności. Definiuje
się go jako ilość cykli obrotów, które wykonują w ciągu roku obrachunkowego zobowiązania przedsiębiorstwa.
Bardziej przystępną wersją tego wskaźnika jest wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach, który wskazuje, jaki jest średni czas regulacji zobowiązań. Sprawdza się on przy szybkiej ocenie, czy przedsiębiorstwo
nie ma zatorów płatniczych. Niemożliwym jest wskazanie tutaj jednej wzorcowej wartości, gdyż optymalna wartość wskaźnika jest ściśle powiązana z modelem biznesowym przedsiębiorstwa.
Brak ujednoliconej wartości wzorcowej dla wskaźnika nie wydaje się być zbyt dużym utrudnieniem,
gdyż dość łatwo można powiązać interpretację wskaźnika z terminami płatności1. Znacznie bardziej
problematyczną kwestią jest fakt, iż równolegle funkcjonuje wiele wariantów obliczania tego wskaźnika.
Konieczne jest więc uporządkowanie tych metod (na przykład według kategorii wielkości, do której
odnoszone są zobowiązania) wraz ze wskazaniem okoliczności, w których stosowanie konkretnych wariantów wskaźnika wydaje się najlepsze.

1

W idealnej sytuacji rotacja wyrażona w dniach jest mniejsza lub równa średniemu odroczonemu terminowi
płatności.
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1� Podstawowe warianty metody obliczania wskaźnika rotacji zobowiązań w dniach
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach oblicza się jako iloczyn relacji zobowiązań2 do powiązanej z nimi kategorii finansowej oraz ilości dni w badanym okresie. Jako mianownik w tym wzorze
ze zbliżoną częstotliwością pojawiają się kategorie powiązane z kosztami oraz kategorie powiązane
z przychodami.
Formułę tego wskaźnika z kategoriami kosztowymi łączą m.in. A. Hołda i B. Micherda3, W. Janik
i M. Sosińska-Wit4, W. Dobrowolski, Z. Krokosz-Krynke, J. Mercik5, M. Stopka6, M. Musiał7, E. Sieklińska8, M. Miotła9, W. Sadowski10 czy E. Grześkowiak11. Podobny sposób rekomenduje również „Tygodnik
Finansowy”12 czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości13.
Z kolei na powiązanie z kategoriami przychodowymi wskazują E. Sierpińska i D. Wędzki14, K. Borawski15, K. Matyka16, Ministerstwo Zdrowia17, Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego18, Politechnika Gdańska19, Dom Maklerski ING20, Wikipedia21 czy portal Egospodarka.pl22. (Według
W. Dobrowolskiego, Z. Krokosz-Krynke oraz J. Mercika posługiwanie się przy obliczaniu rotacji zobowiązań kategorią przychodową wynika z trudności uzyskania informacji o kosztach23. Z kolei E. Sierpińska oraz D. Wędzki są zdania, że jedynie niektórzy autorzy sięgają po kategorię kosztową i wskazują tutaj
na publikację G. Gallingera oraz P. Healera, którzy wykorzystują planowane dzienne koszty pieniężne,
rozumiane jako koszt własny sprzedaży pomniejszony o amortyzację24.)
Obydwa podejścia trudno kwestionować, gdyż zarówno przychody, jak i koszty są silnie związane
ze zobowiązaniami. Za umieszczeniem w mianowniku kategorii przychodów przemawia fakt, że przy2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

Jest to uproszczone podejście, szczegółowe warianty zostaną omówione w dalszej części tekstu.
A. Hołda, B. Micherda, Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Warszawa 2007, s. 198.
W. Janik, M. Sosińska-Wit, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Lublin 2002, s. 194–195.
W. Dobrowolski, Z. Krokosz-Krynke, J. Mercik, Wskaźniki analizy finansowej, Wrocław 1995, s. 11.
http://www.michalstopka.pl/wskazniki-plynnosci-finansowej/
Ernst&Young Audit Sp. z o.o., badanie sprawozdania spółki KGHM S.A. za 2008 r.
Polinvest-Audit sp. z o.o., badanie sprawozdania finansowego spółki Armatura Kraków S.A. za 2010 r.
DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o., badanie sprawozdania finansowego spółki
Cersanit S.A. za 2010 r.
Biuro Audytorskie (Lublin), badanie sprawozdania finansowego spółki Orzeł S.A. za 2010 r.
Grant Thorton Frąckowiak Spółka z o.o., badanie sprawozdania finansowego spółki Makrum S.A. za 2010 r.
http://www.tf.pl/view.php?art=6620
http://ksu.parp.gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/02/02_10.rtf
M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową, Warszawa 1997, s. 97.
Prezentacja szkoleniowa KUKE.
PKF Audyt sp. z o.o., badanie sprawozdania finansowego spółki Lubawa S.A. za 2009 r.
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/anali_wskaznik_24112006.pdf
http://www.archiwum.bip.inowroclaw.powiat.pl/at/2442/2908/zal.312.cz.4.pdf
http://www.zie.pg.gda.pl/kf/pliki/wskazniki.doc
http://www.ingsecurities.pl/ing_edukacja_analiza_fundamentalna.xml
http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_wska%C5%BAnikowa#Wska.C5.BAnik_okresu_p.C5.82acenia_zobowi.
C4.85za.C5.84
http://www.egospodarka.pl/56006,Analiza-wskaznikowa-spolki,2,20,2.html
W. Dobrowolski, Z. Krokosz-Krynke, J. Mercik, Wskaźniki analizy..., op. cit., s. 11.
M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością..., op. cit., s. 97.
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chód umożliwia odnawianie zasobów środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, a te są niezbędne
do regulacji powstałych zobowiązań. Przychód więc jest kategorią, która nie jest pierwotna względem
zobowiązań25, jednak umożliwia zmiany wielkości zobowiązań. Nie bez znaczenia jest też fakt, że przy
obliczaniu wskaźników niezbędnych do wyznaczenia długości cyklu operacyjnego i cyklu konwersji
gotówki często stosuje się relację do kategorii przychodów ze sprzedaży (wskaźnik rotacji należności
w dniach wskaźnik rotacji zapasów w dniach). Powiązanie wszystkich niezbędnych do wyznaczenia cyklu operacyjnego (konwersji gotówki) wskaźników z jedną kategorią ekonomiczną sprawia wrażenie
ładu matematycznego26.
Warto też zauważyć, że wśród wzorów wykorzystujących relację do przychodów ze sprzedaży jest
dużo mniejsze pole do modyfikacji mianownika niż w przypadku wzorów opartych o relację do kategorii kosztowej. Ułatwia to porównywanie wskaźników, nawet jeśli pojawia się modyfikacja w liczniku.
Z kolei za wykorzystaniem w konstrukcji wskaźnika kategorii kosztowej przemawia silne powiązanie kosztów i zobowiązań, zwłaszcza w przypadku zakupów z odroczonym terminem płatności. Przy
takim podejściu logiczne jest wyłączenie od razu z poziomu zobowiązań (umieszczanych w liczniku)
zobowiązań finansowych27.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że w tych formułach jest dużo większe pole do ewentualnych modyfikacji i korekt mianownika.

2� Formuły oparte na relacji do przychodów
Formułę opartą na relacji do przychodów proponują między innymi E. Sierpińska i D. Wędzki28:
średni stan zobowiązań krótkoterminowych

X

sprzedaż netto

liczba dni w okresie

Wskazują oni, że w mianowniku powinny się znaleźć przychody netto ze sprzedaży. Autorzy nie precyzują jednak, czy formuła dotyczy stricte przychodów ze sprzedaży, czy też przychodów ze sprzedaży
oraz zrównanych z nimi29.

25

26

27

28
29

Jednak tendencja kształtowania się przychodów ze sprzedaży wpływa na poziom zakupów surowcowych, które są
w sposób bezpośredni pierwotne względem zobowiązań handlowych.
W przypadku wskaźnika rotacji zapasów również nie ma zgodności co do tego, do jakiej kategorii ekonomicznej
powinno się odnosić poziom zapasów.
Jest to stwierdzenie mocno upraszczające rzeczywistość gospodarczą. Na przykład w przypadku kredytu
obrotowego, finansującego działalność bieżącą należałoby się głęboko zastanowić nad uwzględnieniem tych
zobowiązań finansowych.
M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością..., op. cit., s. 97.
Ta kwestia będzie się pojawiała jeszcze wielokrotnie, chociaż nie za każdym razem zostanie podkreślona przez
autorkę artykułu.
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Ponadto brakuje wskazania, czy zobowiązania krótkoterminowe powinny zostać oczyszczone ze
zobowiązań o charakterze finansowym. Ponieważ formuła ta wykorzystuje relację do przychodów, które mają zapewnić podstawę uzupełniania zapasu gotówki, nie wydaje się być złym rozwiązaniem nieoczyszczanie zobowiązań krótkoterminowych ze zobowiązań finansowych. Można to motywować tym,
że z punktu widzenia poziomu gotówki w spółce nie ma różnicy, czy złotówka zostanie wydana na spłatę
raty kredytowej, czy na zapłacenie dostawcy surowców do produkcji. Niezależnie od typu zobowiązania
i tak musi zostać wydana.
E. Sierpińska i D. Wędzki nie posługują się w formule rotacji zobowiązań konkretną liczbą dni. Można więc mniemać, że dopuszczają możliwość obliczania śródrocznych wskaźników30.
Niemal identyczną formułę proponuje K. Borawski31. Jedyna różnica dotyczy mnożnika, który ustala on sztywno na 365 dni. Z kolei inowrocławski BIP zaleca posłużenie się wartością 36032. Uproszczenie obliczeń poprzez zastosowanie mnożnika 360 a nie 365 wydaje się zbędne oraz dodatkowo prowadzi do zniekształceń.
Bardzo zbliżoną do wyżej omówionych formuł proponuje Politechnika Gdańska, która wybór
mnożnika traktuje opcjonalnie33:
przeciętny stan zobowiązań
przychody ze sprzedaży

X

360 (lub 365)

Z kolei Ministerstwo Zdrowia34 przy ocenie szpitali bada wskaźnik rotacji zobowiązań tylko z tytułu
dostaw i sprzedaży, czyli oczyszcza zobowiązania krótkoterminowe ze zobowiązań finansowych.
przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług
przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

X

liczba dni
w okresie (365)

W takiej sytuacji można rozważyć obliczenie dwóch wskaźników rotacji: jednego dla zobowiązań
handlowych, który będzie pomocny przy ocenie terminowości obsługi zobowiązań wobec dostawców,
a drugiego dotyczącego wszystkich zobowiązań krótkoterminowych, który posłuży ocenie zdolności
spółki do spłaty zobowiązań, niezależnie od tytułu ich powstania. Pierwszy ze wskaźników powinno
się porównać z przeciętnym terminem płatności faktury w dniach, a drugi ze średnią ważoną terminu
faktur i częstotliwości spłat rat kapitałowych (zobowiązania bankowe, leasingowe) wynikającej z harmoUwaga ta dotyczy również wszystkich innych formuł wskazanych w artykule, w których pojawia się określenie
„liczba dni w okresie” lub ‘t’.
31
Prezentacja szkoleniowa KUKE.
32
http://www.archiwum.bip.inowroclaw.powiat.pl/at/2442/2908/zal.312.cz.4.pdf
33
http://www.zie.pg.gda.pl/kf/pliki/wskazniki.doc
34
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/anali_wskaznik_24112006.pdf
30
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nogramu spłat. W przypadku zobowiązań finansowych wynikających z emisji obligacji lub krótkoterminowych papierów dłużnych, należałoby wyłączyć część związaną z wykupem papierów wartościowych,
gdyż jest to zdarzenie jednorazowe i w znacznym stopniu zniekształciłoby wskaźnik.
Po kategorię zobowiązań handlowych sięga również biegły rewident K. Matyka35, która definiuje
omawiany wskaźnik jako relację zobowiązań handlowych do przychodów ze sprzedaży przemnożoną przez 365.
Najmniej szczegółowo metodę obliczania wskaźnika (spośród prezentowanych sposobów) proponuje
Dom Maklerski ING36, który nie wskazuje nawet terminu wymagalności zobowiązań branych pod uwagę:
zobowiązania

365

X

sprzedaż netto

Również w komentarzu do wskaźnika nie precyzuje, czy należy wziąć pod uwagę tylko zobowiązania handlowe, czy też finansowe. Można się jedynie domyślać, że uwaga o zbliżonym poziomie należności i zobowiązań wskazuje, że w obliczeniach powinny być uwzględnione same zobowiązania krótkoterminowe, gdyż trudno wyobrazić sobie sytuację, w której należności handlowe spółki zrównują się z jej
wszystkimi zobowiązaniami, łącznie ze zobowiązaniami finansowymi długoterminowymi37. Kwestia,
czy zobowiązania handlowe powiększone o zobowiązania finansowe krótkoterminowe oscylują wokół
należności, powinna być rozstrzygana indywidualnie. Wiele tutaj zależy od modelu biznesowego oraz
realizowanej marży na produkcie. Można jednak podejrzewać, że opis w sposób nie wprost wskazuje na
zobowiązania handlowe. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że w mianowniku znalazła się kategoria
sprzedaży netto, która najprawdopobniej powinna być rozumiana jako przychody ze sprzedaży netto
bez powiększania jej o przychody zrównane z przychodami ze sprzedaży.
Jedno z najpopularniejszych źródeł wiedzy w Internecie, czyli Wikipedia38, podaje następującą formułę obliczania wskaźnika rotacji zobowiązań w dniach:
przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych

X

przychody ze sprzedaży

liczba dni badanego
okresu

Również tutaj brakuje bezpośredniego wskazania, czy zobowiązania krótkoterminowe powinny zostać oczyszczone ze zobowiązań finansowych. Jednak w opisie interpretacji wskaźnika zwrócono uwagę
35
36
37
38

PKF Audyt sp. z o.o., badanie sprawozdania finansowego spółki Lubawa S.A. za 2009 r.
http://www.ingsecurities.pl/ing_edukacja_analiza_fundamentalna.xml
Uwaga dotyczy spółek korzystających z długoterminowego finansowania zewnętrznego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_wska%C5%BAnikowa#Wska.C5.BAnik_okresu_p.C5.82acenia_zobowi.
C4.85za.C5.84
113

II. Aktualne problemy zarządzania finansowego w przedsiębiorstwach

na to, że zbyt szybka rotacja wskazuje na nieracjonalne zarządzanie zobowiązaniami objawiające się m.in.
nieskorzystaniem z nieoprocentowanego kredytu kupieckiego39, co sugeruje branie pod uwagę samych
zobowiązań handlowych. W przeciwnym przypadku na średni czas regulacji zobowiązań wpływałby
termin spłat rat kredytowych czy leasingowych.

3� Formuły oparte na relacji do kosztów
Również w przypadku formuł opartych na kategoriach kosztowych nie ma zgodności między autorami co do sposobu konstrukcji wskaźnika.
A. Hołda i B. Micherda40 proponują umieszczenie w mianowniku kosztów działalności operacyjnej:
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
koszty działalności operacyjnej

365

X

Nie wskazują oni w formule żadnych korekt kosztów operacyjnych, a licznik określają w sposób bardzo ogólny jako zobowiązania, a nie, jak czyni to większość autorów, jako średnią wartość zobowiązań.
Nieznacznie zmodyfikowaną wersję tej formuły stosuje biegły rewident E. Sieklińska, która w sposób jednoznaczny twierdzi, że w liczniku powinna pojawić się wartość średnia zobowiązań z tytułu dostaw i usług41.
Pomniejszenie kosztów operacyjnych o amortyzację postuluje (obok wspomnianych wcześniej
Gallingera i Healeya) M. Miotła42. Jest to podejście uzasadnione, gdyż amortyzacja jest kosztem, ale nie
jest wydatkiem, więc w praktyce nie ma nic wspólnego z tempem regulacji zobowiązań. W przypadku
M. Miotły warto zwrócić uwagę, że jako jeden z nielicznych korzysta z formuły, w której wartość mnożnika uproszczono do poziomu 360:
zobowiązania z tytułu dostaw i usług (średni stan)
koszty działalności operacyjnej – amortyzacja

X

360

Część autorów próbuje połączyć w konstrukcji wskaźnika koszty, które są bezpośrednio związane
z poziomem zobowiązań oraz przychody, które odpowiadają za zdolność do regulowania zobowiązań.
39

40
41
42

Kwestia nieoprocentowania kredytu kupieckiego jest dyskusyjna. Jeśli jako właściwą cenę towaru/surowca
potraktuje się cenę płaconą w trybie przedpłat, to kredyt kupiecki należy uznać za bardzo drogi. Co prawda,
E. Sierpińska i D. Wędzki nie posługują się kategorią przedpłat, ale wskazują metodę obliczania kosztu kredytu
kupieckiego w sytuacji udzielania dyskonta przy szybkiej płatności (mechanizm analogiczny do systemu przedpłat.)
A. Hołda, B. Micherda, Kontynuacja działalności jednostki..., op. cit., s. 198.
Polinvest-Audit sp. z o.o., badanie sprawozdania finansowego spółki Armatura Kraków S.A. za 2010 r.
DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o., badanie sprawozdania finansowego spółki
Cersanit S.A. za 2010 r.
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Takim rozwiązaniem pośrednim jest skorzystanie z kategorii kosztu produkcji sprzedanej, który jest liniowo powiązany z przychodem ze sprzedaży43. W warunkach normalnego funkcjonowania spółki44
koszt wytworzenia produkcji sprzedanej jest mniejszy niż przychód ze sprzedaży, co z kolei przełoży się
na szybszą rotację zobowiązań w przypadku posłużenia się formułą proponowaną np. przez M. Sierpińską i D. Łędzkiego (czyli formułą opartą na przychodach) niż w przypadku umieszczenia w mianowniku
kosztu produkcji sprzedanej.
Podejście oparte na koszcie wytworzenia produkcji sprzedanej proponuje również M. Stopka45, który wskazuje następującą formułę:
średnia wysokość zobowiązań wobec dostawców
koszt sprzedanych towarów i produktów

X

t

W liczniku umieszczona jest średnia wysokość zobowiązań wobec dostawców, gdyż odnoszenie
zobowiązań finansowych do kosztu wytworzenia produkcji sprzedanej byłoby w większości sytuacji
znacznym nadużyciem. Dotyczy to przede wszystkim kredytu inwestycyjnego. Jednak w przypadku
kredytu obrotowego na działalność bieżącą należałoby się już zastanowić nad dołączeniem zobowiązań
powstałych z tego tytułu do zobowiązań handlowych. Środki pieniężne uzyskane z tej formy kredytu są
kierowane na spłatę zobowiązań handlowych. W praktyce więc nie następuje zgaszenie zobowiązania
związanego z zakupem surowców i materiałów, a jedynie przesunięcie go do innej pozycji bilansowej.
Niepowiększenie kategorii zobowiązań handlowych o zobowiązania finansowe z tytułu kredytu obrotowego spowoduje więc sztuczne przyspieszenie rotacji zobowiązań handlowych.
W sposób nieco bardziej ogólny do konstrukcji wskaźnika podchodzi „Tygodnik Finansowy”46. Redakcja postuluje umieszczenie w liczniku zobowiązań krótkoterminowych:
średnia wartość zobowiązań krótkoterminowych
koszt wytworzenia produkcji sprzedanej

X

liczba dni

Tutaj z kolei należałoby się zastanowić nad oczyszczeniem zobowiązań krótkoterminowych ze zobowiązań finansowych o charakterze inwestycyjnym, gdyż możliwości spłaty rat kredytu inwestycyjnego nie można bezpośrednio powiązań z kosztem produkcji sprzedanej.

43

44
45
46

W praktyce o względnej liniowości tej relacji można mówić, jeśli w badanym okresie nie nastąpiła zmiana
technologii produkcji ani zmiana struktury kosztów surowcowych i energetycznych.
Relacja ta może zostać zachwiana w przypadku wojny cenowej lub załamania koniunktury w branży.
http://www.michalstopka.pl/wskazniki-plynnosci-finansowej/
http://www.tf.pl/view.php?art=6620
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W sposób zbliżony do podejścia prezentowanego przez M. Stopkę definiują wskaźnik biegli rewidenci W. Sadowski47 oraz E. Grześkowiak48. Obydwaj stosują formułę opartą na relacji zobowiązań handlowych do kosztu własnego sprzedaży.
Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaleca jeszcze węższe potraktowanie kategorii
kosztów umieszczanych w mianowniku wskaźnika. Proponuje rezygnację z dość pojemnej kategorii
kosztu wytworzenia produkcji sprzedanej na rzecz kosztu zakupu materiałów i energii:
zobowiązania wobec dostawców

X

wydatki na zakup surowców/towarów

ilość dni w badanym okresie

Podejście to można uzasadniać faktem, iż w koszcie wytworzenia produkcji sprzedanej jest uwzględniona między innymi robocizna bezpośrednia, a zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników
(w tym wypadku bezpośrednio produkcyjnych) nie wchodzą nigdy w skład zobowiązań handlowych.
Może się więc zdarzyć, iż ktoś sformułuje zarzut, że odnoszenie do siebie kosztu produkcji sprzedanej
i zobowiązań handlowych to próba porównania kategorii ekonomicznych o całkowicie różnej pojemności informacyjnej.
Z drugiej strony podejście proponowane przez PARP jest bardzo wąskie i mało popularne,
chociaż w literaturze można się spotkać z jego zmodyfikowaną wersją. Przykładowo W. Janik oraz
M. Sosińska-Wit49 proponują, aby w dokonywaniu korekt mianownika pójść o krok dalej i oprzeć
formułę na koszcie surowców oraz materiałów nabytych przy wykorzystaniu mechanizmu kredytu
kupieckiego.
średni stan zobowiązań
wartość zakupów kredytowanych

X

t

Sami autorzy podkreślają, że uzyskanie informacji o wartości zakupów kredytowanych jest bardzo
pracochłonne, gdyż w sytuacji nieprowadzenia w spółce osobnej ewidencji, wymagane jest sięgnięcie
do dokumentów źródłowych50.
Pomimo iż w liczniku brak jest uszczegółowienia, jakie kategorie zobowiązań należałoby wziąć pod
uwagę, to jednoznacznie powinny być to zobowiązania handlowe, gdyż w każdym innym przypadku
wskaźnik traci sens. Kwestią otwartą jest sytuacja gaszenia zobowiązań handlowych kredytem obrotowym, która została opisana wcześniej.

47
48
49
50

Biuro Audytorskie (Lublin), badanie sprawozdania finansowego spółki Orzeł S.A. za 2010 r.
Grant Thorton Frąckowiak Spółka z o.o., badanie sprawozdania finansowego spółki Makrum S.A. za 2010 r.
W. Janik, M. Sosińska-Wit, Analiza ekonomiczna…, op. cit., s. 194.
Ibidem, s. 195.
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Należy zauważyć, że w wielu przypadkach obliczenie wskaźnika na podstawie formuły zaproponowanej przez W. Janika i M. Sosińską-Wit da niemal ten sam wynik, co zastosowanie formuły proponowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzieje się tak, ponieważ zakupy gotówkowe nie
są zbyt popularną formą nabywania surowców i materiałów do produkcji (zwłaszcza w przypadku większych podmiotów). Podobnie wygląda sytuacja z dokonywaniem przedpłat. Ze względu na dyskonto
sprzedaż w trybie przedpłat jest dla dostawców nieopłacalna na dłuższą metę i stosuje się ją w przypadku
problemów z płynnością. W sytuacji normalnego funkcjonowania i zadowalającej płynności w interesie
producenta jest niesprzedawanie w trybie przedpłat. Zamiast tego powinien on zachęcać odbiorców do
korzystania z oprocentowanego kredytu kupieckiego.
Zupełnie inne podejście od dotychczas zaproponowanych formuł proponują L. Goraj i S. Mańko51:
średni stan zobowiązań
produkcja

X

365

Umieszczają oni w mianowniku produkcję, która jest na ogół wyceniania w technicznym koszcie
wytworzenia. Można wiec potraktować tę formułę jako wariant formuły opartej na kosztach operacyjnych, chociaż koszty te są kategorią szerszą niż techniczny koszt wytworzenia.
Formuła ta jest też w pewien sposób zbliżona do formuł opartych na kategoriach kosztu własnego
sprzedaży (kosztu wytworzenia produkcji sprzedanej). Nie można jednak postawić między nimi znaku
równości, gdyż jedna kategoria dotyczy całej produkcji w danym okresie, a druga produkcji sprzedanej.
Sprzedaż może być zarówno mniejsza od produkcji (gdy zwiększamy stany magazynowe), jak i większa
(gdy zmniejszamy stany magazynowe). Różnice będą występować zwłaszcza w ciągu roku, ale mogą się
też pojawić dla analizy okresów rocznych.
Należy podkreślić, że autorzy podawali zaprezentowaną formułę w kontekście zastosowania analizy
ekonomicznej w indywidualnym gospodarstwie rolnym. W tym kontekście postawienie znaku równości między produkcją roczną i sprzedażą nie wydaje się dużym nadużyciem, chociaż może się pojawić
kategoria produkcji na własne potrzeby. Autorzy nie wspominają o wymogu korekty w takiej sytuacji,
ale prawdopodobnie uznali, iż będą to tak niewielkie wartości, że nie wpłyną na jakość informacyjną
wskaźnika.

4� Przesłanki wyboru wariantu konstrukcji wskaźnika
Jak wskazuje powyższa prezentacja wariantów konstrukcji wskaźnika rotacji zobowiązań, w zależności od tego, czy wskaźnik zostanie oparty na relacji do kategorii przychodowej, czy kosztowej, ma on
zupełnie odmienną pojemność informacyjną.
51

L. Goraj, S. Mańko, Rachunkowość i analiza w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Warszawa 2009, s. 192.
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Konstrukcja oparta na kategorii przychodowej wydaje się lepsza, gdy:
1. konieczne jest obliczenie wskaźnika rotacji gotówki (należy wtedy rotację należności,
zobowiązań oraz zapasów powiązać z jedną kategorią ekonomiczną, najlepiej przychodami);
2. przedmiotem zainteresowania jest zdolność przedsiębiorstwa do terminowej obsługi
wszystkich zobowiązań krótkoterminowych (wtedy należałoby umieścić w liczniku
zobowiązania krótkoterminowe ogółem, a w mianowniku przychody ogółem; wskaźnik taki
ma zupełnie inny zakres informacyjny niż podstawowy wskaźnik płynności52, który określa
potencjalną zdolność do regulowania zobowiązań po spieniężeniu aktywów obrotowych,
podczas gdy zaproponowana konstrukcja wskaźnika pokazuje faktyczne tempo regulacji
zobowiązań);
3. przedsiębiorstwo działa w takich warunkach, że fakt stosowania zasady memoriałowej nie
zniekształca w wyraźny sposób obrazu jego zdolności do swobodnego gaszenia zobowiązań,
a zatem występuje przynajmniej jedno ze zjawisk:
a) sprzedaż gotówkowa;
b) sprzedaż w systemie przedpłat;
c) bardzo krótkie terminy płatności w połączeniu z dużą dyscypliną płatniczą odbiorców;
d) bardzo stabilna sprzedaż w ciągu roku w połączeniu z dużą dyscypliną płatniczą
odbiorców;
e) factoring53.
Oparcie konstrukcji wskaźnika na kategorii kosztowej jest wskazane, gdy:
1. przedmiotem zainteresowania jest tylko i wyłącznie rotacja zobowiązań handlowych
(w przypadku stosowania kredytu obrotowego można uwzględnić również tę cześć
zobowiązań finansowych);
2. wolumen sprzedaży w znacznym stopniu odbiega od wolumenu produkcji;
3. przedsiębiorstwo działa w takich warunkach, że fakt stosowania zasady memoriałowej
zniekształca w wyraźny sposób obraz jego zdolności do swobodnego gaszenia zobowiązań
(przykładowo odroczone terminy płatności przy znacznej sezonowości lub bardzo zła
dyscyplina płatnicza odbiorców).

Podsumowanie
Różnorodność formuł wskaźnika rotacji zobowiązań w dniach nastręcza problemów zwłaszcza
w przypadku analiz porównawczych na podstawie „gotowych” wartości wskaźnika. Ponadto fakt, że
równolegle istnieje wiele uznawanych przez autorytety sposobów liczenia wskaźnika, może wpływać
52
53

Relacja aktywów obrotowych do zobowiązań obrotowych.
W praktyce sytuację z factoringiem komplikują koszty factoringu, wskazywane na ogół jako procent wartości
faktury.
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negatywnie na wiarygodność danych. Bez trudu można sobie wyobrazić sytuację, w której autor analizy wybiera taki sposób liczenia, jaki najbardziej przystaje do wniosków płynących z analizy innych
wskaźników.
Ciekawym rozwiązaniem pod względem informacyjnym byłoby liczenie dwóch rodzajów wskaźnika rotacji zobowiązań, a zatem dwóch cykli rotacji gotówki. Jeden wskaźnik dotyczyłby zobowiązań
handlowych (i ewentualnie finansowych z tytułu kredytu obrotowego), a drugi wszystkich zobowiązań.
W ten sposób można byłoby poznać cyrkulację gotówki związanej tylko i wyłącznie z działalnością podstawową przedsiębiorstwa, a także cyrkulację gotówki ogółem w przedsiębiorstwie. Poza dodatkowymi
walorami informacyjnymi rozwiązanie takie powinno cechować się nieco mniejszym obszarem do potencjalnych manipulacji danymi niż sytuacja, w której prezentowany jest tylko jeden wskaźnik rotacji
zobowiązań.

Summary
The subject of this publication is calculation methodology of stock turnover in days. The authoress
made review of almost 20 types of indicator structure, that are described in literature.
Evaluation methods were divided into two main groups because of value in denominator: cost category or revenue category. Both of them were characterised with particular regard of circumstances, when
they can be used and circumstances, that lessen their informational value.

Agnieszka Wójcik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia doktoranckie, II rok
Ekonomia
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Paweł Jedynak

Social Media – fenomen XXI wieku?
Polscy internauci a Social Media
Wstęp
Dynamiczny rozwój technologii powoduje, że rzeczywistość ewoluuje razem z nią szybciej niż kiedykolwiek. Jeszcze klika lat temu nikt nie przypuszczał, że nieustannie zmieniający się Internet zawładnie naszym życiem osobistym oraz spowoduje wzrost znaczenia sieci w działalności biznesowej. Łatwo
zaobserwować, że Internet ma olbrzymi wpływ na styl życia konsumentów i podejmowane przez nich
decyzje. Wraz z rozwojem Internetu i form e-komunikacji mamy okazję obserwować coraz częstsze
przenoszenie do sieci działań marketingowych.
Obecnie możemy zauważyć tendencje do znacznego zwiększania się czasu, jaki poświęcają internauci do korzystania z komunikatorów internetowych, portali społecznościowych i innych dostępnych
narzędzi do e-komunikacji. Ponadto ostatnio można spotkać się ze stwierdzeniem: „jeżeli nie masz konta na Facebook’u, to nie istniejesz”. Czy rzeczywiście tak jest?
Autor w niniejszym artykule będzie rozważał kwestie związane z nowym zjawiskiem, jakim są Social
Media. Autor podejmie próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy nowe, dynamicznie rozwijające
się zjawisko Social Media można nazwać mianem rewolucji, fenomenu XXI wieku? Ponadto poruszy
sprawę wpływu mediów społecznościowych na nasze codzienne obowiązki, aby w ostateczności móc
sprawdzić, jak polscy internauci reagują na nowe zjawisko.

1. Czym są właściwie Social Media?
Ze względu na obszerność tego pojęcia oraz rozwój narzędzi, które są w ten sposób określane, nie
udało się jednoznacznie zdefiniować terminu Social Media. W literaturze przedmiotu można spotkać
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różne wyjaśnienia tego pojęcia. Bardzo często Social Media są mylnie utożsamiane z terminami: portale
społecznościowe, e-społeczność, Web 2.0 lub społeczności internetowe.
Najogólniej pojęcie Social Media utożsamiane jest z podmiotami korzystającymi z narzędzi, które
ono oferuje, tj. konsumentami (internautami) oraz podmiotami należącymi do sektora biznesowego.
Poprzez wykorzystywanie dostępnych narzędzi oba rodzaje podmiotów tworzą e-społeczność. Według
T. Smektały jest ona zbiorowością użytkowników Internetu, którzy aktywnie wykorzystują tę platformę
komunikacji do wymiany informacji i komunikatów związanych z ich wspólnymi zainteresowaniami,
przekonaniami lub postawami1. Definicja ta kładzie nacisk na dwa istotne elementy. Pierwszym z nich
jest medium, które jest wykorzystywane przez użytkowników do wzajemnych kontaktów. Natomiast
drugim elementem jest umiejętność korzystania z platformy (tj. Internetu) niezbędnej do komunikacji
między użytkownikami.
Kolejną definicją, na którą warto zwrócić uwagę jest ta, którą zaprezentowali A. M. Kaplan i M. Haenlein. Według nich Social Media to grupa aplikacji bazujących na ideologii i technice Web 2.0, umożliwiających tworzenie i wymianę zawartości przez użytkowników2. Przytoczona definicja uwzględnia aspekt
techniczny omawianego zjawiska, jednocześnie zawężając wykorzystanie Internetu przez użytkowników do budowania treści portalu internetowego. Ponadto wyraźnie oddziela od siebie często używane
zamiennie terminy Social Media i Web 2.0.
Bardzo trafną definicję Web 2.0 podaje D. Kaznowski, który uważa, że jest to filozofia projektowania
i budowania rozwiązań internetowych, nastawionych na korzystanie z kolektywnej inteligencji. Filozofia
ta bazuje na 5 podstawowych założeniach:
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

Internet jest platformą łączącą ludzi,
sieć to zestaw komponentów (otwarte standardy),
aplikacje nie są przywiązane do konkretnych urządzeń czy systemów operacyjnych,
aplikacje są rozwijane ewolucyjnie,
do tworzenia aplikacji wykorzystywane są otwarte, lekkie technologie3.

Można zauważyć, że na bazie Web 2.0 mogą powstawać nowe rozwiązania, w tym Social Media.
D. Kaznowski uważa również, że w przypadku Web 2.0 najważniejszy jest nadawca komunikatu, np.
autor postu zamieszczonego na blogu z funkcją komentowania przez innych jego czytelników. Społeczności wg tego autora opierają się na współuczestniczeniu i tworzeniu bardziej kontekstu niż zawartości
czy treści4. Komunikacja przez Social Media ma na celu wzajemną interakcję, ale o masowym zasięgu.
Z kolei inną definicją posługuje się D. Trzeciak, który określa zjawisko w kontekście marketingowym. Według niego Social Media można określić jako zbiór relacji, zachowań, uczuć, empirii oraz interak1
2

3

4

T. Smektała: Public relations w Internecie, Warszawa 2005, s. 148.
A. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, http://www.
slideshare.net/guestef2b2f/social-media-definition-and-classification
D. Kaznowski, Definicja web 2.0, definicja social media, http://networkeddigital.com/2010/04/09/definicja-web2-0-definicja-social-media/
D. Kaznowski, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008, s. 50.
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cji pomiędzy konsumentami, markami. Dochodzi w nim do wielokierunkowej wymiany doświadczeń
za pomocą zaawansowanych narzędzi komunikacji. Poza tym są to media pozwalające wspierać i realizować komunikacyjne oraz poznawcze potrzeby człowieka, umożliwiające wpływ na otaczający świat
oraz aktywne współtworzenie informacji dystrybuowanych przez media i firmy5. Można zauważyć, że
przytoczona definicja różni się od poprzednich, gdyż postrzega to zjawisko z innej perspektywy. W tym
przypadku mamy do czynienia z bezpośrednim kontaktem firmy i jej marki z klientem. Dzięki temu powinien on zacząć identyfikować się z wybranym produktem, co w rezultacie może doprowadzić do dokonania zakupu przez konsumenta. D. Trzeciak skupia się ponadto na psychologicznej analizie potrzeb
i oczekiwań potencjalnych klientów. Prowadzenie przez firmę odpowiedniej kampanii dostosowanej do
wymagań konsumentów może przełożyć się na wzrost zainteresowania marką i tworzenie trwałego systemu lojalności wśród grupy docelowej.
Inną równie ciekawą próbę zdefiniowania nowego zjawiska, jakim są media społeczne, podjął D. Pacha. Uważa on, że Social Media to kanały komunikacyjne umożliwiające interakcję między internautami
za pomocą takich technologii, jak: blogi, fora, grupy dyskusyjne, wiki, podcasty, e-maile, komunikatory,
VoIP oraz pozwalające dzielić się muzyką, filmami wideo oraz zdjęciami6. Ponadto autor dokonuje opisu
tego zjawiska w porównaniu z tradycyjnymi mediami (tj. radiem, prasą, telewizją), skupiając się na pięciu
najważniejszych atrybutach:
⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

5

6

Kierunek przekazu informacji – media tradycyjne podają informacje z góry na dół, natomiast w mediach społecznych mamy do czynienia z niejednoznacznym kierunkiem przekazu wiadomości,
przez co zaciera się granica między twórcą komunikatu a jego czytelnikiem. Dzieje się tak, ponieważ każdy użytkownik ma możliwość publikowania lub komentowania zamieszczonych informacji.
Dostępność – w mediach tradycyjnych wiadomości tworzy tylko nieliczne grono podmiotów, od
których wymaga się wiedzy oraz specjalistycznych umiejętności. W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów komunikacji narzędzia oferowane przez Social Media są dostępne dla każdego.
Szybkość – media społeczne dostarczają informacji szybciej niż robią to media tradycyjne.
Każdy może być dziennikarzem, który, znajdując się we właściwym czasie i we właściwym
miejscu, informuje o najważniejszych wydarzeniach.
Trwałość – wadą treści stworzonych prze prasę, radio czy telewizję jest brak możliwości ich
zmiany po opublikowaniu. Ponadto w przypadku radia czy telewizji takie informacje cechują się bardzo krótką żywotnością. Inaczej wygląda to w przypadku Social Media, w których raz
stworzona zawartość może ulegać ciągłej aktualizacji, przetwarzaniu, edytowaniu lub cytowaniu. Internet w zasadzie pamięta wszystko, co zostało do niego wprowadzone, w związku z tym
usunięcie informacji jest praktycznie niemożliwe.
Brak kontroli – media tradycyjne są czyjąś własnością i ich działania podlegają ciągłej kontroli.
W mediach społecznościowych nie ma jakiegokolwiek nadzoru. To użytkownicy decydują, co
w danym czasie umieszczą, co będą czytać, który wpis zostanie zmienią lub skomentują.

D. Trzeciak, Czym są Social Media – Era Social Media, http://interaktywnie.com/biznes/blog-ekspercki/socialmedia/czym-sa-social-media-era-social-media-7956
D. Pacha, Social Media, lekcja 1, http://socialmedia.pl/social-media-lekcja-1/
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Z powyższej definicji można wyciągnąć wnioski na temat podstawowych atrybutów Social Media,
które nieustannie wraz z samym zjawiskiem ewoluują i dokonują zmian.
Przedstawiona analiza różnych definicji zjawiska Social Media wyraźnie pokazuje, że terminy: portale społecznościowe, e-społeczność, Web 2.0 czy społeczności internetowe nie powinny być używane
zamiennie. Jednocześnie widać, że im więcej osób definiujących, tym większa różnorodność rozumienia
nowego zjawiska, które nie zostało jednoznacznie określone.
Autor niniejszego opracowania uważa, że najbardziej oddającą sens pojęcia Social Media jest definicja w ujęciu marketingowym, która została przytoczona w najnowszym raporcie Internet Standard Social Media 2010.
Według osób, które przygotowały ten raport, Social Media lub media społecznościowe to kanał komunikacyjny, który w przeciwieństwie do kanałów tradycyjnych (tj. radia, prasy, telewizji), gdzie przekaz
kierowany jest w jedną stronę (do klienta), zapewnia komunikację obustronną7. Istotą Social Media jest
nie tylko przekazywanie informacji przez firmę do klienta, ale pozwolenie mu na wyrażanie własnych
opinii i przekazywanie ich w drugą stronę.

2� Najważniejsze cechy i klasyfikacja Social Media
Traktując zjawisko Social Media jako społeczne środki przekazu zawierające treść i różne punkty odniesienia do zamieszczonych informacji (które da się wykorzystywać na dowolną skalę), można wyróżnić kilka najważniejszych cech, jakimi się one charakteryzują8:
⊙
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⊙
⊙
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wykorzystywanie na dowolną skalę,
każdy zainteresowany użytkownik ma możliwość korzystania z narzędzi oferowanych przez
Social Media,
publikowanie informacji rozpoczyna proces mediowy,
każda informacja zamieszona w kanale komunikacji może być dowolnie modyfikowana (tj.
aktualizowana, edytowana, komentowana itp.),
modyfikacja informacji może następować w dowolnym memencie, nie jest ograniczona
ramami czasowymi,
treści tworzone są dobrowolnie, nie ma wymuszonego powstawania zawartości,
brak kontroli, która występuje w mediach tradycyjnych,
na ostateczną wartość zamieszczonej informacji ma wpływ uczestnictwo w społeczności,
która zainteresowana jest określonym tematem,
zainteresowani użytkownicy mają dostęp do wszystkich treści (zarówno swoich, jak i innych
osób), jednocześnie mogą wyrażać własne opinie, odnosząc się do informacji zamieszczonych
przez innych członków społeczności,
praktycznie ma możliwości usunięcia raz wprowadzonej treści,

Raport „Social Media 2010”, Internet Standard, Grudzień 2010, s. 4.
D. Kaznowski, Definicja Social Media, http://networkeddigital.com/2010/04/17/definicja-social-media/
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⊙

⊙

podstawą rozprzestrzeniania się zamieszczonych wiadomości jest interakcja zachodząca
między użytkownikami,
czas potrzebny na stworzenie informacji oraz jej upublicznienie jest ograniczony do minimum, tzn., że wiadomość jest umieszczana natychmiast po jej utworzeniu.

Powyższe zestawienie cech opisujących Social Media nie jest zamkniętym katalogiem. Wraz z ciągłym rozwojem tego zjawiska będziemy mogli obserwować pojawianie się dodatkowych cech, które
będą powodowały, że media społeczne staną się jeszcze większą konkurencją dla mediów tradycyjnych.
Jak już wcześniej wspomniano, podjęcie próby jednoznacznego zdefiniowania zjawiska Social Media jest bardzo trudne. Podobnie jest z dokonaniem uniwersalnej klasyfikacji tego pojęcia. Autorzy podziałów (np. ze względu na rodzaj serwisów wykorzystywanych w Social Media) bardzo często zwracają
uwagę na odmienne rodzaje serwisów lub ujmują tylko niektóre z nich, a inne pomijają. W niniejszym
opracowaniu zostanie przytoczona klasyfikacja ze względu na funkcje mediów społecznych. Została ona
wybrana spośród wielu innych, ponieważ obecnie mamy do czynienia z ciągłym porównywaniem Social
Media do mediów tradycyjnych, dla których to stają się znaczącą konkurencją.
Diagram 1. Klasyfikacja Social Media ze względu na pełnione funkcje

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://networkeddigital.com/2010/05/10/podzial-i-klasyfikacja-social-media/
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Klasyfikacji mediów społecznych ze względu na funkcje dokonał Dominik Kaznowski, dzieląc je na
sześć grup:
I. Media społeczne wykorzystywane do publikacji (prezentacji) opinii i poglądów
Jest to podstawa kategoria, którą można wyróżnić. Głównym zadaniem serwisów (aplikacji i usług)
należących do tej grupy jest umożliwienie użytkownikom wyrażania opinii i poglądów. Przykładami rozwiązań w tej kategorii są m.in.: blogi, wiki oraz serwisy dziennikarstwa społecznego, które są najstarszymi
narzędziami omawianego zjawiska.
II. Media społeczne służące współdzieleniu się zasobami
Narzędzia z tej grupy bazują na wykorzystywaniu technologii Web 2.0. Użytkownicy dzielą się
w sieci różnymi zasobami (np. filmami, zdjęciami, obrazami, aplikacjami itp.), które są przechowywane i udostępniane z poziomu serwerów sieciowych. Media z tej grupy w przeciwieństwie do tych
omówionych w kategorii pierwszej mają za zadanie budowanie bazy zasobów przechowywanych
i przetwarzanych przez użytkowników w „chmurze”. Przykładami rozwiązań są niewątpliwie m.in.
YouTube, Flick i Slideshare.
III. Media społeczne nastawione na współtworzenie lub kooperację
Do tej grupy zaliczymy rozwiązania, których najważniejszym zadaniem jest doprowadzenie do
kooperacji uczestników. Wykorzystywane narzędzia to m.in. Google Docs, gry MMO (Massive Multiplayer Online Games), w których użytkownicy partycypują w budowaniu zawartości dokumentów lub
innych aplikacji. Charakterystyczną cechą tej kategorii narzędzi Social Media jest tworzenie społeczności ad hoc – zwykle na krótki czas. Może ona być również społecznością zamkniętą (np. członkowie
zespołu realizującego wspólny projekt), działającą przez dłuższy czas.
IV. Media społeczne ukierunkowane na budowanie i podtrzymywanie relacji
Jest to niewątpliwie najszerzej przyjęta oraz najbardziej przystępna dla uczestników grupa Social Media. Zaliczają się do niej przede wszystkim serwisy typu social networking, których celem jest budowanie
i utrzymywanie relacji między ludźmi. Ponadto narzędzia z tej grupy nie skupiają się na tworzeniu zawartości serwisu. W Polsce należą do nich: nk.pl, Second Life i Facebook.
V. Media społeczne służące do komunikowania się i dyskutowania
Media z tej grupy skupiają się na społecznej interakcji poprzez debatę. Do tej kategorii zaliczają się
jedne z najstarszych form komunikacji, czyli fora, czaty oraz komunikatory internetowe. Warto zwrócić
uwagę, że rozwiązania tego typu są stosowane w innych serwisach, przez co umożliwiają korzystanie
z nowych funkcji serwisów społecznościowych.
VI. Media społeczne nastawione na bieżące informowanie i odnoszenie się do aktualności
W tej grupie znajdują się wszystkie narzędzia służące do relacjonowania bieżących wydarzeń. Są to
m.in. mikroblogi, serwisy alertowe i serwisy livestream.
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3� Popularność portali społecznościowych jako narzędzia
Social Media w Polsce
Czasy, w których internauci najchętniej odwiedzali horyzontalne serwisy internetowe, powoli odchodzą w przeszłość. Obecnie portale horyzontalne są nadal najczęściej odwiedzanymi, mimo że część
miejsca w czołówce muszą oddać wyszukiwarkom i serwisom społecznościowym. Jak w Polsce wygląda
sytuacja pod względem popularności portali społecznościowych?
W naszym kraju ostatnio króluje moda na nowe portale społecznościowe, do których zaliczają się
m.in. dwaj najwięksi gracze – Facebook oraz Nasza Klasa.
Widać, że na przestrzeni trzech lat wiele się zmieniło na rynku serwisów społecznościowych w Polsce. W 2007 roku w zestawieniu najpopularniejszych serwisów tego typu przygotowanym przez Megapanel można było zauważyć, że na naszym rynku istnieje kliku dominujących graczy, z którymi konkuruje tylko kilku niewielkich przeciwników. W 2010 roku to samo zestawienie wyglądało już całkowicie
inaczej. Otóż było w nim dwóch liderów, z których jeden starał się dynamicznie piąć do góry (Facebook), a drugi ciągle dążył do utrzymania pozycji lidera klasyfikacji (Nasza Klasa).
Nasza Klasa we wrześniu 2010 roku miała ponad 12 mln użytkowników, co przekłada się na 67,6%
zasięg. Społeczność, jaką udało się stworzyć w ramach portalu Facebook, jest o jedną trzecią mniejsza
w bezwzględnej liczbie użytkowników, natomiast pod względem zasięgu stanowi ona aż 45,3%.
Kolejne miejsca w rankingu należą do największych polskich portali. Prawie 6 mln osób odwiedziło serwisy społecznościowe Agory, z których największym powodzeniem cieszyły się Blox.pl (3,6
mln Real Users), Forum (1,7 mln Real Users) oraz Photoblog.pl (1,2 mln Real Users)9. Wirtualna Polska, Grupa Onet.pl i Interia.pl radziły sobie podobnie. Wszystkie trzy portale mają zbliżony zasięg
około 25%.
W pierwszej dwudziestce rankingu wyróżniają się dwie spośród najpopularniejszych marek polskiej
sieci. Na pozycji ósmej odnotowano Grupę Google, która we wrześniu 2010 roku przyciągnęła około
4,2 mln użytkowników. Natomiast na miejscu osiemnastym uplasowała się Grupa Allegro ze swoim serwisem CoKupic.pl.

9

Internet Standard, raport Social Media 2010, s. 16.
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Tabela 1. Najpopularniejsze serwisy społecznościowe w Polsce w 2010 roku
Średni czas
Liczba
spędzony przez Zasięg
użytkowników Liczba odsłon
użytkownika
(%)
(real users)
(h:min:s)

Lp.

Nazwa serwisu

1.

Grupa nasza-klasa.pl

12 057 100

–

–

67,6

2.

Facebook.com

8 074 148

–

–

45,3

3.

Grupa Gazeta.pl – Społeczności

5 911 075

342 351 720

00:53:03

33,1

4.

Grupa Wirtualna Polska – Społeczności

4 719 710

44 864 469

00:44:37

26,5

5.

Grupa Onet.pl – Społeczności

4 658 815

65 985 544

00:38:45

26,1

6.

Grupa Interia.pl – Społeczności

4 545 328

103 435 081

01:11:10

25,5

7.

Grupa GG Network – Społeczności

4 390 794

95 076 471

00:36:22

24,6

8.

Grupa Google – Społeczności

4 192 020

–

–

23,5

9.

Grupa o2.pl – Społeczności

3 057 363

52 549 939

00:15:59

17,2

10.

Zapytaj.com.pl

2 922 981

54 664 611

00:14:42

16,4

11.

Peb.pl

2 205 464

–

–

12,4

12.

Goldenline.pl

2 132 543

–

–

12,0

13.

Grono.net

2 000 049

146 176 720

00:53:18

11,2

14.

Wordpress.com

1 763 666

–

–

9,9

15.

Grupa Spolecznosci.pl – Serwisy
społecznościowe

1 710 425

–

–

9,6

16.

Myspace.com

1 324 509

20 863 861

00:15:13

7,4

17.

Wykop.pl

1 190 973

–

–

6,7

18.

Grupa Allegro.pl – cokupic.pl

1 165 649

00:06:40

6,5

19.

Akazoo.pl

1 069 023

–

–

6,0

20.

Precyl.pl

1 068 629

–

–

6,0

21.

Pun.pl

1 049 826

00:13:45

5,9

22.

Badoo.com

801 127

–

4,5

23.

Grupa Odpowiedz.pl

789 434

3 682 963

00:03:37

4,4

24.

Cspuchatek.pl

774 780

2 674 399

00:03:22

4,4

25.

Twitter.com

761 310

–

4,3

26.

Forumowisko.pl

622 973

00:02:21

3,5

27.

Grupa Joe.pl – Społeczności

605 105

–

3,4

28.

Grupa TRO Media – Społeczności

537 941

00:06:44

3,0
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–
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29.

Imvu.com

474 877

–

–

2,7

30.

Yfrog.com

451 290

–

–

2,5

31.

Grupa Pino.pl – Społeczności

417 332

–

–

2,3

32.

Myheritage.pl

402 882

–

–

2,3

33.

Grupa G+J Polska – Społeczności

382 122

20 167 903

00:38

2,1

34.

Erotycznyblog.pl

368 039

–

–

2,1

35.

Mojeforum.net

321 824

–

–

1,8

36.

Netkobiety.pl

307 049

–

–

1,7

37.

Odpowie.pl

280 501

34 704 501

01:20:30

1,6

38.

Formspring.me

280 001

–

–

1,6

39.

Scribd.com

270 930

–

–

1,5

40.

Flog.pl

262 757

–

–

1,5

41.

Phorum.pl

253 855

–

–

1,4

42.

Podajdalej.pl

249 215

–

–

1,4

43.

Streemo.pl

244 413

1 800 946

00:07:10

1,4

44.

Profeo.pl

233 030

1 010 011

00:02:54

1,3

45.

Wiaderko.us

231 336

–

–

1,3

46.

Flaker.pl

227 054

–

–

1,3

47.

Grupa Gery.pl – Społeczności

207 509

00:02:43

1,2

48.

Linkedin.com

200 818

–

–

1,1

49.

Maciek.lasyk.info

198 800

–

–

1,1

50.

Tumbir.com

196 798

–

–

1,1

17 703 485

–

–

99,3

Cała kategoria

840 421

Źródło: opracowanie własne na podstawie Internet Standard, raport Social Media 2010, s. 15.

Jeśli natomiast przyjrzeć się oglądalności serwisów z pierwszej dwudziestki zestawienia na przestrzeni ostatniego roku (wykres 1.), można wyróżnić bardzo ciekawe zjawiska. Otóż w pierwszej dziesiątce
są dwa wyraźne trendy. Pierwszy z nich dotyczy bezkonkurencyjnej (póki co), stabilnej pozycji Naszej
Klasy i dynamicznego wzrostu popularności Facebooka (od października 2009 roku do września 2010
roku można odnotować wyraźny wzrost pod względem liczby użytkowników). Był to fenomenalny
wzrost, który został osiągnięty w tak krótkim czasie. Liczba użytkowników wzrosła z 2,4 mln do 8,1 mln
użytkowników. Można równocześnie zauważyć, że oglądalność serwisów należących do największych
portali nie zmieniła się znacząco. Niewielki wzrost odnotowali na swoim koncie tacy wydawcy, jak GG
Network oraz Dige Nowak i Wspólnicy.
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Wykres 1. Liczba użytkowników korzystających z serwisów społecznościowych (od października 2009 do
września 2010) – pierwsza dziesiątka

Źródło: Internet Standard, raport Social Media 2010, s. 16.

Inaczej sytuacja przedstawia się w drugiej dziesiątce przytoczonego zestawienia (wykres 2). W badanym okresie do grupy wzrostowej z pewnością można zaliczyć serwis Goldenline.pl, który pozyskał
w ciągu roku ponad 800 tys. użytkowników oraz portal Grono.net, który starał się odbudować swoją
pozycję na rynku. W październiku 2009 roku Grono.net posiadało 1,5 mln Real Users a we wrześniu
2010 roku zwiększyło tę liczbę do 2 mln użytkowników. Niestety nie obyło się także bez spadków w tej
grupie. Największym przegranym w badanym okresie okazał się właściciel serwisu Precyl.pl.
Wykres 2. Liczba użytkowników korzystających z serwisów społecznościowych (od października 2009 do
września 2010) – druga dziesiątka

Źródło: Internet Standard, raport Social Media 2010, s. 16.
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Można zatem stwierdzić, że na przestrzeniu roku zaszyły bardzo liczne zmiany na polskim rynku
serwisów społecznościowych. Pozwala to na wysnucie wniosku, że narzędzia Social Media, którymi są
obecnie portale społecznościowe, będą wykorzystywane przez firmy do promocji własnych produktów.
Jednocześnie będą one budować lojalność swoich klientów. Dwaj niekwestionowani liderzy dzięki funkcjonalności swoich serwisów doprowadzają do tego, że użytkownicy Internetu coraz częściej i dłużej
korzystają z ich zasobów, aby komunikować się i tworzyć nowe treści w mediach społecznych.

Podsumowanie
Dynamiczne zmiany dotykające potrzeb i wymagań użytkowników Internetu będą powodować, że
w kolejnych latach Social Media będą bardzo szybko się rozwijać. Jednocześnie staną się one wyraźną
alternatywą i konkurencją dla tradycyjnych mediów. Polskiemu użytkownikowi sieci nie wystarczą już
informacje, które docierają do niego za pośrednictwem radia, telewizji czy prasy. Internauci chcą współtworzyć zawartości serwisów z firmami w relacjach dwustronnych. Pozwala to dalej udoskonalać Social
Media pod względem sposobów dotarcia do konsumenta i wpłynięcie na jego decyzje.

Summary
The dynamic development of technology causes the reality is evolving along with it faster than ever.
We can observe that the Internet has a huge impact on the lifestyle of consumers and their decisions.
With the development of Internet and e-forms of communication, we can watch the increasing movement to Web marketing. One of them is Social Media.
The aim of the author of this article is to present the idea of Social Media and the main characteristics
of this phenomenon. The author presents the results of studies on the popularity of social networking
sites in Poland.

Paweł Jedynak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne II stopnia, I rok
Zarządzanie
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Monika Nalewajek

Zróżnicowanie kampanii
reklamowych w obrębie marki jako
efekt różnic kulturowych
Wstęp
Czy nasza narodowość determinuje sposób odbioru komunikatu reklamowego? Czy globalne marki stosują odmienne strategie promocyjne? A jeżeli tak, to czy możliwe jest stworzenie tak dopasowanych kampanii reklamowych do danej narodowości/kraju, aby w wyniku tego nie zatarło się główne
przesłanie marki? Jak wobec tego faktu postępują globalne marki i czym podyktowane jest ich działanie?
Opracowanie ma na celu zbadanie różnic (jak i pewnym stopniu podobieństw) w powstałych
kampaniach, które w ramach strategii marketingowej muszą pozostawać spójne, wzbudzać konkretne skojarzenia z marką, ale wchodząc na różne rynki zostają poddane pewnym modyfikacjom, aby
lepiej wpasować się w kulturę i specyfikę danego kraju, danej kultury. Autorka zweryfikuje, dlaczego
niemożliwe byłoby wprowadzenie jednakowej kampanii we wszystkich krajach, w których marka
funkcjonuje.
Praca zakłada, że powstałe rozbieżności są związane z różnicami kulturowymi (m.in. stereotypami,
postawami, mentalnością społeczną, specyfiką lokalnego humoru, historią kraju). Nie bez znaczenia
jest też rynek, na którym marka konkuruje (np. rynek FMCG, motoryzacyjny, elektroniczny, itd.),
oraz komunikat pozycjonowania (to czy marka skupia się np. na emocjach, które mogą być wspólne dla różnych krajów, czy też potrzebach, które w obrębie różnych kultur mogą być inne). Różnice
w brzmieniu sloganów mogą wynikać również z tłumaczeń na inne języki, co ze względu na kontekst
kulturowy, wykorzystywanie gry słów czy częste używanie metafor w reklamach mogłoby być niezrozumiałe w innym kraju.
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1� Strategie obecności na rynku zagranicznym
Wchodząc na nowe rynki, firma staje przed decyzją, jakie strategie na nich zastosować. Może ona
zdecydować się na standaryzację produktu, dostosowanie go pod potrzeb rynku, na który wchodzi
lub wprowadzenie zupełnie nowego produktu. Wybór jednej ze strategii zależy od zróżnicowań ekonomicznych, prawnych, technicznych i kulturowych poszczególnych rynków1. Bardzo trafnie streszcza
to formuła „myśl globalnie, działaj lokalnie”, co może stanowić kwintesencję działań marketingowych
prowadzonych na poszczególnych rynkach.
Ze strategią wejścia na nowe rynki nierozerwalnie wiąże się kwestia promocji, którą przedsiębiorstwo zamierza tam prowadzić. Decydując się na jedną z form obecności na rynkach zagranicznych –
standaryzacji lub adaptacji – firma pośrednio ukierunkowuje się na stosowanie konkretnej strategii promocji, która zostanie przedstawiona dalej. Tę sytuację ilustruje tabela 1.
Tabela 1. Podstawowe opcje strategii obecności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
Wyszczególnienie
1� Ogólne
podejście

Rodzaje (składniki) strategii obecności

standaryzacja

2� Sposób obsługi
(„obróbki”)
rynku1

podejście
etnocentryczne

3� Polityka
promocji

promocja nie
odgrywa dużej roli

4� Strategie
konkurowania
(M� Porter)
5� Strategie obsługi
nabywców
(K� Ohmae)

podejście
policentryczne

podejście
regiocentryczne

podejście
geocentryczne

wzrost znaczenia

minimalizacji kosztów
budowy
funkcjonalnej
odmienności

adaptacja

zróżnicowania

agresywnej
inicjatywy

relatywnej przewagi

koncentracji

maksymalnej satysfakcji
odbiorcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. W. Wiktor, Strategie przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym. Próba typologii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2006, nr 729, s. 170;
K. Wach Działania promocyjne na rynku międzynarodowym w dobie globalizacji gospodarki światowej, http://
www.ae.krakow.pl/~ekte/konf/wach.doc

1

Zob. R. Oczkowska, Strategie produktu na rynkach zagranicznych i determinanty ich wyboru, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2006, nr 729, s. 176.
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2� Znaczenie kultury w działaniach marketingu globalnego
Wchodząc na nowe rynki, firma staje przed problemem tzw. promocji międzynarodowej. Chodzi tu
o wybór takich działań spośród dostępnej puli technik i metod, aby w ich efekcie osiągnąć spójny wizerunek na wszystkich rynkach, na które wprowadzono produkt. Stąd też przedsiębiorstwo musi zdecydować na ile jego działania mają być zróżnicowane i dopasowane do rynków lokalnych, a w jakim stopniu
mają być zestandaryzowane, czyli jednolite na wielu rynkach.
W zakresie czynników kulturowych należy zwrócić uwagę na szereg uwarunkowań. Wpływ kultury na rynkach zagranicznych ma bowiem znaczenie istotne i wielorakie. Możemy ją określić „miękkim”
elementem otoczenia w biznesie międzynarodowym2. Na kulturę będzie się składała całość wyrażająca
tożsamość danego narodu, społeczności lub tylko grupy społecznej. Mówimy tu więc o wiedzy, nauce,
sztuce, prawie, zwyczajach, regułach życia społecznego, systemie wzajemnego komunikowania się jednostek i grup społecznych, języku, symbolach oraz wartościach. Firmy powinny uwzględniać postawy
tolerancji względem innych kultur, sposoby wyrażania emocji i odmiennych uczuć, czy choćby znaczenie gestów, symboli, kolorów i innych kodów komunikacji społecznej. Kultura może mieć wpływ na kodowanie i dekodowanie przekazu, percepcję i zrozumienie haseł reklamowych lub choćby na działania
podejmowane w ramach PR. Analizując problem, powinniśmy więc wyjść od typologii kultur, a następnie przejść do stylów komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym. W zakresie typologii
należy zwrócić uwagę na to, kto jest podmiotem kultury – jaki naród. Trzeba pamiętać, że kultura nie
podlega wartościowaniu. K. Wach zaproponował podział na kultury Wschodu i Zachodu (T. Sitram,
R. T. Cogdell), kultury niskiego i wysokiego kontekstu (R. T. Hall), czy chociażby pięć wymiarów kultury (G. Hofstede). W zakresie stylu komunikacji marketingowej powinno się zaś brać pod uwagę tzw. kod
komunikacji międzynarodowej przedsiębiorstwa. Należy przez to rozumieć zestaw cech przekazu i wypowiedzi marketingowej. Na komponenty takiej strategii składają się: sposoby wyrażania unikatowej
propozycji sprzedaży (UPC), charakter sloganu reklamowego, język, symbole, kolory oraz formuła i zasady kreacji przekazu. Warto zwrócić uwagę, że UPC może stanowić istotny problem na rynkach międzynarodowych ze względu na wskazaną odmienność kultur, a nie można zapominać, że firmy starają
się, aby budować u wszystkich odbiorców podobne skojarzenia z marką. Istotnym elementem reklamy
jest jej slogan. I tutaj odmienność kultur ma niebagatelne znaczenie ze względu na ich różną podatność
na bodźce zawarte w przekazie. Z tego to względu często niemożliwe jest zastosowanie jednakowych
haseł reklamowych na każdym z rynków, ponieważ może to prowadzić do nieadekwatności sloganu do
lokalnej kultury, a tym samym wywołać efekt odwrotny do zamierzonego, czyli zniechęcić do zakupu
danego produktu. Często problemem jest przekazanie dwuznaczności, którą nierzadko operuje slogan,
aby w tłumaczeniu na inny język, w innej kulturze oddać jego „jednoznaczność”. Dobrym przykładem
mogłaby być tutaj marka Żubr i próba przeniesienie na inne rynki haseł „Żubr w cieniu polany” lub
choćby „Żubr w trawie puszczy”3.
2
3

K. Wach, Działania promocyjne..., op. cit.
http://www.kp.pl/psi/article/79
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Drugą kwestią są kolory. Istnieje możliwość różnej interpretacji „znaczenia” koloru, co może skutkować różnymi odczuciami, skojarzeniami, a tym samym inną reakcją konsumenta na produkt. Dla przykładu kolor niebieski w Europie symbolizuje powagę i zaufanie – w Chinach kojarzony jest z pornografią4. Jeżeli zaś chodzi o formułę i zasady kreacji przekazu na uwagę zasługuje zagadnienie satyry i humoru,
ponieważ różne kultury wykazują różną podatność na perswazję o tym charakterze.

3� Strategie promocji międzynarodowej
Jak już wspomniano, przedsiębiorstwo musi odpowiednio zaplanować swoje działania promocyjne, decydując się na ekspansję zagraniczną. „Odpowiednio” jest tutaj słowem kluczowym. Oznacza to,
że działania muszą przyjąć jeden z możliwych wariantów. Mianowicie firma może zastosować strategię
promocji globalnej, narodowej lub mieszanej. Sytuację tę obrazuje schemat 1.
Schemat 1. Typy strategii promocji

Źródło: K. Wach, Działania promocyjne na rynku międzynarodowym w dobie globalizacji gospodarki światowej,
http://www.ae.krakow.pl/~ekte/konf/wach.doc

Pierwsza z zaprezentowanych strategii polega na wykorzystywaniu tych samych przekazów
z uwzględnieniem jedynie zmiany języka. Najbardziej znane są tutaj hasła firmy Mentos „Mentos – The
Freshmaker” oraz Nokii „Nokia – connecting people”. Tę strategię charakteryzuje znaczna ekspansja,
w której wykorzystuje się wiele różnych form promocji i środków przekazu.

4

http://www.epr.pl/symbolika-logotypu,marka,1334,1.html
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Innym przykładem może być Colgate. Na wszystkich rynkach odwołuje się do powszechnych oczekiwań związanych z ochroną zębów.
Przy tłumaczeniu na języki obce trzeba być też szczególnie wyczulonym na błędy językowe, które
mogą wtedy powstać. Z tym problemem zetknęło się Pepsi. W jednej z kampanii – „Ożyj z Pepsi” –przybrało formę „Powstań z grobu z Pepsi”5.
W drugiej strategii (narodowej) temat i sposób prezentacji zostaje zaadaptowany do potrzeb rynku
lokalnego. W praktyce wygląda to tak, że na poszczególne rynki przygotowywane są odrębne reklamy,
które w ramach tego zabiegu (po uwzględnieniu różnic kulturowych) mają budzić jednakowe skojarzenia i odczucia z marką. Dobrym przykładem tego typu działań jest marka Renault. W poszczególnych
krajach, zgodnie ze specyfiką ich rynków akcentowane są różne walory samochodu. I tak we Francji
podkreśla się możliwość sprawnego poruszania się po mieście oraz autostradzie, we Włoszech – przyczepność do nawierzchni i przyspieszenie, w Finlandii – solidną konstrukcję oraz niezawodność.
Strategia mieszana zakłada wykorzystanie tych samych elementów i motywów w skali globalnej,
jednak z dostosowaniem ich do rynku lokalnego. Za przykład może tu posłużyć Coca-Cola. W jednej z kampanii, gdzie „mały chłopiec podaje Colę mistrzowi sportu”, wykorzystano inne sławy w roli
wspomnianych mistrzów (Mean Joe Green – Ameryka, Diego Maradona – Ameryka Łacińska, Niwat – Tajlandia). Firma Camay posłużyła się postacią biorącą kąpiel. W USA była to kobieta, w Wenezueli – muskularny mężczyzna (kult macho), we Włoszech ukazano jedynie męską rękę, a w Japonii
pokazano mężczyznę czekającego przed łazienką6. Inny przykład odnośnie do marki Coca-Cola to
kreacja reklamy świątecznej. W Polsce jest ona wierna tradycji – choinka, Mikołaj, śnieg. Na rynek
australijski stworzono zupełnie inny spot – „Open happiness” – w którym podkreślona została radość
z przebywania razem w tym szczególnym czasie. Swoiste dopasowanie można zauważyć też w kampaniach Axe, ponieważ na poszczególne rynki przygotowywane są odrębne reklamy. Przekaz jest ten
sam, zmienia się tylko sposób prezentacji i osoby występujące w spotach. Inne przykłady wykorzystania tej strategii to reklamy Citroena i zmiana hasła „Polubisz każdą drogę” na polskie realia – „Polskie
drogi są wspaniałe. W Citroenie”.
Mieszane podejście to nie tylko zmiana języka, ale często także nazwy czy kolorystyki. Kwestia nazwy wydaje się być bardzo znacząca, o czym świadczą kolejne przykłady. Nazwa Opel Astra na rynku
japońskim – w tym kraju Astra to popularna margaryna. Chevrolet Nova w Hiszpanii komunikuje odbiorcy, że samochód nie jedzie (no va –tłumaczenie z hiszpańskiego). Nissan Moco – Moco po hiszpańsku oznacza osobę notorycznie dłubiącą w nosie. Inne problemy z nazwami na rynku motoryzacyjnym
to: Mazda LaPuta, Mitsubishi Pajero, Buick LaCrosse, Opel Ascona, Honda Fitta oraz Toyota Fiera7.
W Polsce typowym przykładem jest nazwa OSRAM i hasło reklamowe „Zobacz świat w nowym świetle”. Co do konieczności wprowadzenia zmian w samej nazwie marki, za przykład może posłużyć Pepsi.

5
6
7

K. Wach, Działania promocyjne..., op. cit.
Ibidem.
http://moto.pl/MotoPL/1,88571,6518994,Najgorsze_imiona_samochodow.html;
http://autokult.pl/2010/04/27/nie-to-mielismy-na-mysli-czyli-jak-nie-nazywac-swojego-samochodu-top-10
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W Hiszpanii musiało ono dostosować nazwę do lokalnych warunków kulturowych kraju, ponieważ tam
nie potrafiono wymówić Pepsi – zamiana na Pecsi (kampania „Mówisz to tak, jak mówisz”)8.

4� Czynniki kulturowe warunkujące zróżnicowanie
Wchodząc na nowe rynki przedsiębiorstwo powinno szczegółowo przeanalizować ograniczenia
prawne regulujące dopuszczalność pewnych form/treści na terytorium danego kraju. Tak na przykład
we Włoszech występuje zakaz pokazywania nagich dzieci w reklamie (z tym problemem spotkał się
Evian, gdzie na potrzeby rynku musiano zmienić spoty, zakrywając dziecięce genitalia). W Szwecji,
Niemczech, Holandii i Belgii nie można reklamować produktów o tematyce militarnej lub ukazujących
przemoc. W Grecji nie można reklamować zabawek w telewizji w godz. 7.00–22.00, natomiast we Francji obowiązuje zakaz reklamy alkoholu w telewizji i w obrębie obiektów sportowych. Należy zwrócić
również uwagę na regulacje prawne dotyczące reklamy wprowadzającej w błąd, reklamy ukrytej (product
placement), stosowania tzw. apelów porównawczych, pokazywania ludzi w określony, nieodpowiedni
sposób i zakazu kryptoreklamy9.
Inne czynniki, niezwykle zresztą istotne, to chociażby zwyczaje konsumpcyjne (np. sposób podejścia do przygotowania jedzenia: ekspres – Wielka Brytania, „tryb towarzyski” – Francja i „tryb nastrojowy” – Szwajcaria), kontekstowość, narodowe style reklamy, wspomniany już język oraz subkultury. Ta
różnorodność może wynikać z preferencji (np. spożycie wina we Francji a w Irlandii lub ziemniaków
w Irlandii a we Włoszech – znacząca różnica), zastosowań produktu, postaw, wzorców nabywczych, poziomu dochodów i siły nabywczej, praw oraz przepisów, umiejętności i wykształcenia czy choćby z dostępności mediów10. I tak np. Lipton spotkał się z problemem, kiedy próbował wprowadzić na rynek
brytyjski Lipton Ice Tea, ponieważ spotkało się to z oporem wśród konsumentów, którzy celebrują picie parzonej herbaty11. W Niemczech ze względu na ich tradycję kłopotliwa mogłaby być reklama piwa
w puszce. Znów zaś w USA M&M’s mógł wprowadzić nowe rozwiązania smakowe draży, gdyż w tym
kraju nietypowe kombinacje smakowe są powszechne („Pretzel M&M’s”). W Polsce precel w czekoladzie prawdopodobnie nie byłby doceniony. Warto porównać też kampanie prowadzone przez Orange
za granicą („Orange Witch”) i w Polsce („Orange Minutki – Kraina Rozmów w Orange”). Podobne
dopasowanie można dostrzec też w reklamach Knorra. Wystarczy porównać reklamę polską z reklamą
Sidekicks za granicą. Inny jest komunikat pozycjonowania (niska zawartość soli) oraz wprowadzenie
humoru (tragikomiczne losy solniczki, muzyka „How am I supposed to live without you” – „Jakże mam
żyć bez Ciebie”). Na naszym rynku kulinarnym ciągle podkreślane są tradycje rodzinne, radość z goto8

9

10
11

http://zapiskibrandmanagera.bloog.pl/id,5467766,title,Pepsi-Pesi-a-moze-Pecsi-czyli-jak-globalny-brand-dopasowuje-sie-do-lokalnych-preferencji,index.html?_ticrsn=3&amp;ticaid=6bc89
J. W. Wiktor Uwarunkowania komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym, http://www.innowacje.
wszia.opole.pl/.../wiktor_uwarunkowania_komunikacji_marketingowej_w_biznesie.pdf
Szerzej opisała J. Tkaczyk, Marketing międzynarodowy, http://rynkologia.pl/flush.php/l_id/246/l_plik/mm.pdf/
http://zapiskibrandmanagera.bloog.pl/id,5673689,title,Hugh-Jackman-dostaje-pozytywnego-kopa-odlipton-Ice-Tea,index.html
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wania. Przykłady z innych dziedzin. Na uwagę zasługuje kampania Wilkinsona, która za granicą promuję
męską depilację. Jak zareagowaliby na taką kampanię Polacy? Lub kampania Olay na rynkach zagranicznych – „Olay zamiast skalpela”. Czy przeciętna Polka, która starannie chce zatuszować zmarszczki
kupiłaby tak promowany kosmetyk? Z pewnością nie.

5� Narodowe style reklamy
W obrębie zagadnień związanych z kulturą i strategiami promocji nie sposób nie wspomnieć o narodowych stylach reklamy. Stanowią one swoistą specyfikację cech, które można przyporządkować
poszczególnym narodowościom, na których powinna bazować reklama (lub ogólniej: promocja), aby
zwiększyć swoje szanse na sukces na danym rynku. Przykłady dla wybranych krajów obrazuje rysunek 1.
Rysunek 1. Narodowe style reklamy

Źródło: J. W. Wiktor Uwarunkowania komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym, http://www.innowacje.wszia.opole.pl/.../wiktor_uwarunkowania_komunikacji_marketingowej_w_biznesie.pdf
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Na uwagę może zasługiwać też charakter apeli w reklamach (jakie główne apele emocjonalne są
akcentowane). Poniżej zestawiono procentowy udział poszczególnych apeli dla wybranych krajów europejskich (tabela 2). Analiza przedstawionych danych pokazuje wyraźnie różnicę w skali już jednego
kontynentu. Ma to związek z zaprezentowanymi powyżej narodowymi stylami reklamy i znajduje odzwierciedlenie w kluczowych wartościach wyznawanych przez dany naród.
Tabela 2. Charakter apeli w reklamie europejskiej
Wielka Brytania

Niemcy

Prestiż – 20%

Szczęście – 21%

Tradycja – 16%

Prestiż – 16%

Humor – 13%

Świeżość – 9%

Zmysłowość – 13%

Naturalność – 7%

Francja

Włochy

Tradycja – 29%

Świeżość – 29%

Prestiż – 19%

Prestiż – 15%

Naturalność – 19%

Zmysłowość – 15%

Erotyka – 10%

Naturalność – 10%

Źródło: H. Mefert, J. Bolz, Internationales marketing Verlag W. Kolhammer, Stuttgart – Berlin – Bonn 1998,
[za:] J. W. Wiktor, Uwarunkowania komunikacji…, op. cit.

Podsumowanie
W kontekście przedstawionej syntezy widać wyraźnie, że pojecie kultury w działaniach promocyjnych ma niebagatelne znaczenie. Przedsiębiorstwo, wychodząc na nowe rynki, powinno dokładnie przeanalizować kulturę danej narodowości a następnie na tej podstawie zdecydować o wyborze
jednej ze strategii promocji międzynarodowej. Wnioski z tej analizy mogą mieć bowiem wpływ na
decyzje dotyczące nie tylko komunikatu pozycjonowania, wykorzystania poszczególnych symboli
czy kolorów, ale czasami – jak zostało to ukazane – zmuszają do zmiany samej nazwy marki. Promocja międzynarodowa jest ważna, ponieważ warunkuje sukces na danym rynku. Stąd też powinna być
przedmiotem głębokiej analizy.
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Summary
The article is an attempt to give the answer about nationality and determinants of the receive promotional announcements. The author explains why global brands apply diﬀerent promotional strategies. The article gives an insight into the role of culture, strategy of global promotion (and type of this
promotion), cultural factors which are determinants of this diversity. The article shows how important
national advertising styles are. Many examples of real promotional campaigns which appeared in the last
few years are presented.
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Opracowania doktorantów

I
Wybrane aspekty funkcjonowania
przedsiębiorstw

Joanna Nucińska

Pełny TD ABC J. Mielcarka jako jeden
z modeli koncepcji rachunku
kosztów działań
Wstęp
Rozwój nowych technologii, automatyzacja i informatyzacja produkcji oraz globalizacja wpłynęły
na działalność przedsiębiorstw. Funkcjonowały one w oparciu o zniekształcone informacje z tradycyjnego rachunku kosztów. Dostosowywanie się do nowych i zmiennych warunków rynku doprowadziło
do wzrostu poziomu kosztów pośrednich oraz do problemów z rentownością. Zapotrzebowanie na dokładniejsze dane o kosztach i efektywności działalności było przyczyną powstania koncepcji rachunku
kosztów działań (ABC).
Celem artykułu jest prezentacja teorii jednego z mniej znanych modeli tej koncepcji – pełnego modelu sterowanego czasem, autorstwa J. Mielcarka. Po przedstawieniu istoty i pojęć koncepcji ABC zostaną omówione podstawy teoretyczne tytułowego modelu: terminologia, założenia, twierdzenia oraz
sposób kalkulacji kosztów. Informacje na temat jego zalet (zarówno w sensie teoretycznym, jak i przy
wdrożeniu modelu w organizacji) będą zawarte w podsumowaniu niniejszego tekstu.

1. Zarys koncepcji i istota rachunku kosztów działań
Rachunek kosztów działań (ang. Activity-Based Costing, ABC) wywodzi ponoszenie kosztów przez
organizację z samej istoty jej działalności. Koszty stanowią wartościowe ujęcie zużywania zasobów
w trakcie działań i procesów, podejmowanych w celu produkcji, świadczenia usług lub obsługi klientów.
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ABC wymaga zmiany myślenia o kosztach, gdyż według jego założeń to działania (a nie – jak dotąd –
produkty) są przyczyną powstawania kosztów. Rola działań znajduje swój wyraz zarówno w nazwie koncepcji, jak i w schemacie rozliczania kosztów.
Po zasygnalizowaniu idei ABC, warto podjąć próbę jego zdefiniowania. W tym celu zestawiono jego
najistotniejsze cechy według opinii różnych autorów.
G. Świderska uznaje klasyczny model ABC za „metodę pomiaru kosztów i efektywności działań, zasobów i obiektów kosztów”1. Wiąże ona zasoby z działaniami, a działania z obiektami kosztów według
stopnia ich wykorzystania.
R. Kaplan i R. Cooper wskazują, że istotę rachunku kosztów działań stanowi pomiar wykorzystanej
i niewykorzystanej zdolności produkcyjnej oraz zarządzanie nią. Jest to zatem koncepcja zarządzania,
a autorzy stwierdzają nawet, że gdyby jeszcze raz wprowadzali pojęcie ABC, prawdopodobnie zrezygnowaliby z nazwania go „rachunkiem kosztów”2.
J. Mielcarek, kierując się powyższą wskazówką, postrzega rachunek kosztów działań jako koncepcję
zarządzania zasobami. Wykrywa ona rozmiary ich marnotrawstwa spowodowane względną niepodzielnością niektórych zasobów dla popytu mniejszego od posiadanych zdolności produkcyjnych. Mielcarek
zalicza ABC do głównych koncepcji rachunkowości zarządczej3.
R. Napiecek także rozpatruje rachunek ABC pod względem zarządzania. Nazywa go uniwersalnym
narzędziem zarządzania poprzez wartość, gdyż definiuje zachodzące procesy i wycenia je według analizy
łańcucha wartości4.
Podsumowując tę część niniejszego artykułu, należy podkreślić, iż nazwa „rachunek kosztów działań” może mylić. Nie jest to typowy rachunek kosztów, lecz przede wszystkim koncepcja zarządzania
zasobami. Jego istota polega na pomiarze i zarządzaniu wykorzystaniem zdolności produkcyjnej. Można
uznać go za przykład matematycznego modelu decyzyjnego5 w rachunkowości zarządczej, zwłaszcza
w formule zaproponowanej przez J. Mielcarka.

2� Klasyfikacja zasobów i kosztów ich zużycia w koncepcji ABC
Rachunek kosztów działań koncentruje się na zarządzaniu zasobami, które dzieli na dedykowane
i doraźne. Zasoby dedykowane są zakontraktowane przed faktycznym wykorzystaniem (np. budynki
i sprzęt, pracownicy etatowi). Odpowiadające im koszty pozostają stałe w pewnym przedziale czasu.
Zasoby doraźne nabywane są wtedy, gdy organizacja rzeczywiście ich potrzebuje (m.in. energia, pra-

1
2
3

4

5

G. K. Świderska (red.), Obiektowy rachunek kosztów działań – koncepcja i wykorzystanie, Warszawa 2004, s. 5.
R. S. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Kraków 2002, s. 113, 132.
J. Mielcarek, Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów – koncepcji ABC i ABM, Poznań 2005, s. 150,
309–311.
R. Napiecek, Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów działań w kreowaniu wartości dodanej dla akcjonariusza, [w:]
W. Gabrusewicz (red.), Funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Poznań 2005, s. 127.
E. Nowak, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Warszawa 2009, s. 20.
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cownicy wynagradzani akordowo)6. Na tym rozróżnieniu opiera się klasyfikacja kosztów zużycia zasobów według koncepcji rachunku kosztów działań (schemat 1). Pomaga ona zrozumieć rozmiar i źródło
niewykorzystanej zdolności produkcyjnej.
W przypadku popytu na poziomie niewystarczającym dla pełnego wykorzystania zasobów, koszty
niewykorzystanej zdolności produkcyjnej wynikają z niepodzielności części zasobów dedykowanych,
których wielkości nie można zmniejszyć do poziomu pełnego wykorzystania przy danym popycie7.
Schemat 1. Klasyfikacja kosztów zużycia zasobów według koncepcji ABC

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Mielcarek, Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów –
koncepcji ABC i ABM, Poznań 2005, s. 156–159.

6
7

R. S. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie..., op. cit., s. 156–157.
J. Mielcarek, Teoretyczne..., op. cit., s. 183.
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3� Modele rachunku kosztów w ramach koncepcji ABC
Wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących rachunku kosztów działań stanowi wprowadzenie
do założeń teoretycznych konkretnych modeli. Pozwala również uniknąć nieporozumień, a także błędnej interpretacji koncepcji. W tym punkcie zdefiniowane zostaną zatem:
⊙
⊙
⊙
⊙

działanie i proces;
zasób i koszt zasobu wykorzystanego;
obiekt kosztów;
nośniki kosztów oraz ich stawki.

Działanie jako pierwotne pojęcie koncepcji ABC rozumiane jest intuicyjnie (organizacje formułują zwykle listy czynności uznawanych za działania). J. A. Brimson definiuje je jako „kombinację ludzi, technologii, surowców, metod i otoczenia, które produkuje dany produkt lub usługę. Ono opisuje,
co dane przedsiębiorstwo robi”8. Połączone ze sobą działania tworzą proces. R. Piechota określa go
jako sekwencję działań w celu osiągnięcia efektu finalnego, która powoduje zużycie zasobów i ma
ograniczony czas realizacji9.
Realizacja działań i procesów wymaga użycia zasobów. Stanowią one składniki szeroko rozumianego majątku, wykorzystywane lub zużywane w trakcie realizacji działań. Organizacja nie musi posiadać
ich na własność, ważne, czy ponosi koszty związane z zapewnieniem ich dostępności – tzn. koszty zasobów dostarczonych, różniące się od kosztów wykorzystanych zasobów (schemat 1). Te ostatnie zależą
od stopnia wykorzystania wydajności zasobów dostarczonych i są nową kategorią ekonomiczną w rachunkowości zarządczej, wprowadzoną przez koncepcję ABC10.
Kolejne pojęcie – obiekt kosztów – nie zostało jednoznacznie zdefiniowane, a w literaturze przedmiotu najczęściej spotykane jest podejście o wąskim lub szerokim zakresie znaczeniowym. Obiekt
kosztów sensu stricto to jednostka odniesienia kosztów w ostatnim etapie kalkulacji, stanowiąca przyczynę wykonywania działań. Natomiast obiekt kosztów sensu largo oznacza dowolny przedmiot odniesienia, grupowania lub kalkulacji kosztów. Obejmuje on m.in. zasoby proste i złożone, działania,
półprodukty, produkty, usługi, klientów11. Pełny model TD ABC korzysta z pojęcia obiektu kosztów
w szerszym ujęciu.
Ostatnią, lecz nie mniej ważną, grupę pojęć stanowią nośniki kosztów oraz ich stawki. Termin nośnik (sterownik) kosztów jest tłumaczeniem angielskiego cost driver. A. Chmielewski definiuje go jako
czynnik kształtujący relację wspólnego zużycia zasobów (kosztów wspólnych) przez poszczególne
przedmioty kalkulacji (np. produkty, działania, klientów, obiekty inwestycyjne), wyrażony w konkretnej
jednostce miary. Zdaniem tego autora dobry nośnik kosztów w najbardziej realny sposób odzwierciedla
wspólne zużycie zasobów przez obiekty kosztowe. Ponadto powinien być wymierny (mierzalny), o ła8
9
10
11

Ibidem, s. 95.
R. Piechota, Projektowanie rachunku kosztów działań. Activity Based Costing, Warszawa 2005, s. 28–29.
J. Mielcarek, Teoretyczne..., op. cit., s. 113.
G. K. Świderska (red.), Obiektowy..., op. cit., s. 15.
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twych do zebrania danych na temat jego wielkości, możliwy do przypisania obiektom kosztów oraz do
stosowania w długim okresie czasu12.
W modelach ABC o dwuetapowej kalkulacji wyróżnia się nośniki kosztów zasobów i działań.
Nośnik kosztów zasobów to jednostka pomiaru stopnia zapotrzebowania działań na określony zasób.
Może być wyrażony bezwzględnie (ilościowo) lub względnie (procentowo – jako udział wolumenu
nośnika dla danego działania w sumie wielkości nośnika kosztów dla danego zasobu). Nośniki kosztów zasobów pozwalają alokować koszty rodzajowe zasobów, tworząc dla każdego działania tzw. pulę
kosztów13. Suma wszystkich pul kosztów odpowiada całkowitym kosztom poniesionym w danym
okresie.
Nośnik kosztów działań stanowi ilościowy wskaźnik efektów danego działania. Nie musi to być
wielkość unikalna dla każdego działania. Nawet wskazane jest korzystanie z jednego nośnika kosztów
w przypadku działań wywołanych przez to samo zdarzenie14. Stawka nośnika kosztów to iloraz kosztów
zasobu potrzebnego do danego działania oraz rzeczywistej zdolności produkcyjnej tego zasobu15, przy
czym rzeczywista zdolność produkcyjna zasobu to liczba działań możliwa do wykonania w danym okresie przy użyciu tego zasobu. Zbiorczą stawkę nośników kosztów działania oblicza się, dzieląc pulę kosztów danego działania przez rzeczywistą zdolność produkcyjną zasobów zużywanych przy jego realizacji
(zachowana współmierność licznika i mianownika).
Z kolei modele jednoetapowe używają jednorodnych nośników kosztów oraz ich stawek. W ogólnym modelu jednoetapowym (OS ABC) nośnikami kosztów są liczby działań, zaś stawki nośników
kosztów opierają się na efektywnej wydajności zasobów16. Pełny rachunek kosztów działań sterowany
czasem stanowi szczególny przypadek OS ABC17.
Po sformułowaniu koncepcji ABC w latach 80. XX wieku, zaczęto doprecyzowywać jej pojęcia i założenia, tworząc różne modele. Tabela 1 porządkuje modele rachunku kosztów działań.

12

13
14
15
16
17

A. Chmielewski, Jak dobierać nośniki kosztów, aby wyniki kalkulacji były wiarygodne?, „Controlling i Rachunkowość
Zarządcza” 2009, nr 9, s. 41, 43.
R. Piechota, Projektowanie rachunku..., op. cit., s. 32.
R. S. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie..., op. cit., s. 126.
Ibidem, s. 151.
J. Mielcarek, Teoretyczne..., op. cit., s. 102.
Idem, Ogólny model jednoetapowy a Time-Driven ABC, Poznań 2007, s. 113.
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Tabela 1. Podział modeli ABC według stosowanych nośników kosztów i stawek
Nośniki i stawki

Jednoetapowe

Dwuetapowe

Modele

I etap kalkulacji

II etap kalkulacji

nośniki kosztów

stawki

nośniki kosztów

stawki

Najprostszy model
standardowy

procentowe

–

procentowe

–

Model standardowy

procentowe

–

ilościowe

Złożony model
standardowy

ilościowe

na jednostkę
nośnika

ilościowe

Ogólny model
jednoetapowy

liczba działań

na jedno
działanie

–

–

Uproszczony TD ABC

liczba wykonań
działania w procesie

na jednostkę
czasu

–

–

Pełny TD ABC

czas pracy dla działania

na jednostkę
czasu pracy

–

–

na jednostkę
nośnika
na jednostkę
nośnika

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Mielcarek, Ogólny model jednoetapowy a Time-Driven ABC,
Poznań 2007, s. 18–21; R. S. Kaplan, S. Anderson, Rachunek kosztów działań sterowany czasem. TDABC Time-Driven Activity-Based Costing. Prostsza i bardziej skuteczna droga do większych zysków, Warszawa 2008, s. 24–26.

4� Założenia i twierdzenia pełnego modelu sterowanego czasem
Pełny TD ABC niejako dziedziczy omówioną dotąd bazę pojęciową koncepcji rachunku kosztów działań. Jednak z uwagi na specyficzny nośnik kosztów – czas pracy – występuje w nim kilka unikalnych pojęć:
⊙

⊙

⊙

⊙

teoretyczny zasób czasu pracy (Tit) – dostarczony zasób czasu pracy, określony w umowach
pracowników;
praktyczny zasób czasu pracy (Tip) – wykorzystana zdolność produkcyjna dostarczonego
zasobu czasu pracy – część Tit;
koszt zasobów dostarczonych na jednostkę praktycznego zasobu czasu pracy (crip) – koszt
zasobów dostarczonych (Cs) na jednostkę czasu dla praktycznego zasobu czasu pracy (Tip);
współczynnik pracochłonności działania (tuij) – czas zużywany przez działanie j18.

Powyższe terminy definiują stawkę nośników kosztów w pełnym modelu TD ABC. Jest ona iloczynem kosztu zasobów dostarczonych na jednostkę praktycznego zasobu czasu pracy i współczynnika
pracochłonności działania.
18

J. Mielcarek, Ogólny model..., op. cit., s. 79–80.
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Konstrukcja teoretyczna pełnego modelu TD ABC opiera się na zbiorze założeń, których spełnienie
jest wystarczające dla prawdziwości twierdzeń modelu. Założenia i twierdzenia omawianego modelu
przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Założenia teoretyczne pełnego modelu TD ABC
Założenia pełnego TD ABC

Twierdzenia modelu

1. uwzględnia się działania generowane przez
obiekty kosztów tylko w komórce organizacyjnej
d i zużywające tylko zasoby dostarczone w tej
komórce
2. uwzględnia się tylko wykorzystanie dedykowanych
zasobów dostarczonych w komórce d
3. w czasie 8-godzinnego dnia pracy jej wydajność
(liczba działań, wykonywanych na jednostkę czasu
pracy dla poszczególnych działań) jest stała
4. teoretyczny zasób czasu pracy określają: liczba
pracowników i formalny czas pracy zatrudnionego
w danym okresie
5. praktyczny zasób czasu pracy jest określony przez
współczynnik praktycznego zasobu czasu pracy
6. wykorzystany zasób czasu pracy nie przekracza
praktycznego zasobu czasu pracy
7. siła robocza jest homogeniczna pod względem
wydajności pracy i wynagrodzeń, tzn.
wynagrodzenia pracowników wykonujących
dane działanie (na jednostkę czasu pracy
przeznaczonego na te działania) są sobie równe
8. wszystkie dedykowane zasoby dostarczone są
wycenione
9. koszt zasobów wykorzystanych przez
dane działanie jest liniową funkcją czasu
wykorzystanego przez to działanie
10. koszty dedykowanych zasobów wykorzystanych
nie przekraczają kosztów wykorzystania zasobów
dedykowanych dla pełnego wykorzystania czasu
pracy

wykorzystanie zasobu czasu pracy to iloczyn
liczby działań i współczynnika pracochłonności
działań;

koszt dedykowanych zasobów wykorzystanych jest
sumą iloczynów kosztu dedykowanych zasobów
wykorzystanych dla pełnego wykorzystania
praktycznego zasobu czasu pracy na jednostkę
praktycznego zasobu czasu pracy i zasobu czasu
pracy wykorzystanego przez działania;

koszt zasobów na jednostkę zasobu czasu
pracy to relacja kosztu dedykowanych zasobów
wykorzystanych do praktycznego zasobu czasu
pracy dla pełnego wykorzystania tego zasobu;

wskaźnik wykorzystania kosztów zasobów
dedykowanych w stosunku do kosztów
dedykowanych zasobów wykorzystanych dla
pełnego wykorzystania praktycznego zasobu czasu
pracy i wskaźnik wykorzystania praktycznego
zasobu czasu pracy są sobie równe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Mielcarek, Ogólny model..., op. cit., s. 173–175.
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5� Kalkulacja kosztów według pełnego modelu sterowanego czasem
Konstrukcja teoretyczna pełnego modelu TD ABC ma na celu zapewnienie prawidłowej kalkulacji kosztu zasobów dedykowanych w danej komórce organizacyjnej, wykorzystanych przez określony
obiekt kosztów.
W modelu tym istnieją dwa warianty obliczania kosztu obiektu kosztów: z uwzględnieniem lub bez
uwzględnienia złożoności procesów. Kalkulacja w każdym z wariantów wymaga przyjęcia dodatkowych
założeń.
W przypadku uwzględniania złożoności procesów zakładamy, że w procesie b o liczbie działań w nośniki kosztów s niezależnie od rodzaju działania są jednakowe dla tego procesu. Ponadto przyjmujemy, że
w kolejnych wierszach macierzy umieszczamy wielkości dotyczące procesów od tych najbardziej złożonych (o największej liczbie działań) do najprostszych (składających się z kilku lub jednego działania).
Autor modelu – J. Mielcarek – posługuje się rachunkiem macierzowym jako podstawowym narzędziem badawczym przy konstruowaniu pełnego modelu TD ABC19. Rachunek ten został też wykorzystany do kalkulacji kosztów. Wzór 1 prezentuje sposób kalkulacji dla pełnego modelu sterowanego
czasem ze złożonością procesów.
Wzór 1. Kalkulacja kosztów obiektu w pełnym TD ABC ze złożonością procesów

Oznaczenia:

Amk

– nośnik kosztów dla procesu m, generowanego przez obiekt kosztów k

apid

– współczynnik praktycznego czasu pracy i w komórce organizacyjnej d

Cscd

– koszt dostarczonych zasobów dedykowanych w komórce d

Cudk

– koszt zasobów wykorzystanych w komórce d na rzecz obiektu k

h

– liczba rodzajów działań zużywających zasób pracy ludzkiej

Titd

– teoretyczny zasób czasu pracy i w komórce d

thm

– jednostkowy czas realizacji działania h w procesie m

uscdeip – wskaźnik wykorzystania Cscd dla pełnego wykorzystania praktycznego i
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Mielcarek, Ogólny model..., op. cit., s. 111.
19

Ibidem, s. 24.
156

J. Nucińska Pełny TD ABC J. Mielcarka jako jeden z modeli koncepcji rachunku…

Nie uwzględniając złożoności procesów, zakłada się, że na każdy proces składa się tylko jeden rodzaj
działań. Jest to przypadek o złożoności procesów h=1. Sposób kalkulacji kosztów w takim wariancie
przedstawiono we wzorze 2.
Wzór 2. Kalkulacja kosztów w pełnym TD ABC bez złożoności procesów

Oznaczenia – jak we wzorze 1.
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Mielcarek, Ogólny model..., op. cit., s. 125.

Przyjęcie założenia o procesach niezłożonych skutkuje pojawieniem się znaczącej różnicy o charakterze teoretycznym. Dotyczy ona wyznaczenia tzw. równania czasu, czyli sumy czasów jednostkowych
wykonania określonych rodzajów działań w procesie (współczynników pracochłonności tych działań)20.
Tak zdefiniowane równanie występuje tylko w modelu ze złożonością procesów. Przyjmuje się
bowiem, że w każdym procesie o określonym stopniu złożoności nośniki kosztów Amk są jednakowe.
Wówczas w równaniu kosztów zasobów wykorzystanych w procesie można je wyłączyć, pozostawiając
w nawiasie sumę czasów jednostkowych, czyli równanie czasu.
Natomiast w modelu bez złożoności procesów bierze się pod uwagę procesy równoważne działaniom. Nie ma zatem sensu wyznaczanie jednoelementowego równania czasu (czas jednostkowy danego rodzaju działania). Można jednak wyodrębnić inny typ równania. Po przekształceniu wyrażenia we
wzorze 2 zamiast wektora kolumnowego otrzyma się sumę jego elementów w nawiasie, czyli tzw. równanie całkowitego wykorzystania czasu pracy21.

Podsumowanie
Pełny TD ABC J. Mielcarka jest mało znany w literaturze, dlatego warto wskazać jego zalety zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

20
21

Ibidem, s. 85.
Ibidem, s. 92–93.
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Teorię omówionego modelu cechują precyzyjne definicje pojęć, jawność przyjmowanych założeń
i jednoznaczny, matematyczny zapis zależności. Dość skomplikowane podstawy teoretyczne są jednak
pomocne przy wdrożeniu modelu w organizacji. Z uwagi na fakt, iż praktyczne aspekty modelu wykraczają poza temat artykułu, zostaną jedynie zasygnalizowane.
Pełny model TD ABC charakteryzuje mniejsza złożoność obliczeniowa dzięki jednoetapowej kalkulacji kosztów. Kalkulacja kosztów dla komórki organizacyjnej pozwala stworzyć model pilotażowy,
który (po sprawdzeniu) można zastosować w pozostałych działach. Niezbędne do kalkulacji dane są
stosunkowo łatwe do zgromadzenia w większości organizacji, a część z nich wymaga jedynie okresowego pomiaru lub weryfikacji (niższe koszty wdrożenia i obsługi systemu). Ponadto zastosowany rachunek
macierzowy ułatwia stworzenie algorytmu kalkulacji na potrzeby programu komputerowego, wspomagającego przetwarzanie danych i funkcjonowanie modelu w praktyce.

Summary
The main concern of the paper is the full Time-Driven Activity-Based Costing model (described
by J. Mielcarek). First, general idea of activity-based costing is shown and basic terms are explained and
classified. Then, terminology, theoretical postulates, theorems and cost calculaction of the full TD ABC
model are presented. Finally, advantages of the model in case of its implemention are mentioned.

Joanna Nucińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne III stopnia, I rok
Ekonomia
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Strata w sprzedaży detalicznej
Wstęp
Straty towarowe mogą pojawić się z wielu przyczyn, w szczególności jako skutek kradzieży albo
ludzkiej pomyłki. Przedmioty ulegają zniszczeniu, mija ich termin przydatności do spożycia, przestają
być modne lub stają się przestarzałe technologicznie. Tracą swój walor jako towary handlowe, ale
jako niesprzedane nadal figurują na stanie magazynu i mogą wpływać na wysokość dochodu przez
następne lata.
Mając na uwadze złożoność procesów biznesowych związanych ze sprzedażą detaliczną, straty
mogą powstać na różnych etapach: transportu, magazynowania czy też w miejscu sprzedaży. Nie da się
ukryć, że w handlu uniknięcie strat towarowych jest niemalże niemożliwe.
Rozważania podjęte w artykule mają na celu zwrócenie uwagi na problem strat w handlu detalicznym (mimo globalnego obniżenia strat, wciąż jest to alarmujące zjawisko), a także przedstawienie czynników ograniczających straty i przeciwdziałających ryzyku ich powstawania.

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć
Aby w pełni zobrazować temat niniejszej pracy na początku należy wyjaśnić podstawowe pojęcia.
Poprzez sprzedaż detaliczną należy rozumieć ogół czynności związanych ze sprzedażą określonych towarów lub wszelkie usługi wykonywane dla konsumenta klienta finalnego1.
Istotną rolę w sprzedaży detalicznej odgrywa również cena. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami Kodeksu cywilnego oraz odpowiednimi rozporządzeniami, jeżeli umowa kupna sprzedaży
1

E. Nojszewska, Podstawy ekonomii, Warszawa 1997, s. 165.
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nie stanowi inaczej, jest ona rynkową wartością określonego dobra i usługi (ilością pieniędzy, jaką należy
zapłacić za określoną jednostkę poszczególnego dobra bądź określonej usługi)2.
Cena umowna jest to cena, której wysokość określa się w oparciu o porozumienie stron, bardzo
często na zasadzie jej negocjacji oraz wszelkiego rodzaju mediacji. Sprzedający ustala tutaj cenę, zaś kupujący ją akceptuje bądź też odrzuca.
Omawiając cenę detaliczną, należy również wspomnieć o cenie hurtowej – to cena ustalana dla towaru, który jest sprzedawany w dużych, wręcz masowych ilościach. Wyznacza się ją, pomniejszając cenę
detaliczną o wartość samej marży detalicznej lub też dodając do ceny zbytu marżę hurtową. Jest to cena
znacznie niższa od ceny detalicznej. Należy tutaj zaznaczyć, że cenę hurtową ustalają hurtownie dla poszczególnych jednostek zajmujących się handlem detalicznym3.
Cena detaliczna jest to cena, którą płaci za poszczególne towary lub poszczególne usługi końcowy
nabywca. Składają się na nią praktycznie wszystkie koszty, które zostały poniesione w związku z wyprodukowaniem dobra i są związane z jego dystrybucją. Wyznaczana jest przez sprzedawców detalicznych
i obejmuje ona cenę hurtową oraz marżę detaliczną4.
Integralną rolę w sprzedaży detalicznej odgrywa również cena zbytu, która obejmuje koszty produkcji wraz z zyskiem producenta. Jest to cena, po której importer lub producent sprzedaje sprowadzone
bądź wytworzone przez siebie dobra hurtowniom czy innym jednostkom związanym z handlem hurtowym. Do podstawowych elementów ceny zbytu należą: koszty wyprodukowania, marża producencka,
podatek VAT oraz (opcjonalnie) podatek akcyzowy.

2� Wynik finansowy
Wynik finansowy to suma: wyniku finansowego na sprzedaży, wyniku finansowego na pozostałej
działalności operacyjnej, wyniku na działalności finansowej, wyniku operacji nadzwyczajnych (saldo
strat i zysków nadzwyczajnych), obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego i płatności z nim zrównanych5. Wynik finansowy może co do zasady przyjąć formę zysku
netto oraz straty netto. Dokładny sposób obliczania wyniku finansowego został uregulowany w Ustawie
o rachunkowości oraz w rachunku zysków i strat.
Głównym priorytetem każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w przedmiotowej pracy działalność o charakterze detalicznym, jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. Uzyskiwanie systematycznie przez dłuższy okres czasu ujemnego wyniku finansowego prowadzi w efekcie
do bankructwa firmy i jej upadłości. Wynik finansowy obejmuje następujące elementy składowe6: wynik działalności operacyjnej, wynik operacji finansowych i wynik operacji nadzwyczajnych.
2
3
4
5
6

E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004, s. 356.
E. Nojszewska, Podstawy..., op. cit., s. 165.
E. Michalski, Marketing..., op. cit., s. 356.
I. Lechniak, Wynik finansowy, [w:] M. Romanowska (red), Leksykon zarządzania, Warszawa 2004, s. 653.
Ibidem, s. 654.
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Wynik ze sprzedaży detalicznej jest to różnica pomiędzy uzyskaną łącznie wartością ze sprzedaży
detalicznej dóbr, towarów, produktów i pozostałych elementów, które wchodzą w skład aktywów obrotowych. (należy jednak wspomnieć, że nie uwzględnia się tutaj podatku VAT – podatek od towarów
i usług) a ceną tych oto składników osiągniętą w wyniku ich sprzedaży detalicznej po kosztach wyprodukowania czy też, którą dodatkowo zwiększa się o koszty sprzedaży i odpowiednie podatki (przykładem może tutaj być podatek akcyzowy).
Wynik z pozostałych czynności operacyjnych jest to swego rodzaju rozbieżność pomiędzy wynikiem (sumą) reszty kosztów operacyjnych a wartością pozostałych osiągniętych zysków operacyjnych, jak na przykład uzyskanych dotacji lub odszkodowań, przychodów ze sprzedaży aktywów
trwałych7.
Przy omawianiu wyniku finansowego należy również wspomnieć o wyniku operacji finansowych –
stanowi on różnicę pomiędzy przychodami finansowymi (w szczególności z tytułu dywidend, odsetek,
zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, dodatnich różnic kursowych) a kosztami
finansowymi, czyli odsetkami zapłaconymi, stratami, aktualizacją wartości inwestycji, ujemnymi różnicami kursowymi8.
Z kolei wynik operacji nadzwyczajnych jest to rozbieżność, która powstała przez niejednakową
wartość ponoszonych strat nadzwyczajnych i osiągniętych zysków. Do zysków i strat nadzwyczajnych
można zaliczyć efekty wypadków losowych, postępowań naprawczych czy też układowych, sprzedaży
w pełni zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zdarzeń, które mają miejsce bardzo rzadko i których
wcześniejsze przewidzenie jest bardzo ograniczone, czasami nawet niemożliwe. Są to zazwyczaj wydarzenia, które nie mają związku z normalnym, standardowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
Wynik finansowy brutto jest sumą części składowych, a mianowicie wyniku działalności operacyjnej, wyniku operacji finansowych i wyniku operacji nadzwyczajnych. Należy pamiętać, że podlega
on dodatkowo obciążeniu obowiązkowymi kosztami w postaci podatku dochodowego, a także innymi opłatami wnoszonymi na rzecz budżetu krajowego przez firmy państwowe oraz spółki skarbu
państwa9.

3� Rentowność przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą detaliczną
Rentowność przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą detaliczną – oznacza stopień opłacalności
podejmowanych czynności gospodarczych oraz przeprowadzanych operacji finansowych i inwestowania. W najbardziej ogólnym ujęciu można stwierdzić, że dane przedsiębiorstwo detaliczne jest wówczas rentowne, gdy z prowadzonej działalności uzyskuje ono dochody znacznie wyższe niż ponoszone
na nią nakłady. Rentowność może przybierać wartość dodatnią (wówczas firma jest przedsięwzięciem

7
8
9

J. Maciejewska, Rachunkowość finansowa, Warszawa 2000, s. 56.
I. Lechniak, Wynik finansowy, op. cit., s. 654.
J. Maciejewska, Rachunkowość..., op. cit., s. 58.
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dochodowym czerpiącym duże zyski) lub ujemną (kiedy przedsiębiorstwo przynosi stratę, w tym przypadku stratę ze sprzedaży detalicznej)10.
Wskaźnik rentowności – nazywany często jest również wskaźnikiem zyskowności. Z reguły wyznacza on stosunek zysku wypracowanego przez określoną jednostkę gospodarczą do nakładów finansowych poniesionych na jej działalność. Wyrażony jest zawsze procentowo i można wyliczyć go za pomocą wzoru11:
R = Z*100/Kw
w którym:
R – oznacza wskaźnik rentowności,
Z – określa zysk przedsiębiorstwa,
Kw – to poniesione koszty działalności.
Ponadto w literaturze ekonomicznej uwzględnia się także inne rodzaje wskaźników, które służą do
oceny efektywności działalności danego przedsiębiorstwa. Są to między innymi:
⊙

wskaźnik przeciętnej marży, który pozwala na efektywne kontrolowanie nakładów oraz umożliwia skuteczną sprzedaż. Do obliczenia go służy wzór:

Wm = M*100/S
gdzie:
Wm – oznacza wskaźnik przeciętnej marży,
M – przedstawia sumę osiągniętych marż (wartość brutto),
S – określa sprzedaż, tj. obrót w danym okresie;
⊙

wskaźnik poziomu kosztów określający różnicę pomiędzy wskaźnikiem przeciętnej marży
a wskaźnikiem rentowności – Wm-R. Wskaźnik ten można obliczyć także jako stosunek kosztów handlowych do wielkości sprzedaży w danym czasie (wyrażony w procentach).

Wk = Kh*100/S
Wk – wskaźnik poziomu kosztów,
Kh – koszty handlowe poniesione w danym okresie;

10
11

W. Nickels, Zrozumieć biznes, Warszawa 2000, s. 441.
E. Nojszewska, Podstawy..., op. cit., s. 63.
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⊙

wskaźnik stopy wyniku finansowego (w postaci zysku), który wyraża procentowy stosunek
osiągniętego zysku do średniej rocznej wartości środków trwałych oraz aktywów obrotowych.
Wyraża się go wzorem:

Sz = Z*100/Mt+Mo
gdzie:
Sz – stanowi stopę zysku,
Z – oznacza zysk brutto,
Mt – to wartość początkowa aktywów obrotowych,
Mo – określa wartość aktywów obrotowych12.

4� Zapobieganie stracie w sprzedaży detalicznej
Należy wspomagać wszelkie procesy związane ze sprzedażą zarówno detaliczną, jak i hurtową. Jest
to kluczowe działanie zapobiegające stracie ze sprzedaży detalicznej. Trzeba to robić w taki sposób, aby
uzyskać sprawną obsługę sprzedaży. W związku z tym należy:
⊙

⊙

⊙

⊙

⊙

definiować różnego rodzaju dane skierowane do kontrahentów, które są wykorzystywane
w sprzedaży detalicznej: sposoby płatności, system rabatów dla klientów, wszystkie niezbędne
dane adresowe oraz ewidencyjne,
precyzować rodzaje cen oraz rabatów specjalnych, tj. wybrane towary dla konkretnych kontrahentów, które są brane pod uwagę w pierwszej kolejności przy sprzedaży tych produktów,
stosować dynamiczny kalkulator cenowy, który w znaczny sposób ułatwia ewentualne negocjacje z klientem. Pokazuje on wszystkie rodzaje cen, umożliwia on również ich zmianę,
pokazuje wysokość marży,
zarządzać kwotami przy pomocy określonych cenników. Daje to możliwość zmiany ceny
wielu towarów i dodatkowego tworzenia cenników dla poszczególnych kontrahentów,
automatycznie i w miarę szybko wystawiać dokumenty magazynowe, paragony fiskalne oraz
niefiskalne podczas sprzedaży13.

5� Straty w środkach trwałych i obrotowych
Środek trwały przestaje istnieć wskutek zarówno zniszczenia, kradzieży, jak również jego likwidacji,
której dokonuje podatnik. Czynnik powodujący powstanie swego rodzaju straty w środkach trwałych
12
13

Ibidem.
W. Nickels, Zrozumieć..., op. cit., s. 557.
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determinuje jednak w dużym stopniu uprawnienia podatnika. Ustawy podatkowe bowiem znacznie
uzależniają możliwość uznania konkretnej straty za koszt uzyskania przychodów od okoliczności, jakimi
ta strata została spowodowana14.
Przepisy ustaw o podatkach dochodowych wyłączają z kosztów uzyskania przychodów straty
w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych (w części pokrytej sumą odpisów
amortyzacyjnych). Sytuacja ta oznacza, że w przypadku wystąpienia straty w określonym środku trwałym, należącym do przedsiębiorcy, może on zaliczyć do kosztów podatkowych tę część wartości początkowej środka trwałego, która nie została jeszcze przez podatnika zamortyzowana.
Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie są
bezpośrednio zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Są one ponoszone w celu uzyskania wymaganego przychodu. Środki trwałe są bowiem składnikami majątku wykorzystywanymi w działalności
czy też oddanymi innemu podmiotowi do użytkowania na podstawie umowy najmu lub też na podstawie innej umowy (na przykład umowy dotyczącej dzierżawy). W tym przypadku powstanie straty
oznacza znaczną zmianę wartości początkowej albo nawet zamyka możliwość dokonywania dalszych
odpisów amortyzacyjnych (całkowita utrata tego środka). Dlatego też straty odnoszące się do wartości
środków trwałych są kosztami poniesionymi w celu uzyskania pożądanego przychodu15.
Dokonane już odpisy amortyzacyjne nie mogą być (jest to bardzo
istotny fakt) uwzględnione w wartości straty zaliczanej do poszczególnych kosztów, gdyż oznaczałoby to podwójne uwzględnienie tego samego kosztu, po raz pierwszy w formie odpisu amortyzacyjnego.

6� Kontrola
W sprzedaży detalicznej bardzo ważną rolę odgrywa kontrola. Od niej zależy, czy płatnik będzie
ponosił stratę lub osiągał zysk ze sprzedaży detalicznej. Jednym z rodzajów kontroli jest kontrola wyrywkowa, zwana także częściową. Dotyczy ona jednej dziedziny pracy przedsiębiorcy detalicznego, którą może być każdy z odcinków działalności, np. higiena, rzetelność cen, miar i wag oraz jakość towaru.
Kontrola zewnętrzna jest przeprowadzana przez wyspecjalizowane jednostki spoza przedsiębiorstwa,
na przykład przez Najwyższa Izbę Kontroli (NIK), Państwową Inspekcję Handlową (PIH) oraz odpowiednie resorty. Mają one określone uprawnienia do kontrolowania działalności handlowej. Kontrola
wewnętrzna jest najsilniej powiązana z bieżącym kierownictwem przedsiębiorcy detalicznego. Przeprowadza ją wyspecjalizowana komórka Państwowej Inspekcji Handlowej oraz specjalnie wydzielona komórka kontroli wewnętrznej16.
Kontrola jest bardzo ważnym składnikiem zarządzania jednostkami handlu detalicznego. Niezależnie od niej, każda jej forma polega na porównaniu stanu faktycznego (tzn. badań realizowanych przez
przedsiębiorstwo) z obowiązkami, zasadami gospodarowania i przepisami (zwłaszcza z przepisami
14
15
16

S. Dębski, D. Dębski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 2, Warszawa 1994, s. 78.
J. Maciejewska, Rachunkowość..., op. cit., s. 75.
Z. Dobosiewicz, Podstawy kontroli, Warszawa 2000, s. 44.
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finansowymi). Do podstawowych zadań kontroli należy stwierdzenie prawidłowości podejmowania
decyzji przez przedsiębiorcę detalicznego oraz zapobieganie niegospodarności w wykorzystywaniu majątku przedsiębiorstwa. Jest to pomoc dla pracowników w wykonywaniu powierzonych im obowiązków.
Taki zakres zadań w znacznym stopniu przyczynia się do dużo lepszego zabezpieczenia dobra społecznego. W związku z tym sprzedawcy detaliczni oraz pracownicy powinni sami przeprowadzać kontrole
swojej pracy. W dużej mierze pozwoli to ograniczyć straty ze sprzedaży detalicznej17.

7� Zyski i straty nadzwyczajne
Rachunek zysków i strat pokazuje, w jaki sposób powstał wynik finansowy ujęty w bilansie przedsiębiorcy detalicznego. Dzięki niemu można dowiedzieć się, czy firma ma zdolność do generowania zysków, czy jedynie do ponoszenia strat. Informuje również, skąd biorą się owe zyski przedsiębiorstwa lub
co jest przyczyną strat. Rachunek zysków i strat określa kondycję firmy – czy znajduje się ona w fazie
rozwoju, czy też w stanie upadku. Jest także dokumentem pomagającym ocenić na przykład zdolność
kredytową przedsiębiorstwa.

8� Analiza rachunku zysków i strat
Informacje zawarte w rachunku zysków i strat pokazują między innymi perspektywy firmy nawet
w niedalekiej przyszłości. Na podstawie analizy wyników osiągniętych w przeszłości można dokonać
przygotować prognozy na kolejne lata. Jednak przeprowadzając taką analizę, trzeba mieć na względzie
uwarunkowania powodujące wysokość wyników osiągniętych w przeszłości, które są uwzględnione
w rachunku zysków i strat. Wstępna faza analizy rachunku zysków i strat zawiera wszelkie ustalenia i ocenę zmian przychodów ze sprzedaży detalicznej, koszów, wyniku finansowego w następnych latach badanego okresu oraz badanie relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi wielkościami ekonomicznymi w omawianym rachunku18.
Analiza rachunku zysków i strat przeważnie obejmuje następujące zagadnienia:
⊙
⊙
⊙

⊙
⊙

17
18

dynamikę przychodów ze sprzedaży, kosztów operacyjnych, zysku operacyjnego,
wszelką zmienność tych pozycji w czasie,
porównanie dynamiki przychodów, kosztów i zysków w porównaniu z firmami z branży
i średnią dla całej gospodarki,
rentowność sprzedaży,
badanie przyczyn zmiany zysku netto.

Ibidem, s. 45.
E. Nojszewska, Podstawy..., op. cit., s. 98.
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Informacje pochodzące z rachunku zysków i strat mogą ponadto stanowić podstawę do badania
udziału firmy w rynku, jeżeli dysponuje się również danymi dla całej branży.

Podsumowanie
Powstających na każdym etapie działalności strat towarowych nie da się uniknąć. Skoro tak wygląda
rzeczywistość, czy zatem jest możliwe odliczenie strat dla celów podatkowych?
Zarówno organy podatkowe, jak i sądy stoją na stanowisku, że strata taka może być, co prawda,
kosztem, ale tylko w sytuacji, gdy jest normalnym następstwem prowadzonej działalności gospodarczej,
a także o ile podatnikowi nie można przypisać winy jej powstania oraz gdy nie mógł on jej zapobiec.
Jeżeli strata powstała na skutek nieprawidłowego (bądź nieracjonalnego) działania podatnika, nie będzie
ona kosztem podatkowym.
Niestety nie ma reguły, która by wprost kwalifikowała powyższe reguły, która by wprost kwalifikowała stratę jako następstwo prowadzonej działalności gospodarczej lub jako skutek nieprawidłowego
działania podatnika. Każdą sytuację należy tutaj rozpatrywać indywidualnie. Chodzi przede wszystkim
o ocenę, czy działanie podatnika było prawidłowe, czy zrobił on wszystko, co należało (w danej dziedzinie), aby zapobiec stracie.
Konieczne jest także prawidłowe udokumentowanie sytuacji, w której doszło do poniesienia straty.
W razie sporu z organami podatkowymi to podatnik będzie bowiem musiał udowodnić, że strata nie jest
rezultatem jego zaniedbań i braku należytej staranności, a wystąpiła ona wskutek czynników od niego
niezależnych19.
Każda strata wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego lub pośredniego związku
z przychodem i racjonalności działania dla osiągnięcia konkretnego przychodu. Warunkiem zaliczenia strat w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodów jest ocena konkretnego zdarzenia
obejmująca:
⊙
⊙
⊙

całokształt prowadzonej działalności,
okoliczności, w których straty te powstały (ubytki naturalne, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe itp.),
formę udokumentowania strat, np. protokół opisujący zdarzenie, jego datę, przyczynę, dokładne
obliczenie wielkości straty, podpisany przez osoby uprawnione, w przypadku kradzieży uzupełniony o protokół organów ścigania, bądź zgłoszenie szkody instytucji ubezpieczeniowej.

Niepokojącym sygnałem dla zarządzających sieciami handlowymi w Polsce może być stosunkowo
duży udział nieumyślnych wewnętrznych pomyłek. W tej kategorii znajdujemy się w czołówce kontynentu z prawie 18-procentowym udziałem pomyłek w całkowitych stratach handlowców. Jeśli zaś cho-

19

Art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych.
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dzi o kradzieże ze strony nieuczciwych dostawców, znajdujemy się w połowie rankingu w Europie. Wynik 6,20% jest dokładnie równy średniej dla całego kontynentu20.
Zapobieganie stratom we współczesnym handlu detalicznym obejmuje wiele obszarów, ale żaden
z nich nie ma takiego znaczenia, jak kradzieże wśród pracowników. Pomimo wykrywania takich incydentów oraz analizowania technik kradzieży i zapobiegania im można odnieść wrażenie, że zawsze
zostanie wymyślona nowa technika. Nowoczesne systemy sprzedaży eliminują potrzebę przeglądania
stosów dokumentów, ale przy tak dużej ilości danych pochodzących ze sklepów personel zajmujący się
zapobieganiem stratom musi mieć możliwość szybkiego identyfikowania podejrzanych zachowań, analizowania ich i w razie potrzeby podjęcia dalszych kroków.

Summary
Losses in retail sales may occur for many reasons, particularly as a result of theft, human error or
damage. Given the complexity of business processes associated with retail sales, losses may occur at various stages: transportation, storage or in the place of sale. There’s no denying that, to avoid losses in trade
is almost impossible. In the current economic situation – if the losses are already incurred, it is important
to settle them for tax purposes, so that they have reduced current liabilities to tax authorities.
This article aims to highlight the problem of losses in retail, despite the global reduction of losses, it
is still an alarming phenomenon. Losses are caused by rogue clients (theft), internal errors and mistakes
(eg. putting labels on products with incorrect prices) and the theft at the stage of supply.
The article presents the basic concepts associated with retail, financial result, profitability of a company engaged in retail sales, loss prevention retail, loss of fixed assets and inventories, checking in retail
sales, extraordinary gains and losses.

Tadeusz Olejarz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia niestacjonarne III stopnia, II rok
Zarządzanie

20

http://artykuly.com.pl/artykuly/5533_iv-swiatowy-raport-o-kradziezy-w-handlu-detalicznym.html
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Wpływ funduszy Unii Europejskiej na
efektywność działalności małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Wstęp
Unia Europejska, doceniając znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju gospodarczego i społecznego, podejmuje działania w celu zapewnienia lepszych warunków do ich funkcjonowania
i rozwoju. Dzięki wsparciu funduszy z UE małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania
środków finansowych na zwiększenie inwestycji, modernizację, zwiększenie zatrudnienia, rozwój eksportu i kooperacji międzynarodowej, a także osiągnięcie unijnych standardów w zakresie ochrony środowiska. Realizując te działania, przedsiębiorstwa poprawiają wyniki finansowe i skuteczność swojej
działalności. Jest to ważne, ponieważ tylko efektywnie działająca firma jest konkurencyjna i ma szansę na
przetrwanie i rozwój na jednolitym rynku europejskim1.

1. Efektywność działalności przedsiębiorstwa
Efektywność należy do podstawowych kategorii ekonomicznych i uważana jest za determinantę
przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa. Ponadto utożsamiana jest z terminami: racjonalności, skuteczności, produktywności, opłacalności, wydajności i rentowności2.
1
2

M. Szymula, Rola kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Problemy Jakości” 2005, nr 10, s. 40–41.
M. Tyrańska, Jakość kapitału ludzkiego a efektywność przedsiębiorstwa, „Problemy Jakości” 2005, nr 9, s. 9–16.
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Ocena efektywności przedsiębiorstwa na przestrzeni lat ulegała ewolucji. Początkowo efektywność utożsamiano z realizacją zamierzonych celów (podejście celowe). Przedsiębiorstwo uważano za efektywne, jeśli urzeczywistnia swoje zamierzenia, minimalizując wykorzystanie zasobów.
W związku z wątpliwościami, co do możliwości precyzyjnego zdefiniowania zamiarów organizacji,
podejście celowe zostało uzupełnione o podejście systemowe. Zgodnie z nim jedynym celem organizacji jest przetrwanie i rozwój. Wobec tego ocena efektywności powinna polegać na zbadaniu
zdolności przedsiębiorstwa do adaptacji, przetrwania i rozwoju. Podejście to akcentuje związki firmy
z otoczeniem i pozycję względem innych organizacji. Takie spojrzenie na efektywność jest szersze niż
podejście celowe, ale nie uwzględnia wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa. Elementy
podejścia celowego i podejścia systemowego łączy i uzupełnia koncepcja grup interesów, uwzględnia
ona bowiem zarówno bieżące wyniki funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i jego związki z otoczeniem. Zgodnie z tą koncepcją, efektywność firmy jest pojęciem wielowymiarowym i należy oceniać
ją w oparciu o różne wyznaczniki i mierniki. Kryteria oceny efektywności są odmienne dla poszczególnych interesariuszy – właścicieli, pracowników, klientów, dostawców, lokalnych społeczności itp.
Przedsiębiorstwo jest efektywne wtedy, gdy w równym stopniu zaspokaja oczekiwania wszystkich
swoich interesariuszy. W praktyce jest to niemożliwe do osiągnięcia. Przyjmuje się zatem, że firma
powinna spełniać wymagania głównej grupy interesariuszy, a zamierzenia pozostałych realizować
w takim zakresie, aby nie zagrażały one osiągnięciu celu głównego.
Koncepcja grup interesów stała się początkiem koncepcji wielokryterialnej oceny efektywności.
Ocena efektywności powinna być dokonywana w oparciu o różne wyznaczniki, zależne od badanego
przedsiębiorstwa oraz aspektów, które interesują podmiot oceniający. W celu zbadania efektywności należy określić:
⊙
⊙
⊙

które obszary funkcjonowania lub elementy organizacji poddać ocenie,
jakie kryteria oceny poszczególnych wymiarów zastosować i jakich użyć mierników,
do jakich standardów odnieść uzyskane wyniki3.

Stwierdzenie, czy dane działanie firmy jest (lub będzie) skuteczne oraz jaki jest stopień tej efektywności, jest proste, jeśli miary skuteczności są wyrażone w jednostkach wymiernych4. Najczęściej są to5:
⊙

⊙

⊙

⊙
⊙

3
4
5

wyniki finansowe na poszczególnych poziomach, czyli różnice między efektami (przychody)
i nakładami (koszty),
przepływy pieniężne, czyli różnice między wpływami i wydatkami, ujęte całościowo oraz odnoszące się do poszczególnych rodzajów działalności (operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej),
wskaźniki rentowności – marży brutto, operacyjnej podstawowej, operacyjnej z działalności
gospodarczej, brutto, netto oraz rentowności aktywów i kapitałów własnych,
wskaźniki sprawności (rotacja aktywów),
wskaźniki oparte na przepływach pieniężnych, głównie z działalności operacyjnej.

M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004, s. 55–65.
J. Kowalczyk, Jak oceniać efektywność działania firmy, „Biuletyn Rachunkowości i Finansów”, nr 017/2007.
B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa 2008.
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Przytoczone miary nie wyczerpują możliwości zbadania efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ skupiają się na finansowej sferze działalności. Tymczasem ocena efektywności
powinna wychodzić poza sferę finansową i brać pod uwagę także inne obszary funkcjonowania firmy,
na które ma ona wpływ, takie jak: jakość, elastyczność, czas, zadowolenie klienta, zasoby ludzkie. Narzędziem, które umożliwia wspomniane badanie z uwzględnieniem tych obszarów, jest Zrównoważona
Karta Wyników.
Głównym zadaniem powyższej Karty jest pomiar, ocena i komunikacja dokonań przedsiębiorstwa
w celu przełożenia strategii na działania przy pomocy różnorodnych mierników finansowych i niefinansowych. Istotą Karty jest prezentacja i analiza dokonań firmy równocześnie w czterech perspektywach:
finansowej, klienta, procesowego, innowacji i uczenia się. Właściwie zastosowana Zrównoważona Karta Wyników dostarcza informacji o efektywności działalności przedsiębiorstwa na podstawie danych
z przeszłości, a także ocenia możliwości jego rozwoju w przyszłości6.

2� Fundusze Unii Europejskiej wykorzystywane w działalności MSP
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) zajmuje szczególne miejsce w polityce spójności Unii Europejskiej ze względu na kluczową rolę, jaką odgrywa we współczesnej gospodarce. W Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 97,8% ogółu aktywnych firm, zatrudniają około
70% wszystkich pracowników sektora rynkowego i wytwarzają około 47,4% PKB7. Sektor MSP stanowi fundament stabilnego rozwoju państwa, jest siłą napędową gospodarki, pełni również kluczową funkcję w tworzeniu miejsc pracy. Ponadto MSP stanowią ważny element w tworzeniu i rozwoju
wolnego rynku.
Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych priorytetów Unii
Europejskiej. Polityka regionalna w zakresie MSP stawia sobie za cel przede wszystkim:
⊙
⊙

⊙
⊙

6
7
8

zintegrowanie MSP na Jednolitym Rynku Europejskim,
podniesienie innowacyjności firm, a tym samym rozwój i zwiększenie ich konkurencyjności
na rynku wewnętrznym i zewnętrznym,
zwiększenie udziału generowanego przez nie dochodu narodowego,
utrzymanie i doprowadzenie do wzrostu zatrudnienia na regionalnych i lokalnych rynkach
pracy8.

R. Kaplan, D. Norton, Strategiczna karta wyników, Warszawa 2001, s. 13 i nast.
http://www.stat.gov.pl
I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Warszawa 2004,
s. 81.
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Programy UE skierowane do przedsiębiorstw sektora MSP obejmują9:
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

pomoc finansową dla inwestycji,
dotacje dla powstałych mikroprzedsiębiorstw,
wsparcie badań i transferu technologii do firm,
wsparcie doradztwa służącego zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw,
pomoc w zakresie rozwoju eksportu i kooperacji międzynarodowej,
wsparcie działań mających na celu zwiększanie zatrudnienia,
pomoc w osiągnięciu międzynarodowych standardów w zakresie ochrony środowiska.

Środki z funduszy Unii Europejskiej są dostępne dla Polski od 2001 roku. W latach 2001–2004
przedsiębiorcy korzystali z funduszy przedakcesyjnych. Od momentu wejścia naszego kraju do Unii
w maju 2004 roku firmy pozyskują środki z funduszy strukturalnych.
Fundusze przedakcesyjne to środki bezzwrotnej pomocy finansowej, która udzielana była Polsce
przez Unię Europejską przed wejściem naszego kraju do Wspólnoty. Służyły one przygotowaniu Polski
do członkostwa w UE, przede wszystkim poprzez wyrównanie różnic gospodarczych. W naszym państwie funkcjonowały trzy Fundusze przedakcesyjne:
⊙

⊙
⊙

PHARE – Program pomocy w przebudowie gospodarczej krajów Europy Środkowej
i Wschodniej,
ISPA – Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej,
SAPARD – Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Najistotniejszy z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora MSP był fundusz PHARE, który miał
na celu pomoc państwom kandydującym z Europy Środkowo-Wschodniej w ich przygotowaniach do
akcesji do UE.
MSP otrzymały wsparcie w ramach PHARE w postaci wielu instrumentów. Krajowe Programy
PHARE wspomagały rozwój MSP, prywatyzację, restrukturyzację i modernizację usług bankowych oraz
finansowych, przede wszystkim dostarczając specjalistycznej wiedzy w tych obszarach. Wspierały również tworzenie odpowiedniego ustawodawstwa i struktur, a także instytucji i systemu usług dla biznesu
na poziomie lokalnym.
Oprócz funduszu PHARE do firm sektora MSP odnosił się również (chociaż w dużo mniejszym
zakresie) program SAPARD. Obejmował on swoim działaniem rolnictwo, ale zawierał też instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorstw z obszarów wiejskich, by utworzyć alternatywne lub dodatkowe
możliwości zatrudnienia dla byłych rolników10.
W latach 2004–2006 przedsiębiorstwa w Polsce korzystały ze wsparcia czterech funduszy strukturalnych:
⊙

9

10

Europejskiego Funduszu Społecznego,

M. Strużycki, Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle strategii lizbońskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 2008 r., s. 215
W. Czemiel-Grzybowska, Wpływ funduszy przedakcesyjnych na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
w regionie podlaskim, Białystok 2006, s. 89 i nast.
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⊙
⊙
⊙

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa.

W tym okresie Polska mogła również korzystać z Funduszu Spójności, który wspierał działania na
poziomie krajowym, wzmacniające spójność gospodarczą i społeczną (przede wszystkim projekty w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska).
Pomoc z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przyznawana była w ramach siedmiu Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO):
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP),
SPO Transport,
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL),
SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich,
SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb,
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
PO Pomoc Techniczna11.

Małe i średnie firmy korzystały głównie z SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz
w mniejszym stopniu z ZPORR. Faktycznie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą i mikroprzedsiębiorstwa otrzymywały wsparcie głównie z programu ZPORR, a małe i średnie firmy z SPO
WKP12.
Nadrzędnym zamiarem SPO WKP była poprawa konkurencyjnej pozycji polskich przedsiębiorstw
funkcjonujących w warunkach otwartego rynku.
Cel główny uszczegółowiono, wskazując dwa priorytety:
⊙

⊙

Priorytet I – rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wparcie instytucji
otoczenia biznesu,
Priorytet II – bezpośrednia pomoc firmom.

Osiągnięcie celu nadrzędnego następowało poprzez udzielenie wsparcia finansowego bezpośrednio do sektora przedsiębiorstw, sektora naukowo-badawczego oraz instytucji otoczenia biznesu. Pomoc
była udzielana na projekty i przedsięwzięcia gwarantujące wzrost innowacyjności produktowej i technologicznej13.
Kierunki wsparcia dla Polski ze środków finansowych UE w latach 2007–2013 określają Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Celem strategicznym na lata 2007–2013 jest tworzenie warunków dla zwiększenia się konkurencyjności gospodarki opartej
na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej,
11
12
13

K. Kokocińska, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań 2009, s. 46–48.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Raport o rozwoju i polityce regionalnej, listopad 2007, s. 123.
http://www.mg.gov.pl/fundusze/WKP
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gospodarczej i przestrzennej Polski. NSRO wskazują również szereg celów horyzontalnych. Wśród nich
MSP dotyczy podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza sektora
wytwórczego oferującego wysoką wartość dodaną oraz rozwój sektora usług. NSRO jest spójna ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007–2015 oraz Krajowym Programem Reform na lata 2005–2008, który jest
odpowiedzią na Strategię Lizbońską.
Narodowa Strategia Spójności wdrażana jest za pomocą:
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
16 Regionalnych Programów Operacyjnych14.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw kluczowe znaczenie ma Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka (PO IG) skierowany do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, w tym do sektora
nauki działającego na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności firm. W ramach tego programu przedsiębiorstwa mają szansę otrzymać w latach 2007–2013 wsparcie w wysokości 8 241,05 mln
euro. Na kwotę tę składają się środki publiczne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 7 004,90 mln euro oraz środki krajowe, których zaangażowanie przewidziano na
poziomie 1 236,16 mln euro15.
Celem programu jest rozwój szeroko rozumianej innowacyjności. Realizacja działań PO IG służy
wspieraniu firm funkcjonujących na terenie Polski i przyczynia się do budowy gospodarki opartej na
wiedzy poprzez wzmocnienie sektora B+R działającego na rzecz rozwoju gospodarki.
Pomoc w ramach PO IG obejmuje bezpośrednio zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe świadczące usługi o wysokiej jakości. Wsparcie udzielane jest
niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy. W ramach PO IG finansowane są działania z zakresu
innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni
lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych firm16.

3� Efektywność działalności małych i średnich przedsiębiorstw korzystających
z funduszy Unii Europejskiej
Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest ważnym elementem realizowanej
przez Unię Europejską polityki regionalnej. Rozwój firmy z sektora MSP oznacza wprowadzanie pozytywnych zmian produktowych, procesowych, strukturalnych, technologicznych, pozwalających na
14
15

16

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka 2007–2013, Warszawa 2006,
s. 102.
K. Kokocińska, Polityka regionalna..., op. cit., s. 109.
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dostosowanie przedsiębiorstwa do zachodzących zmian oraz na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku17.
Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z dostępnego wsparcia od 2001 roku. Liczbę małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących pomoc z funduszy Unii Europejskiej oraz wysokość przekazanych
im środków w latach 2001–2007 przedstawiają tabele 1 i 2.
Tabela 1. Wsparcie finansowe z funduszy UE dla MSP w Polsce w latach 2001–2007
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Razem

Liczba MSP (tys�)

2,2

3,9

10,3

7,2

5,9

5,5

2,5

37,5

Wielkość wsparcia (mln zł)

4,7

18,6

52,2

50,2

168,2

598,5

597,2

1489,6

Źródło: www.parp.pl
Tabela 2. Wsparcie inwestycji prowadzonych przez MSP ze środków UE w latach 2001–2007
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Razem

Liczba MSP (tys�)

1,4

3,1

8,1

5,2

4,1

3,9

1,5

27,3

Wielkość wsparcia (mln zł)

3,7

16,4

48,1

46,0

161,0

566,0

569,0

1410,2

Źródło: www.parp.pl

Pieniądze w ramach funduszy Unii Europejskiej pobierają przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich udział w ogólnej liczbie firm sektora MSP korzystających z funduszy UE wynosił odpowiednio 44 i 48%. Tylko 8% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa18.
Średnia wysokość udzielonej dotacji dla firm sektora MSP w latach 2001–2007 wyniosła 505 400
zł. Istniała wtedy duża grupa MSP (20%), które uzyskały wsparcie przekraczające 1 mln zł. Również 20%
stanowiły przedsiębiorstwa, które otrzymały pomoc w przedziale od 500 tys. zł do 1 mln zł. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 27% firm uzyskało środki w wysokości 200–500 tys. zł. Wsparcie w wysokości
100–200 tys. zł otrzymało 17% przedsiębiorstw. Pozostałe firmy (16%) pozyskały środki w kwocie poniżej 100 tys. zł19.

17

18

19

A. Kamińska, Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, „Barometr Regionalny” 2010, nr 2 (20).
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
w latach 2007–2008, Warszawa 2009, s. 83.
Ibidem, s. 84.
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Wpływ funduszy Unii Europejskiej na działalność przedsiębiorstw sektora MSP jest znaczący. Badania prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości20 potwierdzają, że w firmach, które
skorzystały ze środków funduszy UE, poprawiły się21:
⊙
⊙
⊙
⊙

poziom zatrudnienia,
przychody netto,
wielkość obrotów z zagranicą,
poziom konkurencyjności.

Jak wynika z badań dotyczących oceny skuteczności działania 2.3 SPO WKP, w przedsiębiorstwach,
które skorzystały z pomocy unijnej w ramach tego programu operacyjnego, poziom zatrudnienia wzrósł
o 13%. Oznacza to utworzenie 13 287 nowych miejsc pracy, czyli jeden pracodawca zatrudnił średnio
jedenastu nowych pracowników22.
Analiza zmiany przychodów netto wykazała wzrost o 23% w stosunku do roku poprzedniego. Ponad
70% MSP stwierdziło wzrost przychodów, 27% – przychody na niezmienionym poziomie, a tylko 3% –
spadek przychodów. Większość, czyli 75% badanych przedsiębiorstw deklarowało, że w roku badania
łączna wartość przychodów netto w stosunku do roku ubiegłego zwiększy się (w 25% z tych przedsiębiorstw wzrost miał osiągnąć poziom co najmniej 15%), 2% stwierdziło, że spadnie, 12% że pozostanie
bez zmian, a 11% nie potrafiło określić tendencji23.
Badaniu poddano również wielkość eksportu i importu. Średnia wartość eksportu wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 24%. Wzrost ten był jeszcze większy i osiągnął 38% w przypadku firm,
które realizowały projekty związane z wdrażaniem oraz komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych. Najniższy wzrost eksportu odnotowano w grupie przedsiębiorstw, które uzyskały dotacje
poniżej 250 tys. zł. Ponadto 46% badanych firm deklarowało, że w roku, w którym prowadzono badania,
łączna wartość sprzedaży w ramach eksportu zwiększy się24.
W analizie importu odnotowano wzrost o 15%. Wyższy wzrost importu – o 23% – miały przedsiębiorstwa, które uzyskały dotacje do 250 tys. zł, niższy – na poziomie 6–7% – firmy realizujące projekty
dotyczące zastosowania IT/ITC w zarządzaniu oraz projekty z zakresu wdrażania technologii i pro-

20

21
22

23

24

Przedstawione poniżej wyniki badań dotyczą oceny rezultatów działania 2.3 SPO WKP. Badania przeprowadzone
zostały przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Badanie zrealizowano techniką CAWI. Wzięło w nim
udział 1198 firm, które rozliczyły projekty SPO WKP między czerwcem 2005 a lutym 2007 r. W toku badania
dokonano zarówno pomiaru twardych wskaźników, jak i zebrano oceny oraz opinie przedsiębiorców na temat
efektów realizacji projektu SPO WKP dla rozwoju ich przedsiębiorstw.
Ibidem, s. 86–87.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw. Efekty wsparcia przedsiębiorstw i otoczenia biznesu, Warszawa 2008, s. 22–25.
A. Haber, J. Pokorski, Wpływ projektów doradczych i inwestycyjnych, finansowanych z funduszy strukturalnych w Polsce,
na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] A. Żołnierski (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Innowacyjność 2008 r., Warszawa 2008, s. 129.
Ibidem, s. 130.
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duktów innowacyjnych. Dodatkowo 32% przedsiębiorstw wskazywało na oczekiwany wzrost importu
w roku badania (7% deklarowało spadek, 34% – stabilizację)25.
Nakłady inwestycyjne w badanych firmach wzrosły zaledwie o 2%, przy czym dla mikro- i małych
przedsiębiorstw zanotowano spadek o 8%, zaś dla średnich wzrost o 6%26.
Analizie poddano również opinie na temat niewymiernych korzyści, jakie osiągnęły firmy korzystające z pomocy Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 SPO WKP. Przedsiębiorstwa stwierdziły, że
wsparcie otrzymane w jego ramach wpłynęło znacząco na następujące aspekty ich funkcjonowania27:
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

zwiększenie konkurencyjności (96% respondentów),
unowocześnienie technologiczne firmy (76%),
poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy (51%),
wzrost potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstwa (36%),
zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez firmę (21%),
zwiększenie liczby zagranicznych kontaktów handlowych (19%),
unowocześnienie technologii IT/ITC (18%),
dostosowanie przedsiębiorstwa do działalności na terenie UE (17%),
podniesienie jakości i efektywności zarządzania (16%),
poprawa kwalifikacji kadr (15%),
nawiązanie lub poszerzenie współpracy z innymi firmami (7%).

Podsumowanie
Małe i średnie przedsiębiorstwa aktywnie korzystają z pomocy funduszy Unii Europejskiej. W oparciu o badania przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości można stwierdzić, że
fundusze unijne ułatwiają wspomnianym firmom dostosowywanie oferty do zmian na rynkach, przyczyniają się do poprawy ich wyników finansowych oraz wzrostu efektywności działalności, a jednocześnie konkurencyjności na obszarze UE.

Summary
The European Union, recognizing the importance of small and medium-sized enterprises for economic and social development, takes action to ensure better conditions for their functioning and development. With the support of European Union funds, small and medium-sized enterprises are able to obtain funds to increase investment, modernization, employment, export development and international
25
26

27

Ibidem, s. 130–131.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
Efekty wsparcia przedsiębiorstw i otoczenia biznesu, Warszawa 2008, s. 22–25.
Ibidem, s. 27.
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cooperation, and to achieve EU standards for environmental protection. In carrying out these actions
improve the company’s financial results and eﬀectiveness of its activities. This is important because only
eﬀectively operate the company is competitive and has a chance of survival and development of the
single European market.

Justyna Bandzarewicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia niestacjonarne III stopnia, II rok
Ekonomia
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Kwalifikowalność kosztów w projektach
współfinansowanych ze środków
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Wstęp
Unia Europejska wykonuje swoje zadania w zakresie polityki spójności i innych polityk społeczno-gospodarczych za pomocą środków finansowych, do których zaliczają się fundusze strukturalne
i Fundusz Spójności. W 2007 roku rozpoczął się kolejny siedmioletni okres realizacji polityki spójności
z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej, w trakcie którego Polska jest największym beneficjentem
pomocy unijnej. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy spójności i ma za zadanie
realizować priorytety Wspólnoty w zakresie wzmacniania spójności gospodarczej i społecznej poprzez
poprawę możliwości zdobycia pracy, stymulowanie wysokiego poziomu zatrudnienia oraz tworzenie
liczniejszych i lepszych miejsc pracy.
Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL określają Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwalifikowalność projektów i wydatków
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest kwestią niezwykle
istotną i nastręczającą zarazem wielu problemów podmiotom ubiegającym się o dotacje. Jest to temat
ważny tym bardziej, że właściwe ujęcie poszczególnych kosztów oraz projektu jako całości determinuje
w praktyce możliwość uzyskania wsparcia finansowanego ze środków funduszy strukturalnych. Zasada
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kwalifikowalności, jako jedna z wielu zasad działania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, może
być przy tym rozpatrywana zarówno z punktu widzenia projektów, jak i konkretnych wydatków dokonywanych w związku z ich realizacją.
Głównym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnień z obszaru kwalifikowalności kosztów w projektach współfinansowanych w ramach PO KL oraz zapoznanie czytelników z ich podstawowymi rodzajami.

1� Budżet w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
Budżet projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest b u d ż e t e m
z a d a n i o w y m . Oznacza to, że wszystkie koszty muszą zostać przypisane do poszczególnych zadań
odzwierciedlających działania podejmowane w projekcie. Zasady kwalifikowania wydatków zawierają
kilka propozycji dokonania tego podziału, jednak w większości przypadków projekty wymykają się podstawowym schematom1.
W ramach PO KL beneficjent podaje zakładane koszty projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżetu zadaniowego, tj. przedstawia podział na:
⊙
⊙

koszty bezpośrednie,
k o s z t y p o ś r e d n i e 2.

Budżet zadaniowy będący częścią wniosku do POKL odzwierciedla działania zaplanowane w ramach projektu i odnośnie do tych zadań przedstawia koszty kwalifikowane w podziale na k o s z t y b e z p o ś r e d n i e (tj. wszystkie koszty zadań realizowanych przez beneficjenta w ramach projektu, które są
bezpośrednio związane z tymi zadaniami) i p o ś r e d n i e (tj. część kosztów beneficjenta, która nie może
zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu).
W ramach kosztów bezpośrednich beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu wykazuje zadania (merytoryczne i zarządzanie projektem) wraz z odpowiednim limitem kosztów, które zostaną poniesione na ich realizację. Poniżej przedstawiono przykłady takich zadań:
a) z a d a n i a m e r y t o r y c z n e r o z u m i a n e jako szereg powiązanych ze sobą działań
zmierzających bezpośrednio do realizacji celu projektu. Zadania merytorycznego nie
stanowią pojedyncze wydatki, np. usługa cateringowa, hotelowa i trenerska:
⊙
⊙
⊙
⊙

1

2

realizacja szkoleń,
studia podyplomowe,
staże,
zatrudnienie subsydiowane,

A. Jarmuszkiewicz, Bój o ptysia, czyli budżet, „BDO Finanse Publiczne” 2010, nr 12 (38),
http://www.finansepubliczne.bdo.pl/biuletyn/83/fundusze-unijne/boj-o-ptysia-czyli-budzet.html
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013,
Warszawa 21 grudnia 2010 r., s. 29.
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⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

upowszechnienie oraz promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia,
rozwój systemów informatycznych,
ekspertyzy,
analizy,
badania,
przygotowanie publikacji,
rekrutacja,
organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych, o ile stanowią one odrębne
zadania merytoryczne w ramach projektu;

b) z a r z ą d z a n i e p r o j e k t e m , o ile beneficjent planuje ponosić wydatki związane
z zarządzaniem projektem.
Limit koszów w ramach budżetu zadaniowego na etapie wnioskowania o środki powinien wynikać
ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych, wskazanej w załączniku do wniosku o dofinansowanie projektu, tj. szczegółowym budżecie projektu.
W ramach realizowanego pojedynczego projektu beneficjent3 jest zobowiązany uzasadnić konieczność poniesienia kosztów związanych z realizacją projektu, w szczególności zakupem i amortyzacją
sprzętu. Następnie, rozliczając wydatki wynikające z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, nie
może on przekroczyć limitu wydatków wskazanych w odniesieniu do każdego zadania. Dopuszczalne
jest dokonywanie przesunięć w budżecie projektu (określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu) do 10% wartości środków alokowanych na zadanie, z którego są przesuwane środki oraz
na zadanie, na które są przesuwane środki, przy czym nie mogą one zwiększać wydatków dotyczących:
cross-financingu, kosztów związanych z zarządzaniem projektem, łącznej kwoty wynagrodzeń personelu
zarządzającego, wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznawanej w ramach projektu beneficjentowi oraz dotyczyć zadań lub ich części rozliczanych ryczałtowo.
Wszystkie inne przypadki wymagają uzyskania pisemnej zgody podmiotu będącego stroną umowy.
Koszty pośrednie4 stanowią następujące koszty administracyjne, związane z funkcjonowaniem beneficjenta:
a) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania
jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np.
kierownik jednostki);

3

4

Beneficjent – zgodnie z art. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tj. osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, realizująca projekt w ramach PO KL na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem postanowień Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Wytyczne w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 22 listopada 2010 r., s. 29.
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b) koszty personelu obsługującego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna,
sekretariat, kancelaria, obsługa prawna), potrzebnego do funkcjonowania jednostki;
c) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki
w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru
rachunkowemu);
d) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne)
związane z obsługą administracyjną projektu;
e) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za
odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu;
f) amortyzacja aktywów używanych na potrzeby personelu, o którym mowa w pkt. a–c;
g) koszty usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych, internetowych,
kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu;
h) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu;
i) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą
administracyjną projektu;
j) koszty ubezpieczeń majątkowych;
k) koszty ochrony;
l) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym
środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych
pomieszczeń.
W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki objęt e cross-financingiem w projekcie.
Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby:
1. ryczałtem;
2. na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (tj. bez stawki ryczałtowej, z pełnym
udokumentowaniem wydatków).
Tabela 1. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
wskaźnik
9%

8%

7%

5%

4%

kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości
nieprzekraczającej
500 tys. zł

powyżej
500 tys.
do 1 mln zł

1 mln do
2 mln zł

Źródło: opracowanie własne.
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przekraczającej
2 mln do
5 mln zł

5 mln zł
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Beneficjent dokonuje wyboru jednego z ww. sposobów rozliczania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Powyższe uwagi nie dotyczą beneficjentów będących państwowymi jednostkami
budżetowymi, które mogą rozliczać koszty pośrednie wyłącznie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
Co do zasady, koszty kwalifikowalne w ramach PO KL są zgodne z przepisami wspólnotowymi, odnoszącymi się do Europejskiego Funduszu Społecznego. Niemniej jednak Instytucja Zarządzająca PO
KL dopuściła w nim możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego o koszty kwalifikowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu.
Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wszystkich wydatków
kwalifikowalnych, stanowiących budżet projektu. W przypadku działań w ramach priorytetów PO KL
dotyczących integracji społecznej Instytucja Zarządzająca zwiększyła procentową wartość wydatków
kwalifikowalnych na finansowanie cross-financingu w ramach projektu do 15%5. Procentowy poziom
cross-financingu ustalony dla projektów w ramach każdego Działania został wskazany w Szczegółowym
Opisie Priorytetów PO KL.

2� Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL określają Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zwane dalej Wytycznymi), zatwierdzone
przez Minister Rozwoju Regionalnego. Nowe Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków zostały
przez nią zatwierdzone 22.11.2010 roku. Weszły one w życie 1.01.2011 roku. Zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach
projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych.
Wszystkie wydatki w PO KL są kwalifikowane, o ile łącznie spełniają następujące warunki:
⊙
⊙

⊙
⊙
⊙

5

są niezbędne dla realizacji projektu, tzn. mają bezpośredni związek z jego celami;
są racjonalne i efektywne, tj. spełniają wymogi efektywnego zarządzania kosztami (nakłady
adekwatne do rezultatów);
zostały faktycznie poniesione;
dotyczą towarów lub usług wybranych w sposób przejrzysty i konkurencyjny;
odnoszą się do okresu kwalifikowalności wydatków i są poniesione w tym okresie. Początek
okresu kwalifikowalności stanowi data otrzymania przez Komisje Europejską Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. 12.12.2006 roku. Koniec okresu kwalifikowalności stanowi
31.12.2015 roku. Natomiast okres kwalifikowalności pojedynczego projektu określa umowa
o dofinansowanie;

Zgodnie z art. 3 ust. 7 Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.
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⊙
⊙

⊙

⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

są udokumentowane;
zostały przewidziane w budżecie projektu, zgodnie z zasadami tworzenia budżetu w ramach
PO KL;
są zgodne z Wytycznymi, przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, z Programem
Operacyjnym Kapitał Ludzki i Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w Wytycznych dotyczą następujących kwestii:
przejrzystości i konkurencyjności wydatków;
zasady efektywnego zarządzania finansami;
kosztów związanych z zatrudnianiem personelu;
kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem;
kosztów zarządzania;
pilotażowego wprowadzenia stawek jednostkowych;
reguły proporcjonalności.

3� Wydatki niekwalifikowane
Przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych zdarzają się sytuacje niedozwolone,
które skutkują określonymi karami.
Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej nie jest łatwe, tak w sferze planowania, jak i realizacji oraz
rozliczania. Nieprawidłowości, które mogą wystąpić w każdej z tych sfer, skutkować mogą sankcjami
w postaci konieczności zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami. Dotacje unijne są środkami publicznymi i podlegają szczególnie rygorystycznej kontroli. Nad prawidłowością wykorzystania
środków unijnych czuwają głównie instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych programów
operacyjnych (Instytucje Zarządzające, Instytucje Wdrażające oraz Instytucje Pośredniczące). Do kontroli uprawnione są także inne organy zewnętrzne. Z polskich organów należy wymienić głównie Urząd
Kontroli Skarbowej oraz Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrolą zajmują się również instytucje unijne, takie
jak np.: Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF i Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z art. 70 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 są odpowiedzialne przede wszystkim za finansową kontrolę środków pochodzących
z funduszy strukturalnych. Jednym z głównych celów tej kontroli jest wykrywanie oraz informowanie
Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach6.
N i e p r a w i d ł o w o ś ć f i n a n s o w a to nieprawidłowość w rozumieniu Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskie6

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu
Operacyjnego kapitał Ludzki 2007–2013, Warszawa, 21 grudnia 2010 r.
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go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
W rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego (art. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006) za nieprawidłowości należy uważać
jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w ogólnym budżecie Unii
Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego”
Tabela 2. Typy nieprawidłowości
Typy nieprawidłowości
Nieprawidłowości
podlegające
niezwłocznemu zgłoszeniu
do Komisji Europejskiej

Nieprawidłowości podlegające
kwartalnemu raportowaniu do
Komisji Europejskiej

Wyjątki od obowiązku zgłoszenia
nieprawidłowości na podstawie art�
28 Rozporządzenia 1828/2006

art. 29 Rozporządzenia
1828/2006

Rozporządzenie 1828/2006

art. 28 ust. 2 Rozporządzenia
1828/2006

1. zastosowano nową
nieprawidłową praktykę;

1. nieprawidłowość odnosi się do
kwoty 10 tys. euro lub wyższej,
obciążającej budżet Wspólnoty
(tj. części dot. EFS), z wyjątkiem
przypadków określonych
w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia
1828/2006;

1. przypadki, w których
nieprawidłowość polega jedynie
na częściowym lub całkowitym
zaniechaniu realizacji operacji
w ramach współfinansowanego
programu operacyjnego, na
skutek upadłości beneficjenta;

2. istnieją obawy, że
mogą mieć w bardzo
krótkim czasie
negatywne następstwa
poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. nieprawidłowość odnosi
się do kwoty 10 tys. euro lub
wyższej obciążającej budżet
Wspólnoty (tj. części dot. EFS)
i odnośnie do nieprawidłowości
występuje podejrzenie nadużycia
finansowego oszustwa);

2. przypadki zgłaszane
Instytucjom Zarządzającym
lub Certyfikującym przez
beneficjenta z własnej woli
i przed wykryciem przez
właściwe podmioty, przed lub
po włączeniu danego wydatku
do poświadczonej deklaracji
przedłożonej Komisji;

3. KE pisemnie zażądała
przekazywania informacji
dotyczących danej
nieprawidłowości.

3. przypadki wykryte
i skorygowane przez Instytucję
Zarządzającą lub Instytucję
Certyfikującą przed włączeniem
danego wydatku do deklaracji
wydatków przedłożonych
Komisji.

Źródło: opracowanie własne.
185

I. Wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 (art.
11 ust. 2), za niekwalifikowalne z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL uznaje się
poniższe kategorie wydatków:
a) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy
krajowe, tj. ustawę z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług;
b) zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury;
c) zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów, z wyjątkiem cross-financingu i sprzętu, którego
wartość początkowa jest niższa niż 350 zł;
d) odsetki od zadłużenia.
Ponadto, zgodnie z krajowymi Wytycznymi, niekwalifikowalne są następujące kategorie wydatków:
a) koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut;
b) wydatki poniesione na zakup środków trwałych, które były współfinansowane ze
środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę
zakupu środka przez beneficjenta;
c) koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji
ewentualnych postanowień wydanych przez sąd;
d) wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego,
odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
e) wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu;
f) koszty kredytu.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą niekwalifikowalne są:
a) wydatki poniesione ze środków publicznych w ramach wkładu własnego,
przekraczające na zakończenie projektu 15% poniesionych i zatwierdzonych wydatków
kwalifikowanych, sfinansowanych ze środków publicznych;
b) inne wydatki, o ile tak stanowią Wytyczne.
Decyzję o uznaniu wydatku za niekwalifikowalny podejmuje podmiot będący stroną umowy i bierze pod uwagę znaczenie uszczerbku dla prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celu.
Według danych Ministerstwa Finansów od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej do
końca czerwca 2008 r. zgłoszonych zostało do Komisji Europejskiej ponad 600 nieprawidłowości,
z czego najwięcej w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (41%). W szczególności dotyczyły one uchybień w zamówieniach publicznych, część wiązała się z fałszowaniem dokumentów oraz próbami rozliczania wydatków niekwalifikowanych. Najskuteczniejszą metodą wykrywania nieprawidłowości okazały się kontrole na miejscu, wstępne czynności sprawdzające oraz kontrola
dokumentów projektowych7.
7

R. Maciejczak, Konsekwencje nieprawidłowości w projektach unijnych, http://samorzad.infor.pl
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Do najtrudniejszych przypadków należą te, które wyczerpują znamiona przestępstw. Wyróżniają się tu
takie nadużycia, jak: fałszerstwo dokumentów (przeróbki lub podróbki), przedkładanie fikcyjnych faktur,
sporządzanie różnych wersji dokumentów, zamienianie dokumentów, brak zgodności kopii dokumentów
z oryginałami, podawanie nieprawdziwych danych i informacji, poświadczenie nieprawdy czy też podwójne
wypłacanie beneficjentowi pomocy finansowej na ten sam projekt. Coraz częściej do refundacji przedkładane są faktury, które zostały wystawione na beneficjenta nieuprawnionego do otrzymania pomocy finansowej.
Ostatnio odnotowano też faktury dotyczące realizacji projektów unijnych wystawiane przez fikcyjne firmy.
Najtrudniejsze przypadki związane są z najzwyklejszą korupcją – przyjmowaniem korzyści materialnych
w zamian za pomoc w pozyskaniu środków Unii Europejskiej. Przykładem niech tu będzie pracownik jednej
z instytucji przyznającej środki UE, który przyjął wynagrodzenie 10 tys. zł za sporządzenie wniosku o pomoc finansową oraz jego pozytywne rozpatrzenie. Takie zachowanie zasługuje na szczególne potępienie8.
Kontrole bezpośrednie u beneficjentów potwierdzają bardzo często rozbieżności pomiędzy fakturami przedstawionymi do rozliczenia przy składaniu wniosku o płatność, a otrzymanymi od wystawcy
faktur. Wnioskodawcom zdarza się przedstawiać do wniosku o dotację zaświadczenie z banku, którego
autentyczności bank nie potwierdził. Beneficjenci poza oszustwami i nadużyciami dopuszczają się też
nieprawidłowości, które nie są kwalifikowane jako przestępstwa. Wiele nieprawidłowości w projektach
dotyczy podatku VAT9.
Wykres 1. Nieprawidłowości w projektach unijnych

Źródło: H. Kędziora, Nieprawidłowości przy rozliczaniu dotacji unijnych, „Monitor Księgowego”, http://doradca.
infor.pl/dzial/dotacje/artykuly/332674,nieprawidlowosci_przy_rozliczaniu_dotacji_unijnych.html
8
9

Z. Czachór, Unijne przekręty, „Biuletyn Finanse Publiczne”, http://finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=843
Ibidem.
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Podsumowanie
Podsumowując, należy podkreślić, że znajomość zasad finansowania i kwalifikowalności kosztów
w projektach PO KL umożliwia prawidłowe przygotowanie dokumentacji w procesie aplikacji oraz
realizację i rozliczenie projektu. Rok 2011 przyniósł zmiany w przepisach w zakresie kwalifikowalności
wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które dotyczą wydatków ponoszonych w ramach
dofinansowywanych projektów. Wynikać one będą z zapisów zawartych w nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zaczęły obowiązywać w dniu 1.01.2011 roku.
Kwalifikowalność projektów oznacza, że dany typ projektu mieści się w zakresie przedmiotowym
działania stanowiącego element programu operacyjnego. Zatem aby dany projekt mógł zostać zakwalifikowany do otrzymania wsparcia, powinien być spójny z zatwierdzonym programem oraz spełniać
szczegółowe kryteria określone dla danego działania. Z kolei kwalifikowalność wydatków oznacza, że
konkretny wydatek, który wynika wprost z katalogu kosztów kwalifikowanych, jest niezbędny do wykonania danego projektu oraz jest bezpośrednio z nim związany. Oznacza to, że wydatek jest tylko wtedy kwalifikowany, kiedy zostaje poniesiony w celu realizacji projektu kwalifikującego się do wsparcia ze
środków funduszy strukturalnych10.
Warto więc przed przystąpieniem do pracy nad dokumentacją aplikacyjną zapoznać się z ogólnymi
zasadami rządzącymi kosztami kwalifikowanymi w ramach funduszy strukturalnych UE oraz ze szczegółowymi wytycznymi w ramach konkretnych programów operacyjnych.

Summary
The European Union carries out its tasks in Cohesion Policy and other social and economic policies,
using financial resources, which include the structural and cohesion funds. In 2007 begins seven-yearsperiod of implementing cohesion policy within Structural Funds was launched. During this financing
period, Poland will be the biggest beneficiary of the UE funds. European Social Fund (ESF) is one of
the EU Cohesion Policy whose main task is implement the Community’s priorities in strengthening
economic and social cohesion by improving employment and job opportunities, encouraging a high
level of employment and create more and better jobs.
Eligibility of expenditures upon OP HC is determined by guidelines concerning eligibility of expenditures in Operational Programme ‘Human Capital’. Eligibility of the projects and expenditures

10

A. Orłowski, Kwalifikowalność wydatków w nowym okresie programowania 2007–2013, „Biuletyn euro info dla
małych i średnich firm” 2006, nr 7, s. 13–17.
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co-financed by the UE fund is essential and makes many problems for the applicant. This is about the
more important that a proper recognition of specific costs and expenses the project as a whole determines in practice the possibility of obtaining support financed from the Structural Funds. The principle
of eligibility, as one of the many rules of European Union structural funds, could be considered both in
terms of projects and specific expenditures made in connection with their implementation.

Kamila Ćwik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia niestacjonarne III stopnia, II rok
Ekonomia
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Anna Cichosz

Badania panelowe jako źródło
informacji rynkowej
Wstęp
Następujące współcześnie dynamiczne przemiany rynkowe w znaczący sposób wpływają na wzrost
znaczenia badań marketingowych w stosowaniu skutecznych strategii działania przedsiębiorstwa wobec
jego klientów oraz konkurencji. Dowodem tego jest chociażby bogactwo i różnorodność literatury marketingowej, powstającej na potrzeby praktyki rynkowej.
Zdecydowana większość obszarów zastosowań wyników badań marketingowych wiąże się z podejmowaniem bieżących decyzji, planowaniem oraz kontrolą na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Zastosowania badań marketingowych polegają więc na umiejętnym łączeniu podejścia
przedmiotowego (co i dla kogo badać) z podejściem narzędziowym, odpowiadającym na pytanie, jak
(za pomocą których metod) należy projektować i realizować procesy badawcze1.
Badania marketingowe prowadzone są na potrzeby zarówno wielkich, jak i małych przedsiębiorstw. Duże firmy dysponujące znacznymi zasobami finansowymi mogą sobie pozwolić na prowadzenie lub zlecanie kosztownych projektów badawczych, obejmujących swym zakresem cały rynek
(np. ogólnokrajowy) z wykorzystaniem różnych, także bardzo nowoczesnych metod i wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Niektóre badania, jak np. testy rynkowe nowego produktu lub próbne
kampanie reklamowe, są nie tylko bardzo drogie, lecz i trudne do przeprowadzenia pod względem
organizacyjnym. Nie znaczy to jednak, że przedsiębiorstwa mniejsze i niezbyt zamożne nie mogą
prowadzić żadnych badań marketingowych. Niektóre metody badań są stosunkowo proste i niezbyt
1

S. Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa,
Warszawa 2007, s. 11.
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kosztowne, choć oczywiście należy zadbać o właściwy wybór technik badawczych, aby wyniki były
rzeczywiście przydatne dla przedsiębiorstwa. Niekiedy z rezultatów badań przeprowadzonych przez
jedną agencję czy instytut badawczy (np. na podstawie panelu gospodarstw domowych) może korzystać wiele mniejszych przedsiębiorstw2.
W tej sytuacji niezwykle istotne źródło informacji rynkowej stanowią badania panelowe, które z powodzeniem znajdują swe szerokie zastosowanie w badaniach marketingowych, a także w innych dziedzinach nauki.
B a d a n i a p a n e l o w e w swej istocie polegają na ciągłym lub systematycznym zbieraniu informacji od ściśle określonej grupy jednostek badanych:
⊙
⊙
⊙

pisemnie;
ustnie;
przy użyciu technik komputerowych.

Stąd zasadniczo terminem p a n e l określa się w badaniach marketingowych stałą grupę konsumentów, a także gospodarstw domowych, punktów sprzedaży i producentów, którzy zgadzają się dostarczać
danych określonemu badaczowi w określonym czasie3.
P a n e l jest to zatem s t a ł a r e p r e z e n t a c j a p o p u l a c j i g e n e r a l n e j , wybrana do wielokrotnych badań, powtarzanych w regularnych odstępach czasu, zwykle o tym samym zakresie przedmiotowym (programie badań). Panel to również f o r m a b a d a ń c i ą g ł y c h , oparta na stałej próbie, tj. grupie konsumentów, gospodarstw domowych, hurtowników, punktów sprzedaży detalicznej,
producentów, która jest poddawana pomiarom głównie metodą ankietową. Metoda ta jest najczęściej
wykorzystywana do analizy zmian w czasie takich zjawisk i procesów, jak: zakupy i użytkowanie poszczególnych produktów, plany zakupu, postawy wobec działań marketingowych firm, zachowanie konsumentów wobec nowych produktów itp.4
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja istoty i metodyki badań panelowych oraz różnorodnych
możliwości ich wykorzystania na potrzeby praktyki rynkowej. Omówione zostały zasady prowadzenia
badań panelowych oraz różnorodne klasyfikacje paneli. Badania panelowe z powodzeniem znajdują szerokie zastosowanie zarówno w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami, jak również w innych dziedzinach nauki. Dlatego też w artykule zaprezentowane zostały przykłady praktycznego zastosowania badań
panelowych, prowadzonych przez instytucje badawcze, dotyczących m.in. analizowania poziomu życia
społeczeństwa i zachodzących zmian w czasie, diagnozowania warunków i jakości życia, a także badania
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, których głównym celem jest dostarczenie danych stanowiących źródło informacji i porównań dla krajów Unii.
Artykuł został napisany w oparciu o literaturę przedmiotu oraz informacje dotyczące realizowanych
badań panelowych, udostępnione przez instytucje naukowe i badawcze, tj. Główny Urząd Statystyczny,
Polskie Towarzystwo Statystyczne, Radę Monitoringu Społecznego, Szkołę Główną Handlową.
2
3
4

E. Duliniec, Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa 1999, s. 34–35.
S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, Warszawa 2003, s. 199.
Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, Warszawa 2007, s. 114.
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1� Istota i cele badań panelowych
Badania panelowe są jedną z metod gromadzenia danych pierwotnych, przeprowadzanych w określonym celu, odnoszących się do danej sytuacji, konkretnego zjawiska. Gromadzenie danych pierwotnych oznacza więc badanie, w którym potrzebne informacje uzyskiwane są po raz pierwszy, w celu rozwiązania postawionego problemu, drogą bezpośredniego kontaktu z podmiotami będącymi źródłem
danych lub z badanymi zdarzeniami, zjawiskami, procesami itp.
Zbieranie danych pierwotnych odbywa się przy użyciu różnorodnych metod docierania do źródeł
informacji. Są to:
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

ankiety;
wywiady;
obserwacja;
eksperymenty;
metody projekcyjne;
metody heurystyczne (twórczego myślenia);
kombinacje powyższych metod stosowane w szczególnych przypadkach5.

Techniki badań ankietowych i wywiadów mogą być wykorzystywane do badań jednokrotnych (dotyczących pewnego momentu czasowego) lub do badań wielokrotnych, cyklicznych. O ile te pierwsze
dają szansę uzyskania danych statyczno-przekrojowych, to te drugie umożliwiają pewne zdynamizowanie analiz poprzez dokumentowanie zmian w czasie. Takie właśnie badanie wielokrotne nosi nazwę
badania panelowego6. Bardzo ważną i podkreślaną cechą panelu jest zdynamizowanie zjawisk w czasie.
Należy zatem dodać, że w badaniach dynamicznych, gdzie przeprowadza się obserwacje w różnych
okresach, metoda panelowa jest jedną z możliwości wykonywania tego rodzaju badań. Takie obserwacje
mogą być bowiem prowadzone następująco:
⊙
⊙

⊙

na próbach dobranych z populacji generalnej (b a d a n i a t r e n d ó w );
na próbach dobranych z pewnej liczby określonych subpopulacji (b a d a n i a k o h o r t demograficznych);
za każdym razem na tej samej próbie i jest to b a d a n i e p a n e l o w e .

Ze względu na swą specyfikę badania panelowe wymagają odrębnego omówienia. Obszerna literatura dotycząca tematyki badań marketingowych rozróżnia powszechnie co najmniej trzy znaczenia
terminu „panel”:
⊙

5
6

rodzaj badań polegających na uzyskiwaniu w pewnych odstępach czasu określonego zestawu
informacji od ustalonej, prawie niezmiennej z b i o r o w o ś c i k o n s u m e n t ó w ;

E. Duliniec, Badania marketingowe w zarządzaniu..., op. cit., s. 27.
Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, op. cit., s. 114.
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⊙

⊙

szczególny rodzaj badania rynku w sferze dystrybucji, w którym w roli respondentów występują wybrane lub wylosowane sklepy, hurtownie, magazyny itp., dostarczające ciągłych lub
okresowych informacji na temat podany przez organizatora badań (tzw. p a n e l s k l e p ó w );
powtarzalne badania zachowań rynkowych p r z e d s i ę b i o r s t w produkcyjnych, handlowych, usługowych, gospodarstw rolnych i innych uczestników rynku7.

Panel, rozumiany jako forma badań ciągłych opartych na stałej próbie, w praktyce badań marketingowych najczęściej przybiera formę panelu konsumentów, panelu punktów sprzedaży bądź panelu
gospodarstw domowych. Natomiast w zależności od potrzeb są też tworzone i inne rodzaje paneli, np.
panel producentów, składów hurtowych, są one jednak rzadziej spotykane.
Tego rodzaju klasyfikacja paneli opiera się na k r y t e r i u m p o d m i o t u b a d a n i a , zgodnie
z którym wyróżnia się:
⊙

⊙

p a n e l k o n s u m e n t ó w – pozwala na uzyskanie informacji m.in. na temat: wielkości,
struktury i wzorców konsumpcji (oraz zachodzących w nich zmian, preferencji konsumentów w stosunku do produktów i ich cech użytkowych, motywów postępowania konsumentów
oraz powodów lojalności wobec określonych marek produktów, efektywności i skuteczności
poszczególnych elementów promocji (a zwłaszcza reklamy) oraz wyposażeniu gospodarstw
domowych w dobra trwałe i planach ich zakupu. W panelu konsumenckim informacje są
gromadzone za pomocą dokonywanych zapisów w specjalnych dzienniczkach, przeprowadzanych wywiadów z respondentami, a także przy udziale przeszkolonych ankieterów oraz dzięki
wykorzystywaniu odpowiednich urządzeń technicznych;
p a n e l p u n k t ó w s p r z e d a ż y – może dostarczyć m.in. informacji o: wielkości dostaw
towarowych z uwzględnieniem źródeł dostaw, wielkości i strukturze sprzedaży towarów, wielkości zapasów towarów, opinii personelu sklepów na temat produktów. Podstawowa metoda,
jaka znajduje zastosowanie w gromadzeniu danych w panelu punktów sprzedaży, to inwentaryzacja towarów.

Ze względu na różnorodność kryteriów klasyfikacji paneli, do których zalicza się omówione już
kryterium podmiotu badania, a także inne (np. kryterium ciągłości pomiaru, kryterium sposobu pozyskiwania informacji, kryterium składu uczestników panelu oraz kryterium tematyki panelu), możemy
rozróżnić następujące panele:
a) według kryterium ciągłości pomiaru:
◦ p a n e l e s t a ł e – polegające na ciągłym udzielaniu odpowiedzi przez respondentów, powoływane są na dłuższy czas;

◦ p a n e l e o k r e s o w e – oparte na pomiarze cech respondentów w zależności
od potrzeb informacyjnych decydentów.
7

K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2005, s. 140.
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Należy tu podkreślić, że ustanowienie i utrzymanie panelu wymaga stosunkowo dużych nakładów
finansowych, na co mogą sobie pozwolić większe przedsiębiorstwa, urzędy statystyczne lub duże agencje badawcze8.
b) według kryterium sposobu pozyskiwania informacji:
◦ p a n e l e p o c z t o w e – respondent regularnie przesyła dane pocztą. Instrumentem pomiaru jest dziennik zaprojektowany i dostarczony respondentom
przez instytucję prowadzącą badanie, stąd panel pocztowy jest nazywany metodą dziennika (diary method);
◦ p a n e l e t e l e f o n i c z n e – co pewien czas przeprowadza się wywiady telefoniczne z tymi samymi grupami osób;
◦ p a n e l e b e z p o ś r e d n i e – przeprowadza się wywiady indywidualne lub
grupowe z respondentami albo dokonuje się pomiaru zdarzeń (np. częstotliwości oglądania programów telewizyjnych i radiowych) za pomocą urządzeń
technicznych.

c) według kryterium składu uczestników paneli:
◦ p a n e l e s t a t y c z n e – zespół uczestników badania (respondentów) nie zmienia się, jest on stały przez cały okres trwania badań;

◦ p a n e l e d y n a m i c z n e – skład respondentów jest zmieniany i uzupełniany
proporcjonalnie do zmian badanej populacji z uwzględnieniem naturalnego
zmniejszania się grupy uczestników9.

d) zgodnie z zakresem tematycznym badań:
◦ p a n e l e j e d n o t e m a t y c z n e (klasyczne) – tworzone do uzyskiwania
informacji na jeden lub kilka tematów jednocześnie w ciągu całego okresu
utrzymywania panelu;
◦ p a n e l e w i e l o t e m a t y c z n e (omnibus panels) – powoływane do uzyskiwania informacji o różnych cechach w zależności od potrzeb informacyjnych
(np. w jednym okresie na temat konsumpcji określonego produktu, a w innym –
postawy wobec nowego produktu). Panel wielotematyczny cieszy się coraz
większą popularnością.

Poza omówionymi panelami o charakterze tradycyjnym, w praktyce badawczej funkcjonują także p a n e l e i n t e r n e t o w e , stanowiące efektywną formę dotarcia do osób spełniających przyjęte
przez badacza kryteria selekcyjne. Umożliwiają one przeprowadzenie badań na respondentach, do
8
9

S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody..., op. cit., s. 199.
Ibidem, s. 201.
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których trudno byłoby dotrzeć w sposób tradycyjny. Ponadto duża liczba uczestników panelu oraz
ich rotacja minimalizuje ryzyko wystąpienia tzw. efektu panelowego, polegającego na powstaniu błędu, który wynika z udziału w badaniu tych samych respondentów. Osoby, które zgadzają się na udział
w badaniu, podają swoje cechy społeczno-demograficzne, co powoduje, że badania mogą być prowadzone na próbach reprezentatywnych dla wybranych grup społeczno-demograficznych10. Wśród
paneli internetowych wyróżniamy:
⊙

⊙

⊙

z ł o t y p a n e l – reprezentatywny dla populacji internautów i umożliwiający ekstrapolację
wyników na całą populację użytkowników Internetu. Rekrutacja do tego panelu często prowadzona jest metodami tradycyjnymi;
s r e b r n y p a n e l – rekrutacja do niego prowadzone jest online, nie jest on reprezentatywny
dla całej populacji internautów;
p l a t y n o w y p a n e l – panel przyszłości, który będzie reprezentatywny dla populacji generalnej.

Metodologia badań panelowych opiera się na tym, że te same wcześniej badane osoby lub populacje po pewnym odstępie czasu zostają poddane kolejnym badaniom, pomiarom (obserwacji, badaniom
ankietowym). Takie podejście pozwala na uchwycenie dynamiki zmian w obserwowanym zjawisku.
Charakterystyczne cechy jak cykliczność bądź ciągłość badań umożliwiają poznanie zmian i rozwoju
zjawisk w czasie. Istotą jest stałość badanej grupy oraz fakt, że uczestnicy panelu są poddawani pomiarowi wielokrotnie.
Bardzo istotne przy stosowaniu tej metody jest to, by danemu badaniu poddane były zawsze te same
jednostki badawcze: osoby lub zbiorowości. Stąd podstawowym problemem jest właściwy dobór jednostek panelu, kierowany dążeniem do zachowania reprezentatywności. Odpowiedni dobór reprezentatywnej i stałej próby zasadniczo ułatwia badania i znacznie ogranicza koszty.
W interpretacji wyników badania panelowego podstawowe znaczenie ma analiza szeregów czasowych. Warto w tym miejscu przywołać pojęcie r o l o w a n i a p a n e l u . Polega ono na tym, że przedstawiane wyniki przeprowadzonego badania ciągłego za dany okres badawczy są efektem rolowania
(agregacji) danych uzyskanych w tym czasie z analogicznymi okresami go poprzedzającymi.
Należy tu również wyraźnie zaznaczyć c e l p a n e l u , którym jest uzyskanie informacji o określonych faktach bądź cechach oraz stwierdzenie ich zmian w ustalonym czasie. W szczególności może to
dotyczyć:
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

10

sprecyzowania struktury kupujących;
określenia udziału rynkowego;
zbadania rozmiarów i trendów rynku;
ustalenia częstotliwości i intensywności zakupu określonych produktów;
zbadania wierności do danego produktu;
uchwycenia zmienności upodobań nabywców;
zmian indywidualnych wzorców konsumpcji;

K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe. Teoria..., op. cit., s. 141–142.
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⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

działalności konkurentów (w zakresie nowych produktów i substytutów);
zmian wielkości zakupów, struktury towarowej i geograficznej;
zmian w planowaniu zakupów;
zmian motywów postępowania konsumentów, lojalności względem marek;
zmian skuteczności instrumentów marketingowych;
zmian udziału określonych firm w rynku;
stanu posiadania gospodarstw domowych.

Rezultaty tych badań mogą być wykorzystane m.in. przy opracowywaniu prognoz średnioterminowych i długoterminowych oraz przy przeprowadzaniu oceny potencjalnego rynku dla danych produktów. Wynikają one z charakterystycznych cech paneli, jakimi są: ciągłość, systematyczność oraz powtarzalność prowadzonych obserwacji.

2� Zastosowanie badań panelowych w praktyce gospodarczej
Szerokie zastosowanie w praktyce rynkowej znajdują badania panelowe w formie badań ciągłych,
które są przeprowadzane na stałej próbie populacji tych samych obiektów (przedsiębiorstw, konsumentów czy też placówek handlowych lub usługowych) i pozwalają na określenie m.in. rozmiarów oraz trendów na rynku, średnich cen produktów, jak i udziału poszczególnych marek w rynku. Do najbardziej
znanych badań tego rodzaju należą sklepowe panele sprzedaży detalicznej (Retail Audit). W Polsce są
one prowadzone głównie przez agencje Nielsen i MEMRB, a także GFK Polonia, która specjalizuje się
w przeprowadzaniu badań na gospodarstwach domowych.
Ponadto obecnie przeprowadzane są przez Pentor badania o charakterze panelowym na firmach
ubezpieczeniowych i placówkach bankowych. Mają one na celu zbadanie koniunktury gospodarczej w analizowanych sektorach. Oprócz tego badania panelowe prowadzone są również na zlecenie
„Businessman Magazine” (biorą w nich udział przedsiębiorcy) oraz dla „Gazety Finansowej” (na próbie
ekspertów rynków kapitałowych). Natomiast katowicki oddział Pentora prowadzi również monitoring
ofert placówek bankowych11.
Należy zauważyć, że praktyka badań panelowych znajduje swe odzwierciedlenie w wielu dziedzinach nauk, nie tylko stricte ekonomicznych. Niezwykle interesującym przykładem jest badanie realizowane przez Radę Monitoringu Społecznego oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne pt. Diagnoza społeczna.
Jest to p r o j e k t n a u k o w o - b a d a w c z y o c h a r a k t e r z e p a n e l o w y m , który służy uzupełnieniu wiedzy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych o kompleksowe dane na temat gospodarstw
domowych oraz postaw, stanu ducha i zachowań osób tworzących te gospodarstwa. Jest więc diagnozą
warunków i jakości życia Polaków w ich własnym sprawozdaniu. Warto zauważyć, że projekt uwzględnienia w jednym badaniu wszystkie ważne aspekty życia poszczególnych gospodarstw domowych
11

http://www.pentor.pl/12145.xml
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i ich członków – zarówno ekonomiczne (np. dochód, zasobność materialną, oszczędności, kredyty), jak
i pozaekonomiczne (np. edukację, leczenie, sposoby radzenia sobie z kłopotami, stres, dobrostan psychiczny, styl życia, zachowania patologiczne, uczestnictwo w kulturze, korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i wiele innych). W tym sensie projekt jest interdyscyplinarny.
Panelowy charakter badań w ramach Diagnozy Społecznej polega na tym, że w odstępach kilkuletnich
ankieterzy wracają do tych samych gospodarstw i osób. Za pomocą dwóch odrębnych kwestionariuszy badaniu zostają poddane całe gospodarstwa domowe oraz wszyscy dostępni ich członkowie, którzy
ukończyli 16 lat. Pierwszy pomiar odbył się w 2000 roku, następny trzy lata później. Kolejne trzy pomiary odbyły się w odstępach dwuletnich. Do 2009 roku zrealizowano cztery badania: 2000, 2003, 2005,
2007. Badanie zawsze prowadzone jest w marcu, co służyć ma wytrąceniu efektu sezonowości.
Należy podkreślić, że wyniki Diagnozy Społecznej pokazują nie tylko dzisiejszy obraz polskiego społeczeństwa, ale pozwalają również śledzić jego zmiany w okresie dziesięciu lat, a uwzględniając wcześniejsze badania na temat jakości życia Polaków, także w dłuższym okresie, niemal od początku procesu
transformacji systemowej12.
Szczególne miejsce wśród badań panelowych w Polsce zajmuje Badanie budżetów gospodarstw domowych wykonywane przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie to prowadzone jest m e t o d ą r e p r e z e n t a c y j n ą (tzw. panel reprezentacyjny), która daje możliwość uogólnienia (z określonym błędem)
uzyskanych wyników na wszystkie gospodarstwa domowe w kraju. Zastosowana od 1993 r. miesięczna
rotacja oznacza, że w ciągu roku, w poszczególnych miesiącach podejmują badanie inne gospodarstwa
domowe. Każde z nich prowadzi przez miesiąc zapisy rozchodów i przychodów w specjalnych książeczkach budżetowych. Badaniu budżetów gospodarstw domowych poddawane są gospodarstwa domowe
sklasyfikowane według pięciu podstawowych grup społeczno-ekonomicznych ludności kraju. Są to gospodarstwa:
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙

pracowników;
rolników;
pracujących na własny rachunek;
emerytów i rencistów;
utrzymujące się z niezarobkowych źródeł.

Badanie budżetów gospodarstw domowych spełnia ważną rolę w analizach poziomu życia ludności, co
jest celem tego badania. Stanowi podstawowe źródło informacji o przychodach, rozchodach, spożyciu
ilościowym żywności oraz o innych aspektach warunków życia określonych grup ludności. Badanie budżetów gospodarstw domowych dostarcza szczegółowych informacji o:
⊙

⊙

12

strukturze demograficznej gospodarstw domowych, tj. o liczbie, wieku, płci, wykształceniu,
niepełnosprawności, aktywności ekonomicznej osób wchodzących w skład badanego gospodarstwa domowego;
poziomie i źródłach osiąganych dochodów;

http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf
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⊙
⊙

⊙
⊙
⊙
⊙

poziomie i strukturze realizowanych wydatków, źródłach pozyskiwania towarów i usług;
poziomie spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w ujęciu ilościowym oraz
w przeliczeniu na wartości energetyczne i składniki odżywcze;
cenach płaconych przez gospodarstwa domowe za wybrane towary i usługi;
wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku;
warunkach mieszkaniowych;
subiektywnej ocenie sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

Dane uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych umożliwiają dokonywanie analiz warunków życia ludności, ocenę wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowania sytuacji bytowej podstawowych grup gospodarstw domowych.
Niezwykle istotne jest zastosowanie wyników Badania budżetów gospodarstw domowych. Wykorzystywane są głównie do:
⊙

⊙

⊙

⊙
⊙

⊙
⊙
⊙

⊙

⊙

analizy poziomu i zróżnicowania warunków bytu podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych oraz przyczyn powodujących to zróżnicowanie;
analizy poziomu oraz zróżnicowania warunków życia podstawowych grup gospodarstw
domowych w ujęciu dynamicznym;
tworzenia wag służących do obliczania wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych,
a tym samym pośrednio do rewaloryzacji rent i emerytur oraz innych świadczeń społecznych;
ustalania poziomu minimalnego wynagrodzenia;
szacowania obciążeń podatkowych gospodarstw domowych oraz analiz pomocniczych przy
ustalaniu świadczeń społecznych;
badania spożycia naturalnego;
badania ubóstwa;
badania poziomu oraz zachodzących zmian w dochodach nominalnych i realnych poszczególnych grup gospodarstw domowych;
szczegółowych badań rynku konsumpcyjnego, opracowań prognostycznych oraz innych
analiz ekonomicznych;
badań socjologicznych i innych o charakterze monograficznym13.

Analizując badania o charakterze panelowym realizowane przez polską statystykę, warto jeszcze
zwrócić uwagę na Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC). Głównym celem tego badania jest dostarczenie danych porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej, dotyczących warunków
życia ludności. EU-SILC stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywane do obliczania dla
państw członkowskich Unii m.in. wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia. Przyjęty na szczycie w Laeken (Laeken European Council) w grudniu 2001 roku zestaw wskaźników statystycznych z tego zakresu ma umożliwić monitorowanie postępu w osiągnięciu uzgodnionych
13

Główny Urząd Statystyczny, Budżety gospodarstw domowych w 2008 roku, Warszawa 2009, s. 10–12.
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przez kraje UE wspólnych celów obejmujących zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi EU-SILC, w badaniu konieczne jest zbieranie
informacji niezbędnych do prowadzenia zarówno analiz przekrojowych, jak i analiz zmian w czasie.
W związku z tym badanie realizowane jest metodą p a n e l u r o t a c y j n e g o w cyklu czteroletnim.
Zestaw zmiennych obowiązkowych w EU-SILC obejmuje: podstawowe informacje dotyczące cech
demograficznych respondentów, ich uczestnictwa w procesie edukacji, oceny stanu zdrowia, wybrane
dane dotyczące deprywacji, dane z zakresu warunków mieszkaniowych, szczegółowe informacje na temat aktywności ekonomicznej oraz szeroki zakres informacji dotyczących poziomu i źródeł dochodów.
EU-SILC zakłada również prowadzenie badań modułowych, których tematyka odpowiada na aktualne
zapotrzebowanie organów Unii Europejskiej. W 2007 r. dodatkowy zestaw pytań (moduł) dotyczył warunków mieszkaniowych, a w 2008 r. – nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego.
Organizacja i metodologia badania EU-SILC regulowana jest przez rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1177/2003 z 16.06.2003 r. (z modyfikacjami zawartymi w rozporządzeniu nr
1553/2005) dotyczące statystyki dochodów i warunków życia ludności (EU-SILC) oraz korespondującymi z tym aktem prawnym rozporządzeniami Komisji Europejskiej. Badanie EU-SILC zostało
wdrożone przez GUS w 2005 roku i jest przeprowadzane corocznie na terenie całego kraju w maju
i w czerwcu.
Pod względem metodyki EU-SILC jest dobrowolnym, reprezentacyjnym badaniem ankietowym
prywatnych gospodarstw domowych, realizowanym techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem.
W przypadku wywiadu indywidualnego dopuszcza się realizację tzw. wywiadu zastępczego przeprowadzonego z inną osobą z gospodarstwa domowego, która może udzielić wiarygodnych informacji
o osobie objętej badaniem (dotyczy to osób zaliczonych do składu gospodarstwa domowego, a nieobecnych w miejscu zamieszkania w okresie trwania badania)14.
Warto również zwrócić uwagę na realizowane od czwartego kwartału 2010 roku w ramach międzynarodowego programu badań Generations and Gender Programme przez Instytut Statystyki i Demografii SGH we współpracy Biura Badań i Analiz Statystycznych przy PTS panelowe badanie przemian
relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami Generacje, rodziny i płeć kulturowa – GGS-PL. Celem nadrzędnym tego badania jest pozyskanie informacji niezbędnych do ukazania, jak obecnie żyją rodziny w Polsce, jak Polacy łączą swe życie rodzinne z pracą zawodową oraz jakim
zmianom podlegało życie kolejnych pokoleń. Należy podkreślić, że koncepcja tego badania panelowego
została opracowana przez międzynarodową grupę ekspertów. Badanie obejmuje trzy rundy realizowane
co trzy lata na tej samej grupie respondentów. Pierwszą rundę badań panelowych przeprowadzono już
w 15 krajach europejskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Gruzja, Holandia, Litwa,
Norwegia, Niemcy, Rumunia, Rosja, Węgry, Włochy), a także w Japonii i Australii. W Polsce badanie
zostanie przeprowadzone na próbie 20 tysięcy respondentów15.

14

15

Główny Urząd Statystyczny, Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2007 i 2008),
Warszawa 2009, s. 13–15.
http://www.sgh.waw.pl/instytuty/isd/badania/ggs-pl/
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Poza szeroką praktyką w dziedzinie gospodarczej oraz społecznej, badania panelowe z powodzeniem znajdują swe zastosowanie w badaniach naukowych.
W odniesieniu do niestandardowych badań panelowych, którymi są panele internetowe, to wśród
przykładów paneli międzynarodowych można wymienić Harris Interactive (www.harrisinteractive.
com) oraz Greenfield Online (www.greenfieldonline.com).
W Polsce największym panelem internetowym jest epanel prowadzony przez agencję badawczą
ARC Rynek i Opinia (www.epanel.pl)16.

Podsumowanie
Reasumując, należy podkreślić, że ilość, zakres i znaczenie badań realizowanych metodą panelową,
są dowodem jej niewątpliwych zalet. Można wśród nich wymienić:
⊙
⊙
⊙

stosunkowo szybką realizację badania;
umiarkowane koszty;
łatwość śledzenia zmian i trendów.

Zalety panelu wynikają z charakterystycznych cech przynależnych temu badaniu:
⊙
⊙
⊙
⊙

ciągłości pomiaru określonych cech w dłuższym czasie;
systematyczności;
powtarzalności informacji;
szybkości gromadzenia wiadomości.

Czynniki te powodują, że badania panelowe znajdują cały szereg możliwości ich zastosowania
w praktyce badawczej zarówno w dziedzinie gospodarczej, jak i społecznej.

Summary
Contemporaneous dynamic economic changes to a significant extent influence the impact of the
market research on applying the successful means of company strategies towards its clients and competitors.
A proof to this is, to quote just few, the richness and diversity of marketing literature created to face
the needs of market practices.
The article undertakes the problematic of panel research as one of the methods of primary data collection, which is commonly applied in market research, practical use in enterprise management, and as
well applied in the research of social findings.
16

K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe. Teoria..., op. cit., s. 142.
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The purpose of the article is presentation of the panel research methodology along with miscellaneous possibilities of their application.
This article was based on the literature of the subject as well as relevant information regarding panel
research that was made accessible by research institutions.

Anna Cichosz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
Studia niestacjonarne III stopnia, III rok
Ekonomia
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II
Wybrane aspekty funkcjonowania
systemu finansowego

Elżbieta Dziura

Akcyza w polskim systemie podatkowym
Wstęp
Systemy podatkowe każdego z państw zmieniały się i zmieniają się nadal. Konkretny kształt systemu
podatkowego jest efektem gry politycznej. Na przestrzeni dziejów to rozwój szeroko pojętych stosunków gospodarczych, społecznych i ustrojowych decydował o formach opodatkowania i ich ewolucji1.
Ważnym czynnikiem była i jest konkurencja, która kształtuje systemy podatkowe państw, odgrywając
dużą rolę w rozwoju gospodarczym.
Istotnym warunkiem konkurencyjności przedsiębiorstw i niezakłóconego przebiegu tego rozwoju
jest bezpieczeństwo prawne podatników prowadzących działalność gospodarczą. Wyraża się ono między innymi w polskim i unijnym prawie podatkowym, a przede wszystkim w zachowaniu wymogu stabilności opodatkowania2.
Istota rosnących podatków pośrednich oraz znaczenie akcyzy skłaniają do przeanalizowania głównych zagadnień związanych z nimi. W Polsce jest dużo różnych podatków, ale coraz większego znaczenia
nabierają podatki pośrednie, a zwłaszcza podatki konsumpcyjne. Dotyczy to również akcyzy.
Celem artykułu jest próba przedstawienia miejsca i roli podatku akcyzowego w systemie podatkowym. Artykuł składa się ze wstępu, trzech punktów oraz podsumowania. W pierwszej kolejności przeanalizowano system podatkowy, jego ukształtowanie oraz wskazano na jeden ze współczesnych nurtów
badawczych, jakim są iluzje finansowe. W kolejnej części scharakteryzowano podatki konsumpcyjne,
przedstawiono klasyfikację podatków oraz podstawowe cechy poszczególnych typów danin. W ostatnim punkcie została omówiona akcyza będąca podatkiem od spożycia, którym obciążone są jedynie
wybrane towary. W tej części artykułu zostały przedstawione najważniejsze cechy tego podatku.
1
2

G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Warszawa 2007, s. 53.
R. Rosiński, Polski system podatkowy, poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Warszawa 2010, s. 128.
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W opracowaniu wykorzystano dane Ministerstwa Finansów opublikowane na stronie internetowej
http://www.mf.gov.pl.

1� System podatkowy – podatek i prawo podatkowe
System podatkowy rozumiany jest jako zestaw podatków wzajemnie ze sobą zintegrowanych, obowiązujących w danym państwie w określonym czasie. Podatki, aby tworzyć system, muszą być względem
siebie odpowiednio dostosowane, powinny wzajemnie się uzupełniać i nie mogą być ze sobą sprzeczne,
aby nie powodowały wielokrotnego opodatkowania tego samego źródła. Stąd duże znaczenie przypisuje się czynnikom, które warunkują poprawność systemu podatkowego3.
Ogólnie rzecz ujmując, na system podatkowy składają się wszystkie podatki obowiązujące w danym
kraju, spełniające prawne i ekonomiczne wymogi. Do tych pierwszych wymogów zaliczają się między
innymi: przejrzystość aktów prawnych oraz poprawność stosowanych konstrukcji podatkowych. Czynnikami ekonomicznymi kształtującymi system podatkowy są: wybór właściwych źródeł podatkowych,
proces poboru podatku dostatecznie przystosowany do panujących standardów, właściwe określenie
podmiotu gospodarczego i ustalenie wysokości podatku.
Na kształt systemów podatkowych i możliwości dokonywania w nich zmian wywierają wpływ również tradycje historyczne oraz warunki administracyjne, ekonomiczne i polityczne4.
Realizacja współczesnych funkcji podatków nie jest możliwa w ramach koncepcji podatku jedynego
(koncepcja systemu jednopodatkowego opiera się na znaczeniu tego jednego jedynego podatku, który
zastąpiłby wszelkie inne podatki), dlatego też nowoczesne systemy podatkowe posługują się wieloma
podatkami z zastrzeżeniem, że nadmierne rozbudowanie systemu podatkowego nie jest wskazane5.
Współcześnie w teorii finansów publicznych zaznacza się silny nurt badawczy związany z iluzjami fiskalnymi, przy czym iluzje te w podstawowej części odnoszą się do nakładanych podatków6. Istota iluzji
fiskalnych może polegać na ukryciu opodatkowania, wysokości rzeczywistych ciężarów podatkowych,
zróżnicowania ciężarów podatkowych, kamuflażu rzeczywistych beneficjentów środków publicznych.
Iluzje fiskalne z kolei mogą być wywołane m.in. przez7:
⊙

⊙

⊙

3
4
5
6
7

ukrywanie związku między wielkością obciążeń finansowych podatnika a korzyściami przez
niego odnoszonymi,
wywołanie wrażenia u podatnika, że płacone przez niego podatki są korzystne, gdyż w ich
wyniku uzyskuje on nadzwyczajne korzyści,
wykorzystanie nastrojów społeczeństwa dotyczących danej kwestii, której rozwiązanie wymaga dodatkowych środków pieniężnych; jest to właściwie dogodna okoliczność do wpro-

R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Warszawa 2009, s. 47–48.
M. Pietrewicz, Polityka fiskalna, Warszawa 1998, s. 30.
R. Rosiński, Polski system podatkowy..., op. cit, s. 41.
Ibidem.
Ibidem, s. 41–42.
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⊙

wadzenia podatku, który jest pstrzegany jako mniej uciążliwy – podatnik solidaryzuje się ze
społeczeństwem,
rozmywanie odpowiedzi na pytanie: kogo rzeczywiście obciąża podatek, stosowanie podatków pośrednich, ukrytych w cenach nabywanych towarów i usług.

2� Podatki konsumpcyjne – charakterystyka poszczególnych typów danin
Konieczność klasyfikacji podatków wynika z ich znacznej różnorodności. Różnią się one między
sobą przede wszystkim takimi elementami konstrukcji, jak podmiot i przedmiot opodatkowania oraz
sposób poboru. Systematyka podatków służy również lepszemu poznaniu poszczególnych konstrukcji
podatkowych, gdyż pozwala uchwycić podstawowe cechy każdego typu danin8.
Podatki można sklasyfikować według różnorodnych kryteriów. Szczególnie istotny jest podział podatków według kryterium przedmiotowego, zgodnie z którym wyróżnia się podatki: przychodowe, dochodowe, majątkowe oraz podatki od wydatków (lub od kosztów), nazywane także konsumpcyjnymi9.
Podatki przychodowe pobierane są od przychodów osiąganych przez podmioty gospodarcze w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Podatki te nie uwzględniają kosztów uzyskania przychodów10. Natomiast podatki dochodowe uwzględniają koszty uzyskania przychodów. Są one pobierane od
dochodów osiąganych przez podmioty podlegające opodatkowaniu.
Podatki majątkowe są podatkami związanymi z prawem własności. Wyróżnia się tutaj cztery podejścia, a mianowicie:
⊙

⊙

⊙

⊙

podatki majątkowe – jako daniny od posiadanego majątku (zaliczane do jednych z najstarszych podatków). W Polsce najważniejszymi podatkami tej grupy są: podatek rolny, podatek
od nieruchomości, podatek od środków transportu;
podatki majątkowe – jako daniny od przyrostu wartości majątku. Należą do nich opłaty skarbowe oraz podatki od spadków i darowizn;
podatki majątkowe – jako daniny od wzrostu wartości posiadanego majątku. Poprzednia grupa prezentuje przedmiot opodatkowania jako nabycie rzeczy lub praw majątkowych w drodze
kupna, darowizny bądź spadku. Omawiana grupa natomiast przedstawia wzrost wartości
posiadanego majątku z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od właściciela majątku;
podatki majątkowe – jako daniny od przemieszczania własności majątku. Mamy do czynienia
z nimi w przypadku sprzedaży albo zamiany rzeczy lub praw majątkowych na inne rzeczy lub
prawa majątkowe.

Kolejną i ostatnią grupą podatków według tej klasyfikacji są podatki od wydatków, nazywane podatkami konsumpcyjnymi. Dla osiągnięcia pełnego zrozumienia istoty tego rodzaju podatków należy
8
9
10

R. Wolański, System podatkowy w Polsce..., op. cit., s. 32.
J. Sobiech, E. Denek, J. Wierzbicki, J. Wolniak, Finanse publiczne, Warszawa 1997, s. 104.
R. Rosiński, Polski system podatkowy..., op. cit., s. 25–26.
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scharakteryzować pojęcie konsumpcji, ponieważ w tej grupie cały ciężar podatku (opodatkowanych
wydatków) ponoszą odbiorcy finalni, którymi są najczęściej gospodarstwa domowe.
Rozwój społeczno-gospodarczy w przestrzeni i w czasie przebiega nierównomiernie i stanowi pochodną działania wielorakich czynników, począwszy od położenia i warunków geograficznych, zasobów
naturalnych, zasobów ludzkich, na uwarunkowaniach historycznych, kulturowych czy politycznych
skończywszy. Na proces konsumpcji w gospodarstwach domowych wpływają zarówno czynniki zewnętrzne (makroekonomiczne), jak i czynniki wewnętrzne (mikroekonomiczne), związane bezpośrednio z gospodarstwem domowym i rodziną. Czynniki makroekonomiczne oddziałują na ogólne warunki,
w których gospodarstwa domowe zaspokajają swoje potrzeby konsumpcyjne. Te wewnętrzne z kolei
decydują o konkretnych potrzebach związanych z określoną hierarchią wartości i potrzeb, sposobach
ich realizacji, a także o poziomie i strukturze konsumpcji11.
W polskim prawie przez termin „konsument” zgodnie z art. 22 ustawy Kodeksu cywilnego12 rozumie się: „osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zarobkową”.
W teorii ekonomii określenie „konsument” występuje jako pojęcie symboliczne, służące do przedstawienia teorii wyboru i reprezentujące podmioty tworzące popyt. Najczęściej jest on utożsamiany
z nabywcą13. Z kolei konsumpcja w teorii ekonomii definiowana jest jako bezpośredni akt zaspokojenia
potrzeb człowieka przez zużycie (spożycie) niezbędnego dobra lub usługi oraz jako proces obejmujący
całe zbiorowości zaspokajające swoje potrzeby14.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, można stwierdzić, że podatki konsumpcyjne są bardzo niekorzystne dla gospodarstw domowych, ponieważ przyczyniają się do obniżenia standardów życia ludności. Ostatnie ogniwo, czyli nabywcy finalni, poprzez proces szeroko rozumianej konsumpcji
charakteryzują się niską świadomością tego, że w całości ponoszą ciężar tego typu podatków.
Do podatków konsumpcyjnych zaliczają się (obowiązujące w Polsce od 5 lipca 1993 r.) dwie najważniejsze grupy danin:
⊙
⊙

podatek od towarów i usług VAT,
podatek akcyzowy.

VAT jest nowoczesnym podatkiem pośrednim, który zastąpił nieefektywny podatek obrotowy,
a zwłaszcza jedną z jego form – podatek kaskadowy. Początkowo był on stosowany w odniesieniu do
wybranych produktów, takich jak alkohol czy papierosy15.
Pierwsze próby wprowadzenia VAT-u w gospodarce pojawiły się we Francji i Japonii (w 1948
i 1949 roku), jednak postać podatku od konsumpcji kraje te przyjęły dopiero w 1954 roku. Począwszy
11

12
13
14
15

A. Olejniczuk-Merta (red.), Konsumpcja w gospodarstwach domowych jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju
regionów, Warszawa 2009, s. 9.
Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Warszawa 2006, s. 14.
S. Sztaba (red.), Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, Warszawa 2007, s. 219.
W. Starzyńska (red.), VAT w rolnictwie, Łódź 2006, s. 5.
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od lat 60. poprzedniego stulecia ma miejsce ogromne przyśpieszenie wprowadzania w życie tej formy
opodatkowania16.
Szeroki zakres przedmiotowy VAT-u zmniejsza możliwości uchylania się od płacenia podatku bądź
też jego skutki są mniej dotkliwe dla fiskusa. Powszechny charakter podatku od wartości dodanej w porównaniu z selektywnością podatku akcyzowego powoduje, że wpływy do budżetu z tytułu VAT-u są
w mniejszym stopniu zależne od takich czynników, jak: moda, zwyczaje społeczne, dostępność substytutów określonego towaru czy usługi. Wydajność fiskalna tego podatku wynika również z faktu, iż łatwo
(może nawet zbyt łatwo w porównaniu do trudności z wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w podatkach dochodowych) jest podnieść jego stawki w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania finansowego budżetu17. Przykładowo wprowadzenie w Polsce stawki VAT podwyższonej z 22% do 23% z dniem
1 stycznia 2011 r. spowodowane było potrzebą zwiększenia wpływów w celu zmniejszenia deficytu budżetowego.
Podatek od towarów i usług jako podatek pośredni i powszechny funkcjonuje w Polsce od 5 lipca
mocą Ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.18, która obowiązywała do kwietnia 2004 r. Z dniem przystąpienia
Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej weszły w życie nowe przepisy o podatku VAT. Podatek ten
jest tworzony łańcuchowo w kolejnych etapach (fazach, ogniwach) produkcji i dystrybucji, z uwzględnieniem usług. Z założenia VAT obciąża ostatecznego odbiorcę, czyli użytkownika bądź konsumenta19.
Drugim ważnym podatkiem konsumpcyjnym jest podatek akcyzowy. Akcyzy są podatkami bardzo
starymi i na przestrzeni wieków zmieniały swoją formę. Daniny te pobierane są od spożycia artykułów
konsumpcyjnych. Podatek akcyzowy jest tak skonstruowany, że obciąża wszystkie gospodarstwa domowe i dzięki temu daje duże wpływy budżetowe. Towarzyszy temu niska świadomość konsumentów, że
w całości ponoszą ciężar opodatkowania spożycia. Główną wadą akcyzy jako podatku konsumpcyjnego
jest jego niesprawiedliwość. Podatki te w największym stopniu obciążają nabywców finalnych – gospodarstwa domowe.
Podatek akcyzowy nie pełni już funkcji daniny od luksusu. W chwili obecnej kryterium, za pomocą
którego zalicza się towary do wyrobów akcyzowych, jest wysokie osiągnięcie dochodu za ich pośrednictwem na rzecz Skarbu Państwa.
Wykres 1 przedstawia wpływy do budżetu państwa w latach 2004–2009 r. z tytułu podatków od
konsumpcji: VAT-u, akcyzy oraz cła. Wykres 1 prezentuje wpływy w tys. zł w poszczególnych latach.
Zauważa się istotne różnice pomiędzy strumieniem podatku VAT i akcyzą oraz pomiędzy akcyzą i cłem.
Z tabeli 1 wynika również, że różnica wpływów z tytułu VAT-u i z tytułu cła jest różnicą rzędu kilkudziesięciu punktów procentowych. Rośnie znaczenie podatków VAT z 61,25% w 2004 do 66,24% w 2008 r.
Spadło znaczenie akcyzy i ceł po wejściu Polski do Unii Europejskiej, szczególnie istotny spadek odnotowano w przypadku ceł (z 2,21% do 1,09%).
16
17

18
19

Ibidem, s. 6.
A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, K. Wójtowicz, Proces dostosowania polskich podatków pośrednich do standardów Unii
Europejskiej, Lublin 2003, s. 17.
Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.
W. Sasin, Podatek od towarów i usług VAT, Skierniewice 2010, s. 26.
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Wykres 1. Roczne wpływy budżetowe w tys. zł w latach 2004–2009 (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia)
z tytułu VAT-u, akcyzy i cła

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wpływach budżetowych Ministerstwa Finansów – statystyka – podatki (dane łącznie uzyskane z izb celnych i izb skarbowych) – dane wykazane w pełnych wielkościach, tj. bez odliczeń udziałów dla jednostek samorządu terytorialnego wraz z doliczoną kwotą zaległości
budżetowych ściągniętych w drodze egzekucji, http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=149&i
d=48490&typ=news

Poniższa tabela zawiera udział procentowy wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków konsumpcyjnych, w tym podatku VAT, akcyzy oraz cła.
Tabela 1. Struktura procentowa wpływów budżetowych z tytułu wybranych podatków konsumpcyjnych
(VAT-u, akcyzy i cła) w latach 2004–2009.
Wyszczególnienie
Vat

Akcyza

Cło

104

61,25%

36,54%

2,21%

2005

117

65,25%

33,66%

1,09%

2006

129

66,34%

32,58%

1,08%

2007

149

65,79%

33,03%

1,18%

2008

156

66,42%

32,47%

1,11%

2009

157

64,53%

34,43%

1,04%

Lata

Wpływy w mld zł łącznie

2004

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wpływach budżetowych Ministerstwa Finansów – statystyka – podatki – wpływy budżetowe z akcyzy, podatku VAT oraz cła, w tym zawarte są kwoty zaległości
budżetowych ściągnięte w drodze egzekucji, http://www.mf.gov.pl/dokument.phpconst=3&dzial=149&i
d=48490&typ=news
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Podatek akcyzowy uregulowany jest Ustawą z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym20, obowiązującą od 1 marca 2009 roku. Podatkowi akcyzowemu podlegają m.in.:
⊙

⊙
⊙

produkty energetyczne, tj. wszystkie wyroby służące do celów napędowych lub grzewczych,
energia elektryczna, napoje alkoholowe: piwo, wino, produkty pośrednie, wyroby spirytusowe;
wyroby tytoniowe: papierosy, cygara, cygaretki, tytoń do palenia;
samochody osobowe21.

Wybór produktów, które mają podlegać opodatkowaniu akcyzą może być uzasadniony na wiele
sposobów m. in. bierze się pod uwagę:
⊙

⊙
⊙

⊙

⊙

⊙

zamiar prowadzenia kontroli konsumpcji artykułów, które są uważane za niemoralne lub
niezdrowe, np. papierosy, alkohol;
opodatkowanie wyrobów uznawanych za zbyteczne lub luksusowe dla przeciętnego podatnika;
w przypadku opodatkowania środków transportu akcyza może być uważana jako swoista
opłata za możliwości korzystania z dróg;
zamiar poprawienia możliwości wykorzystywania zasobów naturalnych, np. akcyza na paliwo,
która ma ograniczyć zanieczyszczenia środowiska;
zamiar rozwoju przedsiębiorstw produkujących wysoko przetworzone produkty w przypadku opodatkowania akcyzą materiałów surowych i półproduktów;
plany zwiększenia zatrudnienia w przypadku nałożenia akcyzy na środki produkcji22.

3� Charakterystyka akcyzy jako podatku od spożycia
Podatek akcyzowy jest podatkiem selektywnym, obciążającym wybrane towary lub wyroby. Polski
system akcyzowy przez długi okres przybierał formę pośrednią, polegającą na tym, iż opodatkowaniu
akcyzą podlegały nie tylko produkty powszechnie uznawane za wyroby akcyzowe, takie jak: napoje alkoholowe, paliwa oraz wyroby tytoniowe, lecz również szereg innych produktów, które co do zasady nie
są opodatkowane akcyzą w innych państwach członkowskich UE, m.in.: kosmetyki, samochody osobowe, sprzęt audio-wideo. Obecnie podatek akcyzowy nie ma już zastosowania do kosmetyków czy
sprzętu audio-wideo, natomiast samochody osobowe nadal podlegają akcyzie – mimo że auta te nie są
uznawane już za wyroby akcyzowe23.
Ze względu na rodzaj artykułów opodatkowanych akcyzami możemy wyróżnić:
⊙
⊙
⊙

20
21
22
23

podatek od artykułów pierwszej potrzeby, np. paliwa naturalne;
podatek od towarów zbytecznych, np. alkohol, tytoń;
opodatkowanie artykułów luksusowych, np. perfumy czy futra.

Dz. U. z dn. 12 stycznia 2009 r. Nr 9, poz. 1.
R. Rosiński, Polski system podatkowy..., op. cit., s. 88.
D. Mączyński, Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim, Warszawa 2004, s. 109.
S. Parulski, Akcyza – komentarz, Warszawa 2010, s. 23.
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Do najbardziej istotnych cech podatku akcyzowego jako jednego z podatków konsumpcyjnych
należą:
⊙

⊙

⊙

⊙

wydajność – przejawia się w znacznej wysokości wpływów, jaki ten podatek przynosi dla
budżetu państwa;
elastyczność – przejawia się w dobie dekoniunktury spadkiem wpływów do budżetu, natomiast w sytuacji odwrotnej wpływy z akcyzy znacznie rosną;
dogodność dla płacącego – jest on ostatecznym nabywcą i nie ma świadomości, jak dużą
część nabywanego wyrobu stanowi akcyza;
taniość poboru24 – wiąże się z tym, że akcyza pobierana jest na jednym szczeblu, jest podatkiem jednofazowym (jednokrotnym).

W wielu przypadkach podatnik akcyzy nie jest konsumentem wyrobów opodatkowanych, lecz ich
producentem, dystrybutorem bądź sprzedawcą detalicznym. Intencją ustawodawcy jest jednak w głównie opodatkowanie konsumenta, a nie producenta lub innego podmiotu prowadzącego działalność
związaną z wyrobami obciążanymi akcyzą25.
Wykres 2 przedstawia dochody z tytułu podatku akcyzowego m.in.: od wyrobów spirytusowych,
paliw silnikowych oraz wyrobów tytoniowych.
Wykres 2. Dochody budżetowe z podatku akcyzowego w latach 2001–2009 (kwoty w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów o dochodach z podatku akcyzowego pobranego przez Służbę Celną w latach 2001–2009.

24

25

W Polsce taniość poboru jest wyraźnie ograniczona przepisami ustawy o podatku akcyzowym; zob. S. Parulski,
Akcyza – komentarz, Warszawa 2010, s. 24.
K. Lasiński-Sulecki, Prawna regulacja akcyzy w Europejskim prawie wspólnotowym na tle teorii opodatkowania
konsumpcji, Toruń 2007, s. 24.
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Na podstawie powyższych spostrzeżeń można zaobserwować wyraźną tendencję rosnącą jeśli chodzi o dochody budżetowe z tytułu podatku akcyzowego.

Podsumowanie
Akcyza to jednofazowy, konsumpcyjny podatek pośredni o charakterze szczególnym, za pomocą
którego państwo dokonuje opodatkowania obrotu artykułami konsumpcyjnymi. Najczęściej o objęciu
akcyzą określonego wyrobu decydują względy fiskalne, rzadziej społeczne26.
W badanym okresie widoczny jest zarówno systematyczny wzrost wpływów z tytułu tego podatku
do budżetu państwa, jak i ustabilizowanie znaczenia tego typu danin w badanej grupie podatków.
Podatki konsumpcyjne stanowią ważną pozycję w strukturze dochodów budżetowych, obciążają
osoby nabywające towary i usługi (które zawierają w swej cenie podatki). Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało w początkowym okresie spadek znaczenia wpływów do budżetu państwa z tytułu akcyzy. Jednak w ostatnim roku badanego okresu jej znaczenie wyraźnie rośnie (z 32,47% w 2008 do
34,43% ogólnej kwoty wpływów do budżetu państwa z tytułu VAT-u, akcyzy i cła).

Summary
The main aim of this work is paying attention to polish taxation system, especially tax system, indirect taxes with a special consideration on excise taxes considering as consumption tax. Here are precisely
presented: the structure of tax system, the harmonization of consumption taxes in European Union, the
process of forming excise tax, law aspects, excise tax functions in the market, European Union standards
as for as excise taxes are concerned, and the estimation of excise tax based on literature in reference to
tax law, public finance and excise tax within a few recent years. Furthermore, as for as excise tax is concerned the comparative analysis has been done against diﬀerent forms of taxation, indicating rudimental
features of this tax.

Elżbieta Dziura
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
Studia niestacjonarne III stopnia, II rok
Ekonomia

26

Ibidem, s. 121–122.
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Oszustwa podatkowe w transakcjach
wewnątrzwspólnotowych
Wstęp
Obowiązująca w rozliczeniach transakcji wewnątrzwspólnotowych reguła opodatkowania
towaru w kraju przeznaczenia nierzadko wykorzystywana jest przez nieuczciwych podatników
do dokonywania oszustw podatkowych w ramach realizacji wewnątrzwspólnotowej wymiany
handlowej. Oszustwa te przybierają mniej lub bardziej skomplikowane warianty uchylania się od
opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jako najbardziej popularne można wyróżnić m.in.
dokonywanie fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć, popełnianie oszustw typu
„znikający podatnik”, zaniżanie wartości towarów, rejestracja firm pozornych oraz dokonywanie
oszustw karuzelowych.
Oszustwa podatkowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych stanowią (obok strat wynikających z funkcjonowania „szarej strefy”) jedno z najważniejszych źródeł powodujących uszczuplenia
w podatku VAT. Przynoszą one poważne konsekwencje dla budżetów państw członkowskich i systemu zasobów Unii Europejskiej, prowadzą do naruszania zasady sprawiedliwego i przejrzystego
opodatkowania oraz mogą niszczyć konkurencję, co wpływa na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Oszustwa podatkowe stawiają uczciwych przedsiębiorców w gorszej sytuacji z punktu widzenia
konkurencyjności, a spadek przychodów z podatków ostatecznie uzupełniają podatnicy europejscy
w innych formach opodatkowania1.

1

C. Visser, Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego Dyrektywy Rady zmieniającej Dyrektywę 2006/112/
WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do uchylania się od płacenia podatków
związanego z importem i innymi transakcjami transgranicznymi, http://www.europarl.europa.eu
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Celem artykułu jest przedstawienie propozycji działań mających na celu zmniejszenie skali dokonywanych oszustw w transakcjach wewnątrzwspólnotowych poprzez zidentyfikowanie przyczyn ich
występowania przy uwzględnieniu działań administracji podatkowych państw członkowskich oraz
podatnika.

1� Zasady dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych
W odniesieniu do transakcji handlowych dokonywanych pomiędzy podatnikami UE administracje
podatkowe krajów członkowskich uruchomiły z chwilą otwarcia wspólnego rynku nowy system rozliczania podatku VAT. W systemie uregulowanym pierwotnie w Szóstej Dyrektywie z dnia 17 maja 1977 r.
w sprawie podatku od wartości dodanej, obecnie w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347) pojawiły
się nowe zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r., w wyniku harmonizacji polskich regulacji prawnych z unijnymi, zmianie uległa polska ustawa o podatku od towarów i usług oraz
o podatku akcyzowym. Dotychczasowe transakcje eksportu i importu towarów do krajów Wspólnoty
zostały zastąpione wewnątrzwspólnotową dostawą oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.
Od tej pory wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu VAT według stawki 0%,
zaś obowiązek naliczenia podatku ciąży na nabywcy tego towaru w kraju jego przeznaczenia. Oznacza
to, że przedsiębiorca z kraju członkowskiego, nabywający towary u kontrahenta z drugiego państwa UE,
sam musi zadeklarować podatek wg stawki krajowej od nabywanych towarów. Natomiast, aby dostawca towaru mógł zastosować stawkę 0% podatku VAT, zobowiązany jest do spełnienia kilku warunków,
z których najważniejsze to wywóz towaru poza granicę kraju na teren innego państwa członkowskiego
oraz posiadanie zarówno przez dostawcę, jak i nabywcę tzw. unijnego numeru VAT (zaświadcza on o zarejestrowaniu obu podatników dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych).
Zniesienie granic celno-podatkowych pomiędzy krajami UE oznacza dla podatników zniesienie
obowiązku deklarowania na granicach wewnętrznych Unii wywożonych lub przywożonych towarów.
Fizyczne przemieszczanie towarów monitorowane jest przy pomocy księgowości i innych dodatkowych obowiązków nałożonych na podatników. Obok konieczności wykazywania takich transakcji
w miesięcznych lub kwartalnych deklaracjach dotyczących podatku od towarów i usług, na podatników
nałożono obowiązek wykazywania tych transakcji również w miesięcznych lub kwartalnych informacjach podsumowujących VAT-UE, składanych do urzędów skarbowych. Informacje o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach tj. wewnątrzwspólnotowych dostawach, nabyciach towarów oraz
o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług wprowadzane są przez urzędników do systemu VIES.
System Wymiany Informacji o VAT (w skrócie VIES z ang. VAT Information Exchange System2) jest to
system informatyczny pozwalający na automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami człon2

Od 1 stycznia 2004 r. aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje w Unii Europejskiej System Wymiany
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kowskimi Wspólnoty Europejskiej w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty (nabycia
oraz dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów i świadczenie usług) a także informacji o podatnikach
VAT zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Powstał on w celu zapewnienia
kontroli przepływu towarów między państwami członkowskimi i daje możliwość wykrywania nieprawidłowości z tym związanych. System ten stworzyły władze narodowe krajów UE poprzez sieć kontrolowaną przez Komisję Europejską.
Zgodnie z art. 22 do 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 każde państwo członkowskie
utrzymuje elektroniczną bazę danych zawierającą informacje o dostawach wewnątrzwspólnotowych
oraz rejestr osób, którym w danym kraju nadano numery identyfikacyjne dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Informacje zgromadzone w tych bazach danych są następnie automatycznie udostępniane
innym administracjom podatkowym. Stworzenie takiego systemu (VIES) pozwala każdej administracji
podatkowej państw członkowskich, w dowolnym czasie uzyskać informacje o dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz podatnikach VAT działających na wspólnym rynku UE3.

2� Typologia nieprawidłowości
Pomimo istniejącego obowiązku w zakresie deklarowania dokonywanych transakcji wewnątrzwspólnotowych, zarówno podatnicy polscy, jak i unijni wykorzystują obowiązujące mechanizmy rozliczeń podatkowych transakcji wewnątrzwspólnotowych do nadużyć w zakresie niezapłaconego podatku VAT.
Istnieje szeroki katalog nieprawidłowości i błędów popełnianych przez podatników dokonujących
transakcji wewnątrzwspólnotowych. Katalog ten dotyczy nieprawidłowości zarówno błahych, nieskutkujących zaniżeniem zobowiązania podatkowego oraz tych poważnych, mających na celu wyłudzenie
podatku VAT poprzez dokonanie oszustwa podatkowego.
Nieprawidłowości w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych z punktu widzenia zamiaru podatnika można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje te, które powstają nieświadome – podatnik popełnia błędy, nie mając na celu dokonania oszustwa podatkowego (nie podaje numeru VAT
UE na fakturze dokumentującej WNT lub WDT, nie sprawdza czy kontrahent jest zarejestrowany
w VIES, stosuje błędny kurs waluty, wybiera błędną formę opodatkowania np. na zasadach marży itp.,
nie gromadzi dokumentów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
błędnie określa moment powstania obowiązku podatkowego).
Druga grupa to oszustwa podatkowe dokonywane świadomie. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych rzadko można mówić o unikaniu opodatkowania (ang. tax avoidance), które ma na celu
wykorzystywanie luk w systemie prawnym po to, aby nie dopuścić do powstania zobowiązania podatkowego. Unikanie opodatkowania rozumie się jako „każdą próbę, podjętą za pomocą legalnych środków,

3

Informacji o podatku VAT, jest Rozporządzenie nr 1798/2003 Rady Wspólnot Europejskich z dnia 7 października
2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej.
I. Sobolewska, System Wymiany Informacji o podatku VAT czyli nowe obowiązki administracji podatkowej i podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, http://www.is.gdansk.pl
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w kierunku uniknięcia albo zmniejszenia zobowiązania podatkowego, które powstałoby bez zastosowania tego działania, z wykorzystaniem jakiegoś uregulowania albo jego braku”4. Idea opodatkowania
transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem VAT opiera się na uczciwości podatnika nabywającego
towar wewnątrzwspólnotowo. Podatnik podając swój numer VAT UE, zobowiązuje się do odprowadzenia należnego podatku VAT w swoim kraju, który potem ma prawo (a nie obowiązek) odliczyć.
W konsekwencji nie angażuje podatkowo dodatkowych środków pieniężnych poza tymi, które zapłacił
dostawcy za towar.
Podmioty dokonujące oszustw w transakcjach wewnątrzwspólnotowych dążą do całkowitego uchylenia się od opodatkowania, czyli niepłacenia podatku należnego od dokonanej transakcji
wewnątrzwspólnotowej lub wyłudzenia nienależnego podatku naliczonego. Oszustwa podatkowe
w transakcjach wewnątrzwspólnotowych cechuje chęć osiągnięcia korzyści za pomocą czynności,
które są absolutnie zabronione przez prawo. Podatnicy, którzy uchylają się od opodatkowania, czyli
dokonują oszustw w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, korzystają przede wszystkim z samego
mechanizmu przeprowadzania tych transakcji – stosują zasadę odwrotnego opodatkowania (ang. reverse charge).
Najistotniejsze i najczęściej spotykane oszustwa podatkowe dokonywane w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych to:
a) zaniżanie albo nieujawnianie obrotów wskutek fałszowania lub ukrywania faktur,
b) wyłudzanie naliczonego VAT,
c) kradzież numerów identyfikacji podatkowej, rejestracja firm pozornych (oszustwo
typu „znikający podatnik”),
d) niezgłoszenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
e) oszustwa związane z dostawami opodatkowanymi stawką VAT 0% – fikcyjne dostawy
wewnątrzwspólnotowe,
f) oszustwa (transakcje) „karuzelowe”, w szczególności z udziałem licznej grupy
podmiotów z co najmniej kilku państw członkowskich.
Szczególnie niebezpiecznym i skomplikowanym rodzajem oszustw są transakcje „karuzelowe”.
Oszustwa te są niezwykle trudne do wykrycia na czas przez administracje podatkowe państw członkowskich. Stąd też przynoszą ogromne straty i bardzo trudno z nimi walczyć. Nazwa tych oszustw
pochodzi od sposobu obrotu towarem, który w zorganizowanej grupie podatników krąży jak na karuzeli. Z „karuzelą” mamy do czynienia przede wszystkim wówczas, gdy w wyniku licznych transakcji
sprzedaży towary wracają do pierwszego ogniwa w łańcuchu. Często bywa również tak, że w „karuzeli” nie krążą rzeczywiste towary, lecz tylko faktury. W transakcjach „karuzelowych” występuje wiele
podmiotów – podatników z różnych krajów UE. Swoje korzyści z uczestnictwa w „karuzeli” mają one
dzięki temu, że otrzymują nienależny zwrot bezpośredniego podatku VAT (stanowiącego nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, który w rzeczywistości nigdy nie został odprowadzony do
4

Canada, Report of the Royal Commission on Taxation, Ottawa 1996.
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urzędu skarbowego) lub nie płacą należnego podatku VAT. W dostawach nigdy nie ma ostatecznego
nabywcy. Transakcje odbywają się bardzo szybko, często w ciągu 1–2 dni „przechodzą przez podmioty z wielu krajów UE5. Oszustwa „karuzelowe” przyjmują różnorodne formy, jednakże najczęściej
występującym w praktyce jest oszustwo typu „znikający podatnik” (ang. Intracommunity missing trader
fraud MTINC).
Według danych szacunkowych Parlamentu Europejskiego ogólne (bezpośrednie i pośrednie) straty
podatkowe spowodowane oszustwami wynoszą 200–250 mld euro, co stanowi 2–2,25% PKB Unii Europejskiej. Z tego kwota 40 mld euro jest pochodną nadużyć związanych z VAT i obejmuje szacunkowo
10% należności z tytułu podatku VAT6. Dane te jednakże nie są precyzyjne z uwagi na to, że krajowe
standardy sprawozdawcze znacznie się różnią. Zgodnie z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego ogólna wartość strat Polski spowodowana oszustwami (tzw. VAT fraud bez współudziału) wyniosła
w 2007 roku ok. 2,3 mld euro, a w 2008 – 2,6 mld euro.

3� Przyczyny oszustw
Przyczyn dokonywania oszustw w transakcjach wewnątrzwspólnotowych należy dopatrywać się zarówno po stronie podatników, jak również po stronie aparatu fiskalnego tj. obowiązujących zasad prawnych oraz w zakresie współpracy administracyjnej pomiędzy państwami Unii Europejskiej.
Powody uchylania się od opodatkowania zależą od motywów, jakimi kierują się podatnicy przy
dokonywaniu oszustw w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Z punktu widzenia uwarunkowań
otaczających podatników można podzielić ich motywy na cztery grupy. Pierwsza grupa to przyczyny
ekonomiczne – wynikają z chęci zysku, chęci zapłaty mniejszego podatku, z poczucia niesprawiedliwości systemu podatkowego oraz opłacalności popełnienia oszustwa w obliczu ryzyka kontroli
podatkowej. Druga grupa to motywy psychologiczne (moralne) – zależą od wychowania, kultury,
tradycji, poglądów, oceny moralnej, z przekonania, że ucieczka przed podatkami nie wyrządza szkody
innym osobom. Trzecia grupa to powody polityczne – wynikają z niezadowolenia związanego z alokacją zasobów przez władzę publiczną, z traktowania państwa jako bezosobowego tworu oraz z braku
akceptacji dla władzy publicznej. Ostatnia grupa motywów to motywy techniczne – pojawiają się
ze względu na skomplikowane ustawy podatkowe, stwarzanie możliwości korzystania z luk w prawie,
częste zmiany ustaw podatkowych, niski poziom współpracy administracyjnej pomiędzy państwami
członkowskimi.
Po przeciwnej stronie znajdują się przyczyny niezależne od podatnika, wynikające z niedoskonałości systemów prawnych, braku ich harmonizacji i opieszałej współpracy administracyjnej pomiędzy
5

6

Transakcje wewnątrzwspólnotowe ze szczególnym uwzględnieniem transakcji trójstronnych i łańcuchowych oraz identyfikacja oszustw karuzelowych w handlu wewnątrzwspólnotowym (materiały szkoleniowe), Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, Warszawa 2010, s. 78.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dn. 2 września 2008 r. w sprawie skoordynowanej strategii w celu poprawy
walki z oszustwami podatkowymi (2008/2033(INI)), (2009/C 295 E/04).
219

II. Wybrane aspekty funkcjonowania systemu finansowego

państwami członkowskimi w zakresie wymiany informacji o VAT. Do powodów tych należy sama
główna zasada opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, czyli opodatkowanie towarów
w kraju przeznaczenia, skomplikowane zasady opodatkowania świadczenia usług wewnątrzwspólnotowych, różnorodna dokumentacja obowiązująca w krajach członkowskich wymagana do dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, wykorzystywanie systemu opodatkowania marżą
do oszustw poprzez brak konieczności wykazywania takich transakcji w informacjach podsumowujących VAT UE. Przyczynami natury administracyjnej utrudniającymi wykrywanie oszustw przez
administrację podatkową są m.in.: odmienne w różnych krajach Unii Europejskiej okresy sprawozdawcze do składania informacji podsumowujących VAT-UE7 (powoduje to trudności w szybkim
sprawdzeniu zgodności deklarowanych transakcji pomiędzy kontrahentami), nadal istniejąca różnorodność walut krajowych (w nich wykazywane są kwoty transakcji, a które po wprowadzeniu informacji VAT przeliczane automatycznie przez system VIES w 90% przypadków powodują powstanie
różnic w raportach VIES), brak bieżącej aktualizacji w systemie VIES rejestru podatników uprawnionych do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, zbyt mała liczba kontroli podatkowych
i skarbowych u podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, niski poziom współpracy administracyjnej pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie wymiany informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych, wydłużony czas uzyskania odpowiedzi na zapytanie skierowane
na formularzu SCAC oraz niski poziom współpracy pomiędzy krajami UE w walce z oszustwami
w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

4� Zapobieganie oszustwom
Najlepszym sposobem przeciwdziałania ucieczce przed podatkiem jest wyeliminowanie wymienionych wyżej przyczyn, które leżą u podstaw zjawiska oszustw w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.
Oddziałując na sferę interdyscyplinarną podatników, fiskus powinien uświadamiać im ścisłą zależność
pomiędzy wpływami z podatku VAT a otrzymywanymi w zamian świadczeniami. Ważnym czynnikiem
ograniczającym ucieczkę przed podatkiem jest także zwiększenie zaufania obywateli wobec państwa,
tworzenie jasnych ustaw, poprawa wizerunku podatków w opinii obywateli.
Z drugiej zaś strony aby zmniejszyć skalę oszustw w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, należy
dokonać zmian o charakterze prawno-administracyjnym tj.:
⊙

7

ujednolicić zasady dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych w skali UE oraz sprawozdawczość w tym zakresie,

W Polsce obowiązują dwa rodzaje okresów, za jakie należy składać informacje podsumowujące VAT-UE – miesięcznie lub kwartalnie, Dyrektywa 112/2006/WE dopuszcza w art. 270 składanie informacji za inne niż trzymiesięczne okresy, nawet składanie informacji VAT-UE rocznych.
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⊙

⊙

⊙
⊙

⊙

⊙

⊙

usprawnić współpracę administracyjną pomiędzy państwami UE w zakresie wymiany informacji o VAT dokonywanej za pośrednictwem Biura Wymiany Podatkowej w Koninie oraz
sieci EUROCANET8,
rozbudować system VIES o aplikację umożliwiającą urzędnikom śledzenie transakcji zawieranych nie tylko przez podatników kraju, którego numerem VAT UE się posługują, ale również
podatników, którzy nie wskazali w dokumentach numeru VIES, a posiadają aktywność w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
zwiększyć ilość kontroli podmiotów dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych,
dokonać zmiany systemu opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych z opodatkowanych stawką VAT 0% na opodatkowane w kraju pochodzenia jednolitą stawką podatku VAT
we wszystkich krajach,
wprowadzić system odwrotnego obciążenia dla krajowych regulacji w zakresie podatku od
wartości dodanej odnośnie do grup towarów będących przedmiotem obrotu w transakcjach
wewnątrzwspólnotowych,
poprawić współpracę administracyjną pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie walki
z oszustwami podatkowymi,
zwiększyć zaangażowanie krajów UE w walkę z oszustwami podatkowymi.

Wymienione wyżej działania pozwolą ograniczyć skalę dokonywania oszustw poprzez zmianę zachowań podatników, modyfikację zasad dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz zwiększenie bieżącego nadzoru urzędów skarbowych nad dokonywaną wymianą handlową.

Podsumowanie
Oszustwa podatkowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (realizowane według obecnego systemu) przynoszą ogromne straty dla budżetów państw członkowskich, a przez to i budżetu unijnego.
Granice pomiędzy państwami UE zostały zniesione pod warunkiem zacieśnionej współpracy administracyjnej państw członkowskich. To współdziałanie pomimo jego dobrego funkcjonowania, nie jest
wystarczające, aby zapobiec występowaniu oszustw. Również dokonywana przez państwa UE harmonizacja krajowych ustaw o podatku od wartości dodanej z VI Dyrektywą (później z Dyrektywą Rady
112/2006/WE) nie została zrealizowana we wszystkich krajach identycznie, lecz zgodnie z autonomią
danego państwa, w ramach dopuszczalnych przez Dyrektywę odstępstw. Aby zmniejszyć skalę oszustw,
należy ujednolicić, a nawet zmienić zasady dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, poprawić współpracę administracyjną, zaangażować kraje UE do walki z oszustwami m.in. poprzez eliminację

8

European Carousel Network –Europejska Sieć ds. Oszustw Karuzelowych umożliwia spontaniczną wymianę informacji między państwami członkowskimi o podmiotach podejrzewanych o udział w oszustwach karuzelowych
(dostępna dla urzędów kontroli skarbowej).
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przyczyn, które leżą w psychice podatnika i wywołują jego reakcje na stanowienie prawa, funkcjonowanie państwa i postrzeganie podatku.

Summary
The article presents solutions to the problem of value added tax fraud in intracommunity transaction
by defining causes of such fraud. The article provides an overview of recent kinds of VAT fraud especially VAT avoidance. Furthermore, the article shows the great impact of VAT fraud in intracommunity
transactions for local buget and for EU’s buget. In order to decrease VAT intracommunity fraud, all EU’s
countries should cooperate in fight against such fraud in the field of administration, VAT law regulation
and try to change people’s negative attitude to taxes.

Anna Godlewska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia niestacjonarne III stopnia, II rok
Ekonomia
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Piotr Fota

Monetarny model kursu walutowego –
skuteczność w charakteryzowaniu
kursu walutowego USD/PLN przy
oszacowaniu klasyczną metodą
najmniejszych kwadratów
Wstęp
Niniejszy artykuł ma na celu sprawdzenie, czy monetarny model kursu walutowego będzie zwracał
wiarygodne wyniki estymacji kursu USD/PLN w przypadku oszacowania go klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK). Wstępna teza badawcza autora zakłada, że wykorzystanie wspomnianej metody nie pozwoli na uzyskanie wiarygodnych rezultatów. Zostanie ona sprawdzona poprzez weryfikację
modelu oszacowanego KMNK, na którą składać się będzie obliczenie współczynników: determinacji
(dopasowania), korelacji wielorakiej i zmienności losowej. Ostatni z nich zostanie porównany z wartością
krytyczną równą 10%. W ramach sprawdzenia, przeprowadzone zostaną także następujące testy ekonometryczne: istotności parametrów strukturalnych, serii, Shapiro-Wilka, Durbina-Watsona, istotności współczynnika korelacji i Harrisona-McCabe’a. Wnioski zostaną przedstawione w podsumowaniu.

1. Definicja kursu walutowego oraz przyczyny jego modelowania
Kurs walutowy można zdefiniować jako cenę określonej waluty wyrażoną w innej walucie. Jest on relacją wymienną danej waluty w stosunku do innej. Jeżeli kurs wynosi 1 USD = 3 PLN, to w celu nabycia
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jednego dolara amerykańskiego musimy wydać 3 złote, zaś w celu nabycia jednej złotówki musimy wydać
0,33 USD, czyli 33 centy amerykańskie1. Duża zmienność kursów walutowych powoduje, że są one trudne
do przewidzenia, dlatego już w latach siedemdziesiątych XX wieku podejmowano próby wykorzystania
metod statystyczno-ekonometrycznych do opisu kształtowania się tej zmiennej na rynku finansowym. Powstało wiele modeli służących temu, a jednym z nich jest monetarny model kursu walutowego.

2� Charakterystyka monetarnego modelu kursu walutowego
Monetarny model kursu walutowego służy określaniu płynnych kursów walutowych. Wykorzystuje
on założenie parytetu siły nabywczej i jest modelem równowagi ogólnej. Powstał w 1977 roku, a jego
autorzy to Th. M. Humphrey i Th. A. Lawler. Według tego modelu kurs walutowy jest objaśniany przez
podstawowe czynniki kształtujące popyt i podaż pieniądza w badanych krajach, czyli realny dochód
i stopy procentowe, odzwierciedlające wpływ oczekiwań na kursy walutowe2.
Jego postać matematyczna jest następująca (zmienne oznaczone * dotyczą zagranicy):

W celu otrzymania postaci liniowej należy zlogarytmować stronami powyższe równanie. Przyjmie
ono wtedy postać:

Aby je wykorzystać, konieczne staje się oszacowanie parametrów strukturalnych a0, a1, a2 i a3. Poszczególne zmienne opisano w tabeli 1.
Korzystanie z monetarnego modelu kursu walutowego wymaga spełnienia założeń: braku kosztów
transakcyjnych oraz barier w międzynarodowym przepływie dóbr i kapitału, a także traktowania aktywów i dóbr w różnych krajach jako doskonałych substytutów. Wypełnienie powyższych warunków
odnośnie do instrumentów finansowych implikuje istnienie nieubezpieczonego parytetu stóp procentowych, zaś w stosunku do dóbr, egzystencję parytetu siły nabywczej. Wnioskując dalej, można przyjąć,
że na świecie jest tylko jedno dobro i jeden rodzaj aktywów finansowych. Na podstawie nieubezpieczonego parytetu stóp procentowych można stwierdzić, że istnieje możliwość łącznego rozpatrywania aktywów z różnych krajów, gdyż przynoszą tę samą stopę zwrotu. Oznacza to, że inwestorom jest obojętne,
które z nich posiadają. Dodatkowo zakładamy doskonałą elastyczność cen, czyli ich natychmiastowe
dostosowywanie się do zmian rynkowych, w wyniku czego rynki pozostają w równowadze3.
1
2
3

R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006, s. 450.
E. M. Syczewska, Ekonometryczne modele kursów walutowych, Warszawa 2007, s. 84–87.
R. E. Caves, J. A. Frankel, R. W. Jones, Handel i finanse międzynarodowe, Warszawa 1998, s. 681.
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Tabela 1. Spis i objaśnienie zmiennych monetarnego modelu kursu walutowego
Zmienna

Objaśnienie

E
K, K*

nominalny kurs walutowy
stałe parametry charakterystyczne dla dwóch gospodarek

M, M*

nominalna podaż pieniądza, z założenia ustalona egzogenicznie
przez bank centralny

Y, Y*
r, r*
i, i*

realny poziom dochodu, dany egzogenicznie
realne stopy procentowe
nominalne stopy procentowe

m, m*

stopy wzrostu nominalnej podaży pieniądza M i M* skorygowane
popytem na pieniądz D i D*

a
ln

elastyczność popytu na pieniądz względem stopy procentowej
logarytm naturalny

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. M. Syczewska, Ekonometryczne modele kursów walutowych,
Warszawa 2007, s. 89.

3� Przedstawienie danych źródłowych
Aby badania były wiarygodne, ważne jest, żeby dane źródłowe dotyczyły tego samego okresu i były
przedstawione w tych samych odstępach czasowych. W artykule wykorzystano dane kwartalne dla
okresu od pierwszego kwartału 2002 roku do czwartego kwartału 2009 roku, dając w sumie 32 obserwacje, co stanowi dużą próbę. Z uwagi na różne metody wygładzania sezonowego w Polsce i Stanach
Zjednoczonych oraz niedostępność danych wygładzonych sezonowo odnośnie do podaży pieniądza
w Polsce w części analizowanego okresu, zdecydowano się wykorzystać zmienne niewygładzone sezonowo. Z powodu niedostępności innych danych wyjątek stanowi produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych, który jest wygładzony sezonowo.
Ograniczenia objętościowe niniejszego artykułu spowodowały, że przedstawiono jedynie zmienne
egzogeniczne dające największe dopasowanie modelu do danych empirycznych, czyli podaż pieniądza
M1 w Polsce i Stanach Zjednoczonych, produkt krajowy brutto w cenach bieżących dla naszego kraju i USA, a także stopę lombardową w Polsce oraz efektywną stopę funduszy federalnych w Stanach.
Stopy procentowe obliczono jako średnie ważone ilością dni obowiązywania danego poziomu stopy
w określonym kwartale. Przeliczenie takie było konieczne, ponieważ zmiany stóp procentowych w USA
dokonywane są w innych terminach niż w Polsce.
Aby oszacować model, konieczne jest także posiadanie wartości empirycznych zmiennej endogenicznej,
czyli kursu walutowego. Z uwagi na brak innych danych kursy z lat 2002 i 2003 zostały obliczone ze średnich miesięcznych kursów kupna i sprzedaży Narodowego Banku Polskiego, a kursy z roku 2004 obliczono
ze średnich miesięcznych kursów NBP. Opisane wyżej dane przedstawiono w dwóch poniższych tabelach.
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Tabela 2. Agregaty pieniężne oraz realny produkt krajowy brutto w cenach bieżących dla Polski i Stanów
Zjednoczonych w ujęciu kwartalnym

Rok

Kwartał

Agregat M1 dla
Polski
[mln PLN]

2002

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

116 750,2100
128 714,6770
130 679,1280
140 774,9290
140 974,7040
151 226,9680
156 679,6050
163 158,8870
166 399,6150
173 931,4680
174 745,3130
181 975,8210
189 897,5300
198 995,2350
203 606,7160
220 639,0450
222 772,8340
240 177,1190
253 299,5540
275 830,9090
286 465,7500
295 882,0370
309 745,6420
335 266,2060
337 995,0840
353 668,9990
355 002,0070
349 943,1380
356 863,2950
370 618,2250
372 829,7970
388 850,9950

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Agregat M1
dla Stanów
Zjednoczonych
[mln USD]

Realny produkt
krajowy brutto
dla Polski
[mln PLN]

Realny produkt krajowy
brutto dla Stanów
Zjednoczonych
[mln USD]

1 196 500,0000
1 199 800,0000
1 196 200,0000
1 224 900,0000
1 259 000,0000
1 287 300,0000
1 288 400,0000
1 301 500,0000
1 342 900,0000
1 338 700,0000
1 351 200,0000
1 361 400,0000
1 369 200,0000
1 365 100,0000
1 364 900,0000
1 375 000,0000
1 393 000,0000
1 367 800,0000
1 359 400,0000
1 368 800,0000
1 393 000,0000
1 369 200,0000
1 369 100,0000
1 375 500,0000
1 406 400,0000
1 417 400,0000
1 461 900,0000
1 565 600,0000
1 608 400,0000
1 654 900,0000
1 659 500,0000
1 667 600,0000

187 640,4000
198 114,3000
200 319,3000
222 504,6000
193 842,5000
207 307,1000
208 268,4000
233 738,2000
213 035,6000
224 806,1000
228 044,8000
258 651,1000
229 395,8000
238 094,5000
241 759,8000
274 052,2000
242 784,9000
255 497,1000
261 510,9000
300 238,5000
270 132,1000
282 921,9000
291 058,5000
332 624,2000
298 598,7000
310 116,2000
314 556,0000
349 566,9000
314 116,9000
326 282,9000
331 493,8000
369 987,2000

2 624 675,0000
2 650 475,0000
2 675 425,0000
2 691 725,0000
2 722 100,0000
2 752 025,0000
2 813 925,0000
2 854 125,0000
2 899 300,0000
2 944 600,0000
2 987 625,0000
3 036 225,0000
3 094 875,0000
3 129 200,0000
3 185 400,0000
3 228 900,0000
3 295 875,0000
3 336 950,0000
3 363 225,0000
3 402 875,0000
3 448 900,0000
3 499 300,0000
3 544 975,0000
3 584 475,0000
3 593 475,0000
3 624 450,0000
3 636 675,0000
3 586 825,0000
3 544 500,0000
3 537 800,0000
3 560 525,0000
3 615 425,0000

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego, http://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/podaz_bilansowa.xls; Systemu Rezerwy Federalnej, http://www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6hist1.htm i Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/eurostat/home/
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Tabela 3. Średni ważony, kwartalny poziom stóp procentowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz
średnie kwartalne kursy USD/PLN wyrażone w złotych

Rok

Kwartał

Stopa lombardowa
w Polsce
[%]

2002

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

14,1667
12,5769
11,1141
9,1576
8,3833
7,2775
6,7500
6,7500
6,7500
6,7500
7,6196
8,0000
7,9944
7,1429
6,2418
6,0000
5,7500
5,5000
5,5000
5,5000
5,5000
5,6896
6,0870
6,3397
6,7720
7,2637
7,5000
7,3397
5,8639
5,2500
5,0000
5,0000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Efektywna stopa funduszy
Średni kwartalny kurs USD/PLN
federalnych
[PLN]
[%]

1,7331
1,7500
1,7399
1,4445
1,2497
1,2468
1,0167
0,9966
1,0032
1,0099
1,4314
1,9502
2,4690
2,9440
3,4583
3,9798
4,4556
4,9070
5,2466
5,2466
5,2566
5,2500
5,0748
4,4967
3,1810
2,0855
1,9414
0,5079
0,1821
0,1800
0,1567
0,1200

4,1279
4,0458
4,1481
4,0041
3,8989
3,8398
3,9323
3,8904
3,8236
3,8938
3,6230
3,2795
3,0712
3,2777
3,2949
3,2922
3,1861
3,1385
3,1032
2,9842
2,9662
2,8222
2,7592
2,5240
2,3877
2,1818
2,2016
2,8628
3,4420
3,2651
2,9391
2,8273

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego, http://www.nbp.pl/
home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm,
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html i Systemu Rezerwy Federalnej, http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm
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4� Oszacowanie i weryfikacja modelu
Po oszacowaniu model monetarny dla kursu USD/PLN przyjmuje postać:

Współczynnik determinacji (R2) wynoszący 83,7104% oznacza, że wybrane zmienne egzogeniczne wyjaśniają 83,7104% zmienności kursu walutowego. Współczynnik korelacji wielorakiej (r) wynosi
0,9149, co pokazuje, że istnieje bardzo silna zależność liniowa pomiędzy zmiennymi egzogenicznymi
a zmienną endogeniczną4.
Współczynnik zmienności losowej wynoszący 6,0682%, świadczy o dobrym dopasowaniu modelu
do danych empirycznych, gdyż jest on mniejszy niż 10%5.
W przypadku przyjęcia 95% poziomu ufności (czyli 5% poziomu istotności), 32 obserwacji (n) oraz
występowania 3 zmiennych objaśniających (k), wartość krytyczna t-Studenta dla n-k-1 stopni swobody,
wynoszących 28, jest równa 2,048. Posiadając powyższe informacje, można przeprowadzić test istotności parametrów strukturalnych, który odpowie na pytanie, czy dana zmienna egzogeniczna w sposób istotny wpływa na zmienną endogeniczną. Empiryczna statystka t-Studenta dla wyrazu wolnego
wynosi 0,5158, dla wyrazu a1 jest równa 6,4647, dla wyrazu a2 0,1894, zaś dla a3 2,0392. Skoro wartość
empiryczna statystyki t-Studenta dla parametru a1 jest wyższa niż wartość krytyczna, to należy odrzucić
hipotezę zerową, stwierdzającą brak oddziaływania różnicy w podaży pieniądza M1 w Polsce i Stanach
Zjednoczonych na wartość kursu walutowego USD/PLN, i przyjąć hipotezę alternatywną. Wartość
empiryczna statystyki t-Studenta dla parametru a2 mniejsza niż wartość krytyczna pozwala przyjąć hipotezę zerową stwierdzającą, że różnica pomiędzy wielkością PKB w badanych krajach nie wpływa na
wartość kursu walutowego. Daje to teoretyczne podstawy do usunięcia tej zmiennej z modelu, jednak
po takim zabiegu, współczynnik determinacji spada do 83,6895%. Wartość statystyki t-Studenta dla parametru a3 mniejsza od wartości krytycznej pozwala przyjąć hipotezę zerową o braku oddziaływania
różnicy w poziomie stopy lombardowej i stopy funduszy federalnych na poziom kursu walutowego. To
sugeruje możliwość usunięcia tej zmiennej z modelu6. Skutkiem tego jest jednak spadek współczynnika
dopasowania do 81,2911%. Usunięcie obu zmiennych niespełniających kryterium testu istotności parametrów strukturalnych powoduje spadek R2 do 79,1305%.
W celu sprawdzenia, czy rozkład reszt oszacowanego modelu monetarnego dla kursu USD/PLN
jest losowy, należy przeprowadzić test serii. W tym celu przyjęto 5% poziom istotności (α = 0,05) i wyznaczono liczbę serii z resztami dodatnimi i ujemnymi. Liczba serii reszt dodatnich n1 = 4, a ujemnych
n2 = 5. Dla tych wielkości wartością krytyczną testu lewostronnego jest S*1 = 2, a dla testu prawostronnego S*2 = 8. Statystyka testowa to suma liczby serii dodatnich i ujemnych, czyli w omawianym przypadku
4
5
6

S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka: elementy teorii i zadania, Wrocław 2006, s. 333.
E. Nowak, Zarys metod ekonometrii: zbiór zadań, wyd. 3 poprawione, Warszawa 2002, s. 54.
Ibidem, s. 59.
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S = 9. Ponieważ S > S*2 , to daje podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz alternatywnej, stwierdzającej nielosowość rozkładu reszt modelu.
Aby sprawdzić, czy rozkład odchyleń losowych modelu jest normalny, przeprowadzono test normalności Shapiro-Wilka. W tym celu obliczono wartość statystki testowej W, która dla poziomu istotności α = 0,05 wynosi 0,9487. Wartość krytyczna odczytana z tablic testu Shapiro-Wilka to W*= 0,93.
Skoro W > W*, to dla przyjętego poziomu istotności nie istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. Można zatem wnioskować, że odchylenia losowe oszacowanego modelu mają rozkład normalny.
Następnym elementem badanym podczas weryfikowania prawidłowości estymacji modelu jest autokorelacja odchyleń losowych. Do tego celu wykorzystano test Durbina-Watsona. Współczynnik autokorelacji reszt pierwszego rzędu to , natomiast statystyka testowa d= 0,7464. Dla poziomu istotności α = 0,05
oraz dla trzech zmiennych objaśniających wartości krytyczne przyjmują postać d1=1,24 i du= 0,7464.
Można zauważyć że d < d1 , w wyniku czego należy odrzucić hipotezę zerową i przyjąć alternatywną, stwierdzającą istnienie istotnej autokorelacji odchyleń losowych.
Jeżeli wykorzystuje się test istotności współczynnika korelacji do zweryfikowania istotności autokorelacji odchyleń losowych, trzeba obliczyć statystkę testową I. W omawianym przypadku jest ona równa
4,3390. Wartość krytyczna I* dla 29 stopni swobody oraz dla 5% poziomu istotności wynosi 2,045, i jest
mniejsza niż statystyka testowa. Oznacza to, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na korzyść alternatywnej, stwierdzającej istnienie istotnej autokorelacji odchyleń losowych, co potwierdzają
wyniki testu Durbina-Watsona7.
Ostatnią rzeczą badaną podczas weryfikacji modelu jest stałość wariancji odchyleń losowych.
W tym celu przeprowadzono test Harrisona-McCabe’a i obliczono statystykę testową b = 0,2166. Aby
obliczyć wartość krytyczną bl dla poziomu istotności , konieczne było odczytanie wartości F1 z tablic
rozkładu F-Snedecora dla r1 = 16 i r2 = 12 stopni swobody (F1 = 2,6). Na podstawie obliczeń ustalono, że
wartość krytyczna bl = 0,2239. Aby można było policzyć wartość krytyczną bu, konieczne było odczytanie wartości F2 z tablic rozkładu F-Snedecora dla r1 = 12 i r2 = 16 stopni swobody, która wynosi F2 = 2,42.
Po obliczeniu okazało się, że wartość krytyczna bu = 0,3552. Można zauważyć, że b < b1 , co oznacza, że
istnieją przesłanki do odrzucenia hipotezy zerowej na korzyść alternatywnej, zakładającej, że wariancja
odchyleń losowych rośnie wraz z upływem czasu.

Podsumowanie
Celem tego artykułu było zweryfikowanie tezy o nieskuteczności monetarnego modelu kursu walutowego w opisywaniu zachowania kursu USD/PLN w przypadku oszacowania go klasyczną metodą
najmniejszych kwadratów.
Badania wykazują, że pomiędzy zmiennymi zachodzi bardzo silna zależność liniowa, przekładająca się na wysoki współczynnik dopasowania, a reszty oszacowanego modelu charakteryzują się
7

Ibidem, s. 89–101.
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normalnością rozkładu. Problemy stanowią jednak: nielosowy rozkład reszt modelu, występowanie
istotnej autokorelacji składnika losowego oraz zmienność wariancji w czasie.
Negatywny wynik testu losowości rozkładu reszt pozwala stwierdzić, że postać analityczna modelu
została dobrana nieprawidłowo. Potwierdzeniem tego może być istnienie autokorelacji składnika losowego oraz istotnej wariancji reszt.
Autokorelacja składnika losowego oznacza, że bieżące wartości szeregu czasowego są uzależnione
od jego wartości przeszłych. To pokazuje, że na bieżący kurs walutowy wpływa jego wartość z okresu
poprzedniego. Może to oznaczać, że pominięcie zmiennej endogenicznej z opóźnieniami czasowymi
w modelu monetarnym jest błędne i skutkuje jego mniejszą użytecznością. Estymator kursu walutowego uzyskany klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (mimo że jest nieobciążony i zgodny) traci
swoją efektywność, a estymatory wariancji stają się obciążone. Dodatkowo negatywnymi skutkami autokorelacji składników losowych są: obciążone i nieefektywne estymatory błędów szacunku parametrów strukturalnych, błędne wyniki testów ich istotności i zawyżone (w przypadku autokorelacji dodatniej) miary dopasowania modelu do danych empirycznych. Ostatnie z wymienionych zjawisk może
tłumaczyć wysoki poziom współczynnika determinacji.
Istnienie heteroskedastyczności składnika losowego skutkuje: utratą efektywności estymatora kursu walutowego uzyskanego metodą najmniejszych kwadratów, obciążeniem estymatorów wariancji
modelu i błędów szacunku parametrów strukturalnych oraz niewiarygodnością testów istotności tych
parametrów. Omawiane zjawisko sugeruje, że do charakteryzowania kursu walutowego USD/PLN lepiej byłoby oszacować model uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów8 lub zastosować modele
autoregresyjne9.
Podsumowując, niedociągnięcia modelu monetarnego oszacowanego klasyczną metodą najmniejszych kwadratów podważają wiarygodność estymacji oraz wykluczają jego praktyczne wykorzystanie do charakteryzowania wartości kursu walutowego USD/PLN (co w obecnych realiach
gospodarczych jest niezmiernie istotne, aby móc maksymalizować zysk i zachować konkurencyjność
na rynku).

Summary
The goal of the article is to check, whether the monetary model of exchange rates estimated by the
ordinary least squares method will return reliable estimates of the USD/PLN exchange rate.
In the introduction, the author mentioned the thesis, stating that the model will not return reliable
estimates when the chosen method is used, and described the research methodology. In the next part of
the article, the author cited the definition of the exchange rate, the reasons for its modeling, and briefly
described the model. Raw data which were used for calculations have been shown in tables. Next, the
8

9

Z. Pawłowski, Ekonometria, wyd. 6, Warszawa 1980, s. 91–121; S. Dorosiewicz i in., Ekonometria, Warszawa 1994,
s. 61–65.
E. M. Syczewska, Ekonometryczne modele..., op. cit., s. 327–344.
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author quoted the estimated model and interpreted the results of the econometric tests. The ending
consists of a brief synthesis of the results of the verification, aﬃrming that the monetary model of exchange rates estimated by the ordinary least squares method can not be used practically for the USD/
PLN exchange rate.

Piotr Fota
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne III stopnia, I rok
Ekonomia
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Elżbieta Aleksandra Studzińska

Bankowość dla zamożnych klientów
indywidualnych – geneza i obecna
sytuacja na świecie
Wstęp
W Polsce często występują problemy z definiowaniem private banking. Poprawna definicja to bankowość prywatna. Nazwa private banking jest określana w Polsce jako nazwa rachunku dla klientów o wyższych zarobkach. Obecnie prawie każdy większy bank ma ofertę przeznaczoną dla zamożnych klientów.
Na zachodzie taka oferta nazywana jest bankowością osobistą i nie ma nic wspólnego z bankowością
prywatną. W Szwajcarii private banker to biznesmen w sektorze private banking, używający swojego
kapitału do prowadzenia własnego biznesu, świadomy nieograniczonej odpowiedzialności i mocy do
podejmowania samodzielnych decyzji. Termin ten jest chroniony przez znak markowy zarezerwowany przez Federalny Instytut Własności Intelektualnej i kojarzony z Swiss Private Bankers. Używać tego
znaku mogą banki członkowskie. Głównym kryterium przynależenia do private banking jest wysokość
zgromadzonych aktywów lub miesięcznych dochodów.
Bankowość prywatna jest jedną z najmłodszych i najintensywniej rozwijających się obszarów działań bankowości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie genezy i obecnej sytuacji w bankowości
prywatnej. Zostanie on osiągnięty poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania szczegółowe, takie jak:
1. W jaki sposób powstała bankowość prywatna?
2. Jak banki postrzegają zamożnych klientów?
3. Jakie są sposoby pomiaru bogactwa zamożnych klientów?
4. Jakie są cele i decyzje zamożnych klientów?
5. Jakie szkody poczyniło globalne załamanie na rynku private banking w Polsce i na świecie?
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W ostatnich latach najważniejsze raporty dotyczące bogactwa na świecie to World Wealth Report
2010 opracowywany corocznie od ponad 10 lat przez firmy Capgemini oraz Merrill Lynch, Global Private and Wealth Management Survey wydawany przez PriceWaterhouseCoopers oraz A Global Wealth
wydawany przez Boston Consulting Group.

1� Geneza bankowości prywatnej
Bank prywatny (Private bank) – mały, często związany z lokalnym środowiskiem bank, będący własnością wspólników. Korzenie prywatnej bankowości wywodzą się z Wielkiej Brytanii i sięgają początków XIX wieku, kiedy to prywatna bankowość ze względu na swą lokalizację nosiła nazwę „wiejskich
banków”. Takie banki, których działalność opierała się na znajomości lokalnych warunków i zaufaniu,
w wyniku konsolidacji stawały się częścią nowoczesnego systemu banków komercyjnych. Z uwagi na
to, że osobisty majątek wspólników, będących często bogatymi kupcami, stanowił zabezpieczenie zobowiązań z tytułu depozytów, banki te uważane były za bezpieczniejsze. Ponadto wspólnicy, którzy znali się
i polegali na sobie, podejmowali lepsze decyzje. Jednak banki te miały swoje wady:
⊙

⊙
⊙

ustawy o nieograniczonej odpowiedzialności wprowadzone w latach 70. XIX wieku sprawiły,
że działalność bankowa stała się dla większości wspólników zbyt ryzykowna;
ograniczone do lokalnej społeczności banki były zbyt małe, by mogły zostać zdywersyfikowane;
z powodu zbyt dużej liczby banków ich działalność nie była dostatecznie jawna, zwłaszcza
w odniesieniu do operacji opartych na poufnych informacjach, by można było skutecznie
kontrolować ich aktywność1.

Bankowość prywatna powstała w Anglii w XVII w. Pod pojęciem tym kryły się specjalistyczne i zindywidualizowane usługi bankowe, kierowane do niewielkiej grupy klientów wywodzących się z arystokracji i ziemiaństwa, a w kolejnych latach również z bogatych kupców i przemysłowców2. Początki
bankowości prywatnej były dość odległe, prywatni bankowcy posiadali szczególną wiedzę i delikatność
w osiąganiu celów, które nawet obecnie należą do rzadkości.
Zawód ten w istocie przynosił wyjątkowe korzyści. Powołanie było dziedziczne; dobre imię i bogactwo
banku przechodziło z ojca na syna: to odziedziczone bogactwo wkrótce przynosiło odziedziczone wyrafinowanie. Praca w bankowości obejmowała zajęcia wymagające uwagi, lecz nie mozolne. Bankowiec,
nawet w działalności na wielką skalę, mógł być niemal całkowicie pewny, że wszystkie dokonywane

1

2

R. Patterson, Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku, tłum. P. Granicki, PriceWaterhouseCoopers,
Warszawa 2002, s. 26.
J. Pietrzak, Kształtowanie wizerunku usług ekskluzywnych na przykładzie private banking, „Marketing i Rynek” 2003,
nr 12, s. 16.
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przez niego transakcje są trafne, i oprócz tego miał spokojną głowę. Mógł bez trudu poświęcić określoną
część swojego czasu i kierować znaczną część swoich myśli ku innym sprawom3.

Do najważniejszych centrów bankowości prywatnej należą przede wszystkim Wielka Brytania,
Szwajcaria i Niemcy. Historycznym centrum bankowości prywatnej jest Londyn. Działające tam banki
prywatne ukierunkowały swoją działalność na dwie grupy docelowe: banki usytuowane w City obsługiwały arystokrację (w tym rodzinę królewską), warsztaty szlacheckie, zamożne ziemiaństwo oraz tak
szacowne instytucje, jak np. University of Oxford, natomiast banki usytuowane w dzielnicy West End
skupiły się na obsłudze bogatych kupców, prawników i przemysłowców4. Obecnie na rynku brytyjskim
funkcjonuje jeszcze wiele banków prywatnych założonych kilka wieków temu. Do najstarszych należą:
Child and Co. (założony w 1584 roku – najstarszy bank prywatny na świecie), Coutts (1692 r. – bank
obsługujący brytyjską rodzinę królewską), Drummond’s (1717 r.), Messrs Hoare and Co. (1772 r. – do
chwili obecnej w rękach tej samej rodziny). Ciekawostkę stanowi bank prywatny Harrods, którego baza
klientów obejmuje stałych bywalców domu towarowego Harrods.
Tradycyjne banki prywatne mają około 300-letnią historię, słyną z rygorystycznych procedur i obsługi najbardziej prestiżowych klientów. Natomiast nowoczesne banki prywatne (lub departamenty
bankowości prywatnej banków komercyjnych) to podmioty znacznie młodsze, nastawione na wykorzystywanie wzrastającego potencjału bogactwa tworzonego w pierwszym pokoleniu.
Drugim równie ważnym centrum bankowości prywatnej stała się Szwajcaria, na którą przypada
obecnie około jedna trzecia prywatnych zasobów oddanych w zarządzanie (asset under management).
Tam też powstało najwięcej tradycyjnych banków prywatnych, zorganizowanych w formie spółek
prywatnych z nieograniczoną odpowiedzialnością (private partnership)5. Wiele starych, tradycyjnych
banków prywatnych funkcjonuje w Genewie i tam mieszczą się najważniejsze banki: Julius Bear, Pictet,
Lombard Odier, Vontobel. Najstarszym bankiem Szwajcarskim jest Wegelin&Co., który funkcjonuje od
1741 r. Choć w Szwajcarii liczba prywatnych banków zmniejszyła się z ponad 80 w latach 60. XX. wieku
do kilkunastu obecnie, to jednak odgrywają one znaczącą rolę w dziedzinie specjalistycznych usług bankowych. Szwajcarskie banki prywatne, spośród których największymi są: Pictet&Cie Banquiers, Lombard Odier i Carier Hentsch, uzyskują znacznie lepsze wyniki ekonomiczne niż inne grupy bankowe
w kraju6. Funkcjonowanie tradycyjnych banków szwajcarskich jest poddane ostrym rygorom prawnym,
polegającym m.in. na obowiązku zachowania nazwy oraz kontynuacji zarządzania przez co najmniej
jednego ze wspólników. Nazwy tradycyjnych banków prywatnych nie są dowolne, lecz pochodzą od
nazwisk założycieli i wspólników. W bankach tych obowiązują ścisłe standardy dotyczące procedur

3

4
5
6

W. Bagehot, The Private Banks, [w:] Lombard Street: A Description of the Money Market, Henry, S. King & Co.,
London 1873, Chapter X, s. 15 (pozycja dostępna w elektronicznej bibliotece “The Library of Economics and
Liberty”, www.econlib.org).
J. Pietrzak, Dwa oblicza private banking, „Bank” 2003, nr 11, s. 70.
J. Pietrzak, Private banking – strategia koncentracji na wąskim segmencie rynkowym, „Bank i Kredyt” 2002, nr 7, s. 58.
E. Gostomski, Prywatni bankierzy w Europie, „Gazeta Bankowa” 2006, nr 40, s. 13.
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przyjmowania klientów. Są one podporządkowane zasadzie ekskluzywności, czyli dostępności tylko dla
wybranych, starannie wyselekcjonowanych grup7.
Powodami wysokiej pozycji bankowości szwajcarskiej w ogólnych rankingach światowych są:
⊙
⊙
⊙

fachowość bankierów;
bezpieczeństwo i stabilność państwa;
obowiązek sumienności8.

W szwajcarskiej bankowości można wyodrębnić trzy segmenty:
⊙
⊙
⊙

krajowy (Domestic Private banking) – obsługuje klientów będących rezydentami Szwajcarii,
zagraniczny (Oﬀshore Private banking) – zajmuje się osobami niebędącymi rezydentami,
Onshore Private banking – utworzony przez zagraniczne oddziały banków szwajcarskich, sprawujące opiekę w krajach ich rezydencji.

Międzynarodowy charakter szwajcarskich banków powoduje, że dostosowują się one do obsługi
klientów z całego świata9. Obecnie szwajcarski system bankowy ma dwa podstawowe rodzaje banków,
które prowadzą działalność private banking w skali międzynarodowej. Są to prywatne banki wyspecjalizowane w private banking (zarówno prywatne, jak i w formie spółek publicznych) oraz globalne banki uniwersalne – UBS i Credit Suisse10. W ostatnich latach zmniejszyła się liczba prywatnych banków
w wyniku fuzji i przejęć.
Przyszła pozycja bankowości szwajcarskiej w private banking może być zagrożona ze względu na
wzrost konkurencji Wielkiej Brytanii – Londynu, a ponadto Singapuru, Hongkongu i Dubaju. Szwajcaria straciła ostatnio na atrakcyjności ze względu na podpisane w 2003 roku przez rząd Szwajcarii porozumienie z krajami Unii Europejskiej, w ramach którego podatek od depozytów jest nakładany u źródła
(tj. w Szwajcarii) i przekazywany bezpośrednio władzom fiskalnym kraju, którego rezydentem jest właściciel rachunku11.
Bankowość prywatna w Niemczech do drugiej połowy XIX wieku w dużym stopniu finansowała
rozwój przemysłu w pierwszej jego fazie ekspansji i funkcjonowała pod postacią domów bankowych12.
Do najstarszych z nich zaliczają się: Joh. Berenberg (założony w 1590 r. w Hamburgu), B. Metzler Seel
Sohne (założony we Frankfurcie/Main w 1674 r.) i Delbrück&Co. (utworzony w Kolonii w 1712 r.).
Obecnie w Niemczech funkcjonuje 30 prywatnych domów bankowych, spośród których największymi
są: Sal. Oppenheim, Metzler, Berenberg i M.M. Warburg13.
7

8
9

10
11
12
13

J. Pietrzak, Kształtowanie wizerunku usług ekskluzywnych na przykładzie private banking, „Marketing i Rynek” 2003,
nr 12, s. 16.
B. Strzyżewska, System bankowy Szwajcarii na tle procesów integracyjnych w Europie, Poznań 2002, s. 52–53.
J. Mazurek, Banki jak w zegarku, „Oferty banków dla zamożnych klientów” dodatek specjalny „Forbes” 2007, nr 9,
s. 12–13.
L. Dziawgo, Private banking bankowość dla zamożnych klientów, Kraków, 2006, s. 165.
J. Pietrzak, Zmierzch tradycyjnej szwajcarskiej bankowości prywatnej, „Bank i Kredyt” 2007, nr 3, s. 69.
E. Gostomski, System bankowy w Niemczech, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 2, s. 88.
Idem, Prywatni bankierzy w Europie, „Gazeta Bankowa” 2006, nr 40, s. 13.
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2� Bankowość prywatna w Polsce
Bankowość prywatna w Polsce nie miała dobrych warunków do rozwoju. Pierwsze banki pojawiły
się w Koronie dopiero pod koniec XVI wieku i obsługiwały wyłącznie zamożną szlachtę. Rolnicze Królestwo Polskie nigdy nie dorobiło się silnego mieszczaństwa. Zamęt epoki saskiej, a następnie zabory
znacznie opóźniły rozwój ekonomiczny ziem polskich, które gorączkę rewolucji przemysłowej przeżyły
prawie 100 lat po Anglii. Burzliwa pierwsza połowa XX stulecia – miotająca granicami Polski, jej ustrojem i mieszkańcami – też nie stworzyła dobrych warunków do rozwoju elitarnych usług bankowych.
Po 1945 roku tym bardziej nie było dla nich miejsca w gospodarce centralnie sterowanej14.
Bankowość prywatna w naszym kraju jest usługą młodą, ma zaledwie kilkanaście lat. Pierwsze oferty
banków przeznaczone dla zamożnych klientów pojawiły się w pierwszej połowie lat 90., ale początkowo
ta forma bankowości stanowiła jedynie marginalny dodatek do bankowości korporacyjnej lub detalicznej, choć i te daleko odbiegały od swojego dzisiejszego kształtu. Jednak w ciągu kilku lat private banking
szybko nabrał znaczenia15.
Private banking w Polsce znajduje się w bardzo wczesnym stadium rozwoju i nie jest zjawiskiem
w pełni ukształtowanym z dwóch powodów16:
1. usługi tego typu w naszym kraju mają bardzo krótką tradycję;
2. segment ludzi zamożnych jest dopiero w fazie tworzenia i gromadzenia majątku.
Jako pierwszy na ścieżkę prywatnej bankowości wkroczył w 1993 r. Bank Handlowy w Warszawie,
należący obecnie do Citigroup. W 1995 r. działalność taką rozpoczął Bank Rozwoju Eksportu (obecnie
BRE Bank, a dwa lata później Bank Pekao SA. Zakres i poziom ówczesnych usług stanowił namiastkę dzisiejszego private bankingu. Prawdziwa rewolucja przyszła wraz z wejściem na nasz rynek banków
zagranicznych, mających przewagę kapitałową, know how oraz dostęp do instrumentów finansowych
na całym świecie. W Polsce pojawiły się stosunkowo niedawno i wciąż jest ich niewiele. Najbardziej
wymagający Polacy, z najzasobniejszymi portfelami, szukając wsparcia w inwestowaniu, wciąż korzystają z usług banków w Luksemburgu lub Szwajcarii. Jednak w Polsce bankowość prywatna szybko się
rozwija. Pojawia się coraz więcej ofert skierowanych do najbogatszych klientów, którym bank oferuje
wyszukane produkty inwestycyjne i opiekę osobistych doradców. Już dziś najbogatsi mogą z pomocą
rodzimych banków inwestować w sztukę, wino, kamienie szlachetne, nieruchomości czy zagraniczne
fundusze. Z czasem będą mieli do dyspozycji jeszcze bardziej wyrafinowane usługi: doradztwo prawne,
podatkowe, a nawet zarządzanie nieruchomościami. Jedyne ograniczenie to wyobraźnia i wielkość majątku klienta.
Obecnie usługi bankowości prywatnej świadczy wiele instytucji, m.in. BRE Bank, Citibank Handlowy, Noble Bank, Bank BPH, PKO BP, ING Bank Śląski, Millennium, Deutsche Bank, Raiﬀeisen, KBC
Kredyt Bank, DZ Bank, BNP Paribas Fortis Bank. Na naszym rynku zaistnieli też światowi potentaci
14
15
16

M. Rabij, Wszystkie dzieci Biskupa Fabri, dodatek tygodnika „Newsweek” 2006, nr 39, s. 22.
L. Dziawgo, W pogoni za światem, dodatek tygodnika „Newsweek” 2006, nr 39, s. 18.
J. Pietrzak, Kierunki rozwoju usług private banking w Polsce, „Bank i Kredyt” 2006, nr 3, s. 28.
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w tej dziedzinie, jak: UBS, Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC. Nie posiadają jednak licencji na prowadzenie działalności bankowej. Mogą jedynie pośredniczyć w otwieraniu kont za granicą, a także promować swoje usługi.
Niszowy charakter bankowości prywatnej nie oznacza, że w tej dziedzinie panuje mniejsza konkurencja. Wręcz przeciwnie, rosnąca liczebność oraz duża atrakcyjność segmentu najbogatszych klientów
powoduje żywe zainteresowanie tym lukratywnym fragmentem rynku nie tylko ze strony banków, lecz
także innych instytucji finansowych i niefinansowych. Poszukują one sposobów wyróżnienia się poprzez specjalizację w takich dziedzinach, jak: obrót nieruchomościami, doradztwo prawne, planowanie
podatkowe, doradztwo inwestycyjne itp. Mimo dużego zainteresowania ze strony różnych podmiotów
przeważająca część rynku zarządzania bogactwem opanowana jest przez banki prywatne „starego typu”
lub przez departamenty bankowości prywatnej dużych banków komercyjnych.
Stała konkurencja ze strony zagranicznych banków (nie tylko szwajcarskich) powoduje, że do końca
nie został jeszcze zdeterminowany model polskiej bankowości prywatnej17.

3� Klienci bankowości prywatnej
Klientów bankowości prywatnej można definiować nie tylko według posiadanego przez nich majątku, lecz także ze względu na okres, od jakiego legitymują się oni statusem bogacza18. Bardzo często
klientami zostają osoby posiadające duży prestiż społeczny, np. lekarze, prawnicy, artyści, politycy
oraz ludzie zajmujący prestiżowe stanowiska menedżerskie. Usługi bankowości prywatnej kojarzą się
z działalnością tradycyjnie zastrzeżoną dla ludzi pochodzących z rodzin arystokratycznych lub dla
potomków wielkich fortun przemysłowych i handlowych. W ostatnich kilkunastu latach w strukturze demograficznej segmentu klientów najbogatszych można zauważyć ciekawe zmiany. Polegają one
na tym, że maleje udział tzw. starych majątków, czyli pieniędzy dziedziczonych z pokolenia na pokolenie, natomiast rośnie liczba wielkich fortun zdobytych i wypracowanych w pierwszym pokoleniu.
Do wzrostu liczby tzw. nowych milionerów i zgromadzonego przez nich bogactwa przyczyniają się
głównie wzrosty kursów akcji spółek giełdowych, błyskotliwe kariery menedżerskie, a także kariery
gwiazd sportu i popkultury, których zarobki osiągają często nieproporcjonalnie wysokie sumy w stosunku do wkładu pracy.
Nowy sposób dochodzenia do bogactwa wywiera także wpływ na oczekiwania wobec banków
komercyjnych: ciężar wymagań przesuwa się z bezpiecznego przechowywania zasobów w stronę ich
aktywnego inwestowania i pomnażania. Współczesne pokolenie milionerów składa się z ludzi młodszych, mniej uzależnionych od rodziny, nastawionych głównie na pomnażanie bogactwa w wyniku
operacji inwestycyjnych. Są oni bardziej aktywni i wymagający. Domagają się nowych, wyrafinowanych produktów i nie obawiają się inwestycji alternatywnych: w spółki nienotowane na giełdzie,
17

18

T. Koźliński, Szwajcarska bankowość prywatna – historia, definicje, szanse i zagrożenia, „Acta Universitatis Nicolai
Copernici, Ekonomia XXXVI, Nauki humanistyczno-społeczne”, z. 372, Toruń 2005, s. 109.
Private banking od A–Z, http://www.rzeczpospolita.pl/spon/noble/se/pb_az/pb_az_5.html
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fundusze hedgingowe, instrumenty pochodne i nieruchomości. Takie funkcje, jak zabezpieczenie
zasobów przed przepisami podatkowymi i zwykłe przechowywanie majątku w prywatnych bankach,
tracą na znaczeniu19.
Obserwując dynamiczny rozwój private banking należy zwrócić uwagę, że usługi bankowości prywatnej są świadczone przez dwa różne typy instytucji bankowych i adresowane do odmiennych segmentów zamożnych klientów.
Warianty private banking:
⊙
⊙

tradycyjny, realizowany przez najstarsze banki prywatne,
nowoczesny, realizowany przez departamenty private banking dużych banków komercyjnych
lub inwestycyjnych.

Klientem banku prywatnego „starego typu” nie może zostać dowolny zamożny człowiek. Formalne
kryterium minimalnej sumy aktywów jest w tym przypadku niewystarczające. Oprócz wymaganych
zasobów trzeba jeszcze posiadać referencje od co najmniej jednego z dotychczasowych klientów oraz
udokumentowane pochodzenie społeczne. Procedury przyjmowania nowych klientów są bardzo rygorystyczne, a rekrutacja przypomina bardziej wstępowanie do elitarnego klubu niż otwieranie rachunku
bankowego. Tradycyjne banki prywatne najczęściej docierają do swoich potencjalnych klientów poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, spotkań zamkniętych, imprez sponsorowanych lub pozyskują nowych klientów dzięki rekomendacji klientów dotychczasowych20.
Ze względu na stosunkowo niską zamożność naszego społeczeństwa oferta bankowości prywatnej
w Polsce jest skromniejsza niż w wysoko rozwiniętych krajach. Stawia ona też przed klientami niższe
progi wejścia. Polski private banking szybko się rozwija. Zarządzanie bogactwem (wealth management)
jest w naszym państwie jeszcze we wstępnej fazie rozwoju. Niektóre banki pomagają w załatwianiu
prywatnych spraw najbogatszych klientów, co jest namiastką popularnej w krajach zachodnich usługi
Family Oﬃce. Już dziś uprzywilejowani korzystają z porad prawnych i podatkowych. Uczestniczą też
w elitarnych imprezach kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych, niejednokrotnie z udziałem wybitnych osobowości.
Polski private banking korzysta ze wzorców stosowanych w krajach o rozwiniętej bankowości prywatnej. Jednak chcąc zdobyć ludzi zamożnych, banki będą musiały jeszcze wypracować lepsze metody ich
obsługi oraz włożyć wiele pracy w szkolenie profesjonalnych doradców21. Nasza elita finansowa dopiero
się rodzi. Zdecydowana większość najzamożniejszych ludzi w Polsce zdobyła majątek w ostatnich kilkunastu latach. Jednak dużo się zmienia – rosną dochody ludności, coraz lepiej inwestujemy i stajemy się
bardziej zamożni22. Szacuje się, że obecnie z usługi private banking korzysta w Polsce ok. 80 tys. klientów,
którzy powierzyli bankom ponad 100 mld zł. W ciągu najbliższych lat liczba ta będzie się powiększać
o kilkanaście tysięcy rocznie. Rośnie zamożność Polaków, a razem z nią świadomość, jak wiele można
19
20
21
22

J. Pietrzak, Private banking – strategia koncentracji na wąskim segmencie rynkowym, „Bank i Kredyt” 2002, nr 7, s. 57.
Eadem, Dwa oblicza private banking, „Bank” 2003, nr 11–12, s. 70–71.
J. Mazurek, Świat bogactwa, „Bank” 2006, nr 11–12, s. 43.
Idem, Private banking po polsku, „Bank” 2007, nr 6, s. 38.
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zyskać, właściwie dobierając instrumenty inwestycyjne. Nasze instytucje finansowe szybko uczą się
odpowiadać na te potrzeby. Wykorzystują przy tym doświadczenie swoich zagranicznych udziałowców i za ich pośrednictwem świadczą coraz bardziej zaawansowane usługi. Na koniec 2008 roku
osób kwalifikujących się do grona HNWI (dysponujących aktywami finansowymi wynoszącymi
ponad 1 mln USD) było w Polsce około 7,7 tys., co oznaczało ponad 20% spadek w porównaniu
z rokiem poprzednim23. Szacuje się, że liczba bogatych i zamożnych Polaków zarabiających ponad
7,1 tys. zł brutto miesięcznie wyniosła w 2010 roku 593 tys. Ich liczba przez ostatnie lata rosła średnio
o 8% rocznie24.

4� Sposoby pomiaru bogactwa zamożnych klientów
W ujęciu makroekonomicznym do podstawowych kategorii mierzących bogactwo zaliczany jest
produkt krajowy brutto (PKB) oraz produkt narodowy brutto (PNB). W analizie bogactwa narodów
przydatną miarą staje się PKB per capita – oceniający poziom rozwoju gospodarczego kraju i przeciętny
standard życiowy ludności. Kolejnym wykorzystywanym miernikiem w szacowaniu bogactwa narodów
jest indeks Giniego, powszechnie nazywany statystyczną miarą nierównowagi w dystrybucji bogactwa.
Niski wskaźnik Giniego oznacza większą równowagę w dystrybucji bogactwa, natomiast wysoki wskazuje dużą nierównowagę dochodów ludności. 0 oznacza idealną dystrybucję bogactwa, a 1 jej brak.
Obecnie wskaźnik Giniego dla większości gospodarek wolnorynkowych waha się pomiędzy 0,25 a 0,5.
Średni wskaźnik dla Unii Europejskiej wynosi 0,31 i wiąż jest znacznie niższy od wskaźnika Stanów Zjednoczonych, który utrzymuje się na poziomie 0,4525.
Według R. Lynn i T. Vanhanen istotnym czynnikiem, który warunkuje bogactwo narodów jest pomiar IQ dla 81 krajów porównywalny ze wskaźnikiem PKB per capita26. Najwyższy współczynnik inteligencji na świecie mają państwa azjatyckie (np. Hongkong 107, Korea Południowa 106, Japonia 105,
Tajwan 104, Singapur 103) oraz kraje europejskie (Austria, Niemcy, Włochy Holandia 102, Szwajcaria
101), a na ostatnich miejscach są kraje afrykańskie. Średnia inteligencja plasuje się na poziomie 90 IQ
i z roku na rok spada.

5� Cele i decyzje zamożnych klientów
Największe znaczenie dla zamożnych klientów mają produkty bankowości prywatnej tj. produkty
bankowe, indywidualne lokaty, produkty inwestycyjne i prestiżowe karty kredytowe oraz zagraniczne
23

24
25
26

P. Zielewski, Najbogatsi odrabiają straty po załamaniu, „Private banking” dodatek specjalny „Forbes” 2010, nr 11,
s. 105.
KPMG na podstawie danych Ministerstwa Finansów, Rynek dóbr luksusowych w Polsce, Warszawa 2010.
K. Opolski, T. Potocki, T. Świst, Wealth Management Bankowość dla bogatych, Warszawa 2010, s. 14–15.
R. Lynn, T. Vanhanen, IQ and the Wealth of Nations, Washington, 2006.
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fundusze inwestycyjne. Do kluczowych usług bankowości prywatnej należy profesjonalne doradztwo finansowe, doradztwo prawne i podatkowe. Klienci bankowości prywatnej są obsługiwani przez
osobistych doradców. Powinien to być jeden doradca, który spotyka się z klientem najczęściej w specjalnych pomieszczeniach w banku, ale coraz częściej spotkania odbywają się w dogodnym czasie
i miejscu dla klienta.
Usługi private banking mają dwie podstawowe funkcje. Poza zwiększeniem wartości majątku zabezpieczają aktywa finansowe klientów przed ryzykiem politycznym, kryminalnym, fiskalnym lub wynikającym ze stosowania prawa spadkowego. Fundamentem jest tu obowiązek zachowania przez bank
dyskrecji. Aby dochować tajemnicy rachunki klientów są utajnione w systemie informatycznym banku.
Instytucje finansowe często stosują tez zasadę „chińskich murów”, zgodnie, z którą finanse podmiotu
gospodarczego i prywatne przedsiębiorcy obsługują odseparowane zespoły ludzi. Usługi private banking
mają charakter kompleksowy. Coraz częściej umowy klientów z bankami przewidują aktywne zarządzanie majątkiem oraz szeroko pojęte doradztwo inwestycyjne. Na życzenie zamożnych klientów banki
nabywają dzieła sztuki (art banking), metale szlachetne czy kolekcje numizmatyczne, a nawet kolekcje
win (wine banking)27.

6� Globalne załamanie rynku private banking w Polsce i na świecie
Kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku od znacznego spadku cen na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, objął w 2008 roku cały świat i stał się dominującym trendem na rynkach
finansowych w 2009 roku. Mimo że duża część z grup najbogatszych nie odczuła go w sposób krytyczny,
to większość zaczęła dostrzegać sposoby na pomnażanie bogactwa w innej, znacznie bezpieczniejszej
architekturze finansowej i perspektywie czasowej28. Kryzys mocno wpłynął na biznes private banking, bo
też od dziesięcioleci nie było tak dramatycznych zdarzeń na rynku finansowym. Kryzys spowodował
spadek zaufania, który ma podwójną naturę. Wątpi się nie tylko w postawę etyczną bankowców, ale
także w ich umiejętności zawodowe. W takiej sytuacji odbudowa zaufania będzie w najbliższych latach
poważnym wyzwaniem dla całego sektora bankowego. Natomiast mając na uwadze codzienny biznes,
należy zauważyć, że kryzys finansowy spowodował, iż oferty banków oraz oczekiwania klientów stały się
bardziej realistyczne29.
Światowy rynek private banking jest na bieżąco monitorowany. Jednym z najistotniejszych zestawień prezentujących dane dotyczące głównych banków światowych świadczących usługi private banking są corocznie ukazujące się The Scorpio Partnership Private Banking Benchmark – raporty
wiodącej międzynarodowej firmy konsultingowej. Kolejne raporty do roku 2007 ukazywały niezwykle korzystny obraz rozwoju światowego rynku bankowości prywatnej. Rok 2008 wraz z kryzysem
27

28
29

M. Nieniewski, Dyskrecja w cenie, „Oferty banków dla zamożnych klientów” dodatek specjalny „Forbes” 2007, nr 9,
s. 15.
K. Opolski, T. Potocki, T. Świst, Wealth Management Bankowość dla bogatych, Warszawa 2010, s. 13.
L. Dziawgo, Specjalne względy dla bogaczy, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 4.
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przyniósł wyraźne pogorszenie sytuacji na tym rynku30. Obecnie łączna wartość aktywów zarządzanych przez badane instytucje oszacowano na kwotę 13,6 bln USD na koniec 2009 roku, podczas gdy
w roku 2008 było to 11,6 bln USD, a w 2007 roku 12,6 bln USD31.
Pomimo negatywnych konsekwencji kryzysu w raporcie World Wealth Report 2010 prognozuje się,
że ilość zamożnych mieszkańców świata oraz wartość ich aktywów będzie nieustannie wzrastać. Jest to
niewątpliwie ważny czynnik, który skłania instytucje do tworzenia unikalnej oferty skierowanej do sektora najbogatszych32. Grupa najzamożniejszych klientów HNWI wyniosła w 2009 roku 10 mln osób
i zgromadziła 39 bln USD33 (tabela 1). Najbogatsi odzyskują pozycję i majątki. Na koniec 2008 r. liczba
najbogatszych ludzi świata wyniosła 8,6 mln osób, rok wcześniej było ich 10,1 mln. Ich aktywa skurczyły
się w ciągu roku aż o 19% do około 32,8 bln USD.
Tabela 1. Liczebność i zamożność grupy HNWI na świecie w latach 2007–2009
2007

2008

2009

Obszar

Liczba
osób
(w mln)

Majątek
(w bln USD)

Liczba
osób
(w mln)

Majątek
(w bln USD)

Liczba
osób
(w mln)

Majątek
(w bln
USD)

Europa

3,1

10,7

2,6

8,3

3,0

9,5

Ameryka
Północna

3,3

11,7

2,7

9,1

3,1

10,7

Azja i region
Pacyfiku

2,8

9,5

2,4

7,4

3,0

9,7

Ameryka
Łacińska

0,4

6,2

0,4

5,8

0,5

6,7

Bliski Wschód

0,4

1,7

0,4

1,4

0,4

1,5

Afryka

0,1

1,0

0,1

0,8

0,1

1,0

OGÓŁEM

10,1

40,7

8,6

32,8

10,0

39,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Merrill Lynch Wealth Management, Capgemini, World Wealth
Report 2010.

30
31

32
33

D. Bednarska-Olejniczak, Private banking – marketing, jakość, sprzedaż, Warszawa 2010, s. 29.
Dane z raportu The Scorpio Partnership Private Banking 2010, http://www.scorpiopartnership.com/uploads/
pdfs/2010%20scorpio%20partnership%20global%20private%20banking%20KPI%20Benchmark.pdf
K. Pikuła, Bogactwo (nie)kontrolowane, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 4, s. 22.
Merrill Lynch Wealth Management, Capgemini, World Wealth Report 2010.
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Kryzys finansowy dotknął instytucje sektora private banking w różnym stopniu. Najmocniej ucierpiał model oparty na bankowości inwestycyjnej, wiele podmiotów zostało przejętych lub zniknęło
z rynku. Kryzys oprócz wymiernych strat finansowych, doprowadził do jednego z najgroźniejszych
zjawisk – utraty zaufania i podważenia reputacji sektora usług private banking. Dotknęło to niemal
wszystkie główne marki, jak UBS, Citigroup, Merrill Lynch. Private banking okazał się bardzo podatny
na zmiany koniunktury. Nastrój optymizmu, jaki zapanował w bankowości w pierwszych latach XXI
wieku, nie tylko osłabił ostrożne nastawienie, lecz także spowodował stan nadprodukcji w sektorze
usług private banking34.

Podsumowanie
Private banking budują dzisiaj klasę społeczną ludzi bogatych, którzy bogactwo będą przekazywać
z pokolenia na pokolenie, coraz bardziej oddalające się od pozostałych grup społecznych35. Od ponad
dziesięciu lat banki prześcigają się w udoskonalaniu oferty dla najlepszych klientów. Private banking nie
może być postrzegany jako obsługa finansowa dla bogaczy, ponieważ zmienił on oblicze całej współczesnej bankowości. Dzięki private banking widoczny jest spadek znaczenia produktów i usług bankowych: rachunków i lokat, a rozwój produktów zaawansowanych, których oprocentowanie oparte jest
na cenach surowców. Najbogatsi odrabiają straty po załamaniu na rynku finansowym – tak wynika
z raportu World Wealth Report 2010. Klienci bankowości prywatnej zdecydowanie wolą dziś inwestycje
w przewidywalne zyski w instrumenty o stałych dochodach. Wraz z ustabilizowaniem się sytuacji na
światowych giełdach wzrasta udział akcji w portfelach najbogatszych klientów. Duże banki obecnie kładą nacisk na odbudowanie wizerunku i zaufania do doradców.

Summary
The following article presents the diﬃculties concerning establishing the origin and the current situation of the private banking sector. Private banking is one of the youngest as well as the most intensively
growing areas of banking. In Poland we can observe many problems with defining what private banking
actually is, the problem starts with the correct translation. The term private banking is known in Poland
as the name of the account for clients which have higher earnings. Now almost every major bank has
an oﬀer assigned for wealthy customers. The Western countries call this sort of oﬀers personal banking
which of course have nothing to do with private banking. The paper discusses how private banking came

34

35

J. Pietrzak, Odporność różnych modeli private banking na skutki kryzysu finansowego, „Bank i Kredyt” 2009, nr 5,
s. 5–20.
P. Pietkun, Dyskretny urok burżuazji, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 4, s. 40.
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into existence and how rich clients are perceived by banks. It also indicates/points out the objectives
and decisions made by wealthy customers. Special attention is paid to the damage caused by the global
collapse of the private banking market worldwide including Poland.

Elżbieta Aleksandra Studzińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
studia stacjonarne III stopnia, III rok
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Ada Dobrowolska

Egipski system bankowy
Wstęp
Egipski system bankowy działa w specyficzny sposób ze względu na regulacje, które są ściśle powiązane z prawami islamu. Podstawowe zasady finansowe sprawiają, że na terenie państw muzułmańskich
powstają nowe, nieznane zachodniemu światu produkty bankowe. Prawa Koranu i szariatu decydują nie
tylko o zakresie i różnorodności oferty instytucji finansowych, ale również mają wpływ na kształt całego
systemu bankowego.
Celem artykułu jest analiza kształtu, struktury, rozwoju oraz potencjału egipskiego systemu bankowego. Zmiany polityczne, które zachodzą w tamtym rejonie świata będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie wschodnich rynków finansowych. Duży potencjał Egiptu sprawia, że ten region może stać
się w przyszłości największym islamskim centrum finansowym.

1. Egipski system bankowy w świetle prawa Koranu i prawa szariatu
Egipski system bankowy jest nieodłącznie związany ze światem islamu. Muzułmańskie finanse są
dość specyficzne ze względu na to, że działają w oparciu o prawo Koranu i prawo szariatu.
Do podstawowych zasad finansowych islamu należy zakaz stosowania riba, czyli odsetek. Muzułmanie wierzą, iż pobieranie procentu jest niesprawiedliwe, dlatego system bankowości islamskiej bazuje na
podziale zysków. Nieuzasadnione jest zarówno oddanie pożyczonej kwoty z odsetkami, jak i sytuacja,
w której pożyczkobiorca osiąga wysokie zyski i dzieli się nimi. Najważniejszym kryterium decydującym
o udzieleniu kredytu jest więc zyskowność przedsięwzięcia1.
1

E. Warnowska, Ł. Konopielko, Finanse po islamsku, „Miesięcznik Finansowy Bank”, październik 2010, s. 20.
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Oznacza to, iż zgodnie z prawem obowiązuje wyraźny zakaz naliczania odsetek od kredytów i pożyczek, dlatego głównym wynagrodzeniem banków z tytułu udzielenia kredytu jest stosunkowo wysoki
koszt ich przyznania. Stąd muzułmańskie instytucje finansowe koncentrują się na finansowaniu krótkoterminowych przedsięwzięć handlowych charakteryzujących się stosunkowo niskim poziomem ryzyka
inwestycyjnego.
Drugą istotną kwestią muzułmańskich finansów jest zakaz gharar, czyli zawierania takich kontraktów
sprzedaży czy kupna, w którym jedna ze stron lub obie strony nie uzyskały wszystkich ważnych informacji. Podnoszona jest tutaj kwestia niejasności co do wzajemnych zobowiązań stron2.
Trzecim ograniczeniem wynikającym z Koranu jest maysir, czyli zakaz hazardu, gdyż jego wynik zależy od przypadku. Dodatkowo, zgodnie z tą zasadą wyznawcy islamu nie uznają zarządzania ryzykiem
ani zmiany wartości pieniądza w czasie, ponieważ stanowi to rodzaj hazardu. Według Koranu autorem
wydarzeń w przyszłości jest Allach, a człowiek nie jest w stanie ich przewidzieć3.

2� Islamskie kontrakty finansowe
Islamski system finansowy opiera się na dwóch typach kontraktów: pośrednictwa i transakcyjnych.
Do kontraktów pośrednictwa zalicza się mudaraba. W tym wypadku zyski i straty są dzielone między
wszystkich interesariuszy. Bank dostarcza cały kapitał potrzebny na sfinansowanie projektu, dzięki czemu ma możliwość uczestniczenia w zysku. Oznacza to, że bank ponosi całe ryzyko finansowe związane
ze stratami, zaś firma naraża jedynie swoje zasoby. Wadą tego systemu są problemy z monitoringiem
i nadzorem, zwłaszcza gdy kredyt jest udzielany małemu, rozwijającemu się przedsiębiorstwu. W krajach muzułmańskich firmy nagminnie uchylają się od płacenia podatków, co sprawia, że trudno jest ustalić rzeczywisty dochód uzyskany przez przedsiębiorstwo, a co za tym idzie także bank4.
Kolejny kontrakt pośrednictwa to kinala, w którym dłużnik ponosi pełną odpowiedzialność za dług.
Dodatkowo jako trzecia strona kontaktu występuje poręczyciel, który spłaca dług, w przypadku gdy
dłużnik z jakichkolwiek powodów nie jest w stanie tego zrobić.
Trzecim kontraktem w tej grupie jest amana, czyli depozyt na żądanie. Jest on przechowywany
w banku dla bezpieczeństwa, jednakże bank nie wypłaca od zgromadzonych środków odsetek. Pomimo
że deponenci nie mają udziału w zyskach, bank może inwestować zebrane fundusze. Stąd częstokroć
stosuje się różne formy zachęty dołączone do tego produktu, na przykład w postaci krótkoterminowych,
nieoprocentowanych pożyczek dla deponentów amana.

2

3

4

J. Karwowski, Finanse islamskie a kryzys, [w:] K. Brzozowska, S. Flejterski (red.) Finanse 2009 – Teoria i Praktyka.
Bankowość, Szczecin 2009, s. 38.
K. Borowski, J. Nowakowski, Finanse islamskie – wybrane zagadnienia bankowości islamskiej i islamskich rynków akcji,
[w:], P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Lublin
2007, s. 333–334.
J. Danecki, Podstawowe informacje o islamie, tom 1, Warszawa 1998, s. 264.
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Ostatnim kontraktem pośrednictwa jest takaful, czyli system ubezpieczeń wzajemnych, opartych na
ochronie zbiorowej. Członkowie opłacający składki w systemie stają się jego właścicielami i korzystają
z funduszu w przypadku zaistnienia sytuacji, przed którą zostali ubezpieczeni5.
Następną grupą produktów bankowych są umowy transakcji, do których zalicza się muszarakę. Jest
to porozumienie między bankiem a jego partnerem lub partnerami, którzy wspólnie ponoszą ryzyko
inwestycyjne. Zyski i straty są uzależnione od oprocentowania wkładu każdej ze stron.
Innymi umowami transakcyjnymi są transakcje zabezpieczone aktywami. Należy do nich finansowanie obrotu handlowego, gdzie najbardziej popularną formą jest murabaha. Bank nabywa towary lub
usługi i sprzedaje je klientom, doliczając ustaloną marżę, która ma za zadanie pokryć koszty ryzyka bankowego w okresie od nabycia danego towaru do sprzedaży go firmie.
Do umów transakcyjnych należy również ijara, która stanowi formę leasingu operacyjnego bądź finansowego. Bank wynajmując towary lub usługi pobiera opłatę, której wysokość jest stała dla danego
okresu. Akt własności przechodzi na leasingobiorcę po dokonaniu ostatniej wpłaty. Natomiast w przypadku istisna oddanie towaru w posiadanie i zapłata są odroczone. Jedna ze stron zgadza się na oddanie
na własność dobra w dokładnie określonym czasie w przyszłości za z góry ustaloną cenę. Zapłaty można
dokonać przy dostawie produktu lub w ratach, w zależności od charakteru umowy.
Ostatnią formą kontraktu jest qard Hassan, która stanowi swego rodzaju pożyczkę. Kredytodawca
udziela znajdującemu się w potrzebie pożyczki bez odsetek. Jedyne dozwolone opłaty to te związane
z kosztami administracyjnymi, które nie mogą być zależne od wielkości lub terminu zapadalności pożyczki. Do tej kategorii należą pożyczki osobiste, zdrowotne oraz te na cele edukacyjne6.

3� Struktura egipskiego systemu bankowego
Opisana powyżej specyfika islamskich finansów oparta na prawach religii całkowicie kształtuje
wygląd i funkcjonowanie egipskiego systemu bankowego. Zgodnie z ustawą uchwaloną w 1975 roku
w Egipcie wyróżnia się trzy rodzaje banków:
⊙
⊙

⊙

5
6
7

komercyjne, które zwykle akceptują depozyty i zapewniają środki finansowe dla wielu transakcji,
inwestycyjne, realizujące w średnio- i długookresowej perspektywie działania związane
z promocją nowych firm oraz finansowaniem aktywów trwałych (mogą również przyjmować
depozyty),
specjalistyczne, które wykonują czynności związane z obsługą finansową określonych dziedzin
działalności gospodarczej7.

M. Masny, Pieniądze od muzułmanów, „Gazeta bankowa” 2006, 20–24 października, s. 22–23.
S. Heffernan, Nowoczesna Bankowość, Warszawa 2007, s. 339–400.
http://www.luc.edu/orgs/meea/volume3/elsahzly.htm
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Schemat 1. Struktura egipskiego systemu bankowego

Bank Centralny Egiptu
Banki państwowe

Liczba: 5
Oddziały: 2088

Joint venture banki

Liczba: 27
Oddziały: 1270

Banki zagraniczne
Razem

Liczba: 7
Oddziały: 85
Liczba: 39
Oddziały: 3443

Źródło: opracowanie własne na podstawie Central Bank of Egypt, Annual Report 2008/2009, s. 124.

Egipski system bankowy w 2009 roku składał się 39 banków oraz Banku Centralnego (schemat 1).
Należy zwrócić uwagę na fakt, że banki państwowe posiadają aż 2088 oddziałów, co stanowi 60,64%
wszystkich oddziałów banków na terenie Egiptu. Warto zauważyć, iż świadczy to o bardzo dużym udziale bankowości państwowej w strukturze egipskiego systemu bankowego.
Do grupy banków komercyjnych należy 27 joint venture banków oraz 7 oddziałów banków zagranicznych, łącznie z 1270 oddziałami. W egipskim systemie bankowym funkcjonują również 3 banki specjalistyczne. Są to Bank Przemysłowy, Egipski Bank Nieruchomości oraz Bank Rolnictwa, przy czym ten
ostatni ma zdecydowanie dominującą rolę8.

4� Centralny Bank Egiptu
Najważniejszym bankiem w całym systemie bankowym jest Bank Centralny działający w Kairze od
1961 roku. Jego głównym celem jest osiągnięcie w średnioterminowej perspektywie niskiej stropy inflacji, co jest niezbędne dla utrzymania zaufania oraz zapewnienia wysokiej stopy z inwestycji.
Do zadań Centralnego Banku Egiptu należy regulacja systemu bankowego, formułowanie i realizacja polityki pieniężnej i polityki kredytowej, w tym stóp na rynku międzybankowym. Dodatkowo Bank
8

http://www.propertyshowrooms.com/egypt/guide/banking-in-egypt.asp
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Centralny zajmuje się rezerwami walutowymi Arabskiej Republiki Egiptu, a także reguluje i zarządza
kwestią obecności Egiptu na rynku walutowym. Sprawuje nadzór w zakresie krajowego systemu płatniczego oraz zarządza egipskim zadłużeniem zagranicznym. Centralny Bank Egiptu jest również bankiem
emisyjnym, zarządza płynnością w gospodarce narodowej poprzez wykonywanie operacji otwartego
rynku. Ma także wpływ na działalność kredytową banków, która powinna zagwarantować spełnienie
rzeczywistych potrzeb wynikających z różnych aspektów działalności gospodarczej. Bank pełni również
funkcję nadzorczą nad jednostkami sektora bankowego, zarządza rezerwami złota oraz rezerwami dewizowymi państwa.
Struktura organizacyjna Banku Centralnego przedstawia się w następujący sposób. Prezes Banku
jest odpowiedzialny przed Radą Komisarzy, która pełni obowiązki i posiada zakres odpowiedzialności
zbliżony do zarządu. Ponadto istnieje Rada Audytorów, która jest odpowiedzialna za finansowy monitoring banku i przedstawienie raportów komisarzom. Dodatkowym organem (nie występującym
w świecie zachodnim), jest Rada Nadzorcza Szariatu, która stoi na straży przestrzegania zasad islamskiego prawa. Rada musi zatwierdzić decyzje podjęte przez powyższe organy. Rada Komisarzy mianuje
uczonych w dziedzinie religii i członków Rady Szariatu. Kiedy uczeni zostają jej członkami, mają pełną
niezależność i mogą odrzucić wszystko, co uznają za sprzeczne z prawem islamskim9.
Tabela 1. Aktywa i pasywa Banku Centralnego Egiptu (w mln USD. Uwaga: 1 funt egipski = 0,16835 USD.)
Pozycja

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Zagraniczne aktywa 10377,61 14513,80 14833,50 18269,36 21793,60 26965,66 30635,18 29121,38
Krajowe aktywa

24758,25 32945,79 41269,86 47644,61 38194,61 48379,63 44005,72 29897,14

Aktywa = Pasywa 35135,86 47459,60 56103,37 65913,97 59988,21 75345,28 74640,91 59018,52
Zagraniczne pasywa
Krajowe Pasywa

8930,47 12671,38 13441,08 12266,50 11690,24 11139,39

865,32

816,16

26205,39 34788,21 42662,29 53647,47 48297,98 64205,89 73775,59 58202,36

Źródło: opracowanie własne na podstawie Central Bank of Egypt, Annual Report 2008/2009, s. 15–16.

Analiza danych zamieszczonych w tabeli 1 wskazuje na rozwój działalności Banku Centralnego
Egiptu do 2008 roku, który przejawia się we wzroście poziomu aktywów banku. W 2009 roku widoczny jest spadek tego poziomu. W tym czasie łączna wartość aktywów była równa 59018,51 mln USD

9

http://www.cbe.org.eg
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(350570 mln funtów egipskich). W porównaniu z rokiem 2008 dynamika aktywów kształtowała się na
poziomie 79,07%.
Aktywa Banku Centralnego Egiptu w 2002 roku w znacznej mierze składały się z aktywów krajowych. Z czasem ta struktura zmieniła się. W 2008 roku aktywa zagraniczne stanowiły już 41% aktywów ogółem. Taka sytuacja może być związana z rozwojem Egiptu jako centrum finansowego regionu.
W 2009 roku aktywa zagraniczne i krajowe kształtowały się na zbliżonym poziomie, co może być wynikiem światowego kryzysu finansowego. W przypadku pasywów dominującą rolę pełni kapitał krajowy.

5� Regulacje w zakresie bezpieczeństwa finansowego banków egipskich
W Egipcie organem, który pełni nadzór nad bankami jest Centralny Bank Egiptu. Od momentu
reform w 1991 roku CBE wykonał szereg prac, które miały na celu wzmocnienie wypłacalności i efektywności banków.
Do działań tych należało obniżenie rezerw obowiązkowych z 25% do 15% depozytów w funtach
egipskich. Jednocześnie wymagany wskaźnik płynności został zmniejszony z 30% do 20%, ale równocześnie jego zakres został rozszerzony. Wymaganiami co do wskaźnika płynności zostały objęte również
(oprócz banków komercyjnych) firmy i banki inwestycyjne. Zgodnie z danymi ze stycznia 2011 roku
rezerwy utrzymywane przez banki egipskie w Banku Centralnym kształtowały się na poziomie 84040,8
mln funtów egipskich, czyli 14148,28 mln USD.
Mimo podjętych działań wymagania dotyczące rezerw i płynności są nadal wysokie w porównaniu
do międzynarodowych standardów. Może być to związane z obawami, jakie dzieli władza w związku
z niską kapitalizacją i wypłacalnością banków.
Kolejny współczynnik określa minimalny udział kapitałów własnych w kapitałach ogółem i jest wyznaczony na poziomie 8% zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 1991 roku. W tym zakresie ustalono
dwa okresy przejściowe. Banki, które posiadały około 7% kapitałów własnych pod koniec 1990 roku,
były zobowiązane do dostosowania się do nowych przepisów do końca 1992 roku. Banki, których kapitały własne stanowiły mniej niż 7% kapitałów ogółem, obowiązywał wydłużony termin – do końca
1993 roku. Obecnie istnieje kilka małych, prywatnych banków, które nie dostosowały się do powyższych
przepisów. Bank Centralny opracował system kar, który ma stanowić motywację zapewniającą postępy
w tej dziedzinie.
Bank Centralny reguluje również stosunek zobowiązań w walucie zagranicznej do aktywów w walucie zagranicznej. Jego maksymalny limit został ustalony na poziomie 105%. Ograniczenia dotyczą również koncentracji inwestycji zagranicznych. Inwestycje te prowadzone przez banki mogą maksymalnie
osiągać wartość równą 40% kapitału bankowego.
W Egipcie wyznaczony jest również limit koncentracji kredytów. Kredyty udzielone jednostkom
powiązanym nie mogą przekraczać 30% kapitału własnego, dodatkowo kredyt pojedynczego klienta nie
może przekraczać 25% kapitału. Ta zasada dotyczy wszystkich kredytobiorców, również tych z sektora
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publicznego. Dodatkowo, aby zniechęcić banki do udzielania pożyczek wewnętrznych, banki nie mogą
udzielać kredytów członkom zarządu oraz audytorom.
Centralny Bank Egiptu stosuje się również do standardów wyznaczonych przez powstałą w 1991
roku Organizację ds. Rachunkowości i Audytu dla Islamskich Instytucji Finansowych. Organizacja
skupia 105 członków w 24 krajach. Do chwili obecnej wprowadziła w życie 50 standardów w zakresie
rachunkowości, audytu, zarządzania oraz kwestii związanych z zagadnieniami etycznymi oraz prawem
Szariatu. Sprzyja to harmonizacji standardów rachunkowości i audytu.
Ponadto w 2002 roku banki centralne krajów islamskich (również Centralny Bank Egiptu) powołały
Radę ds. Islamskich Usług Finansowych. Jej zadaniem jest tworzenie międzynarodowych standardów
w zakresie ładu korporacyjnego, zapewnienie przejrzystości i ujawniania informacji w ramach islamskiego sektora usług finansowych, obejmującego bankowość, ubezpieczenia i obrót papierami wartościowymi. Również w 2002 roku powstała Międzynarodowa Islamska Agencja Ratingowa. Agencja Bahrajn
ocenia banki oraz fundusze powiernicze działające na zasadach prawa szariatu10.

6� Reformy
Egipski system bankowy przeszedł głębokie reformy w latach dziewięćdziesiątych. Obecnie mamy
do czynienia ze zliberalizowanym i zmodernizowanym systemem, który jest regulowany i nadzorowany
zgodnie z międzynarodowymi standardami.
W ramach reform zostały wprowadzone przepisy dające większą niezależność Centralnemu Bankowi Egiptu. Reformy dotyczyły również kwestii zarządzania trzema bankami sektora publicznego. Jednocześnie miał miejsce rozwój zautomatyzowanego systemu informacyjnego kredytobiorców. Dodatkowo w Egipcie zostały przeprowadzone reformy dotyczące polityki monetarnej oraz fiskalnej.
Nowe przepisy stymulowały banki do wprowadzania innowacji oraz zachowania zasad zdrowej konkurencji. W czerwcu 1998 roku umożliwiono zakładanie banków prywatnych. Realizowany
program prywatyzacji oraz dobrze rozwijający się rynek obligacji krajowych dał bankom możliwość
dywersyfikacji swojego portfela, a w rezultacie zmniejszenie ryzyka. Dodatkowo banki, rozszerzając
swoją ofertę o usługi brokerskie czy konsultacje inwestycyjne, poprawiają jakość usług na rynku kapitałowym.
Można powiedzieć, że reforma egipskiej bankowości, która opierała się przede wszystkim na promowaniu przejrzystości i zastosowaniu odpowiednich standardów rachunkowości i kontroli, była udana. Sektor bankowy odgrywa kluczową rolę w procesie rozwoju Egiptu. Przeprowadzone reformy miały
umożliwić osiągnięcie szybszego wzrostu gospodarczego. Aktualnie Egipt ma szansę stać się największym centrum finansowym w regionie11.

10
11

http://www.luc.edu/orgs/meea/volume3/elsahzly.htm
http://www.egypt-accounting.com/egypt-banking.html
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Podsumowanie
Mimo przeprowadzonych reform w ramach Egipskiego Systemu Bankowego należy pamiętać, że
islamskie finanse opierają się na prawach religii powstałych 1,5 tysiąca lat temu. Ze względu na rosnące
znaczenie krajów muzułmańskich w globalnej gospodarce warto zapoznać się z regułami finansowymi,
które nimi rządzą. Aby to było możliwe konieczne jest zrozumienie skali i specyfiki powiązań między
systemem bankowym a źródłami religijnymi, z których najważniejszy jest Koran. Warto zwrócić uwagę
na fakt, że zasady finansów islamskich są bardzo odmienne od panujących w krajach zachodnich. Oznacza to, że system bankowy Egiptu charakteryzuje się specyficzną strukturą. Jest to widoczne, zwłaszcza
gdy analizuje się zasady funkcjonowania Centralnego Banku Egiptu, w którym kluczowe znaczenie mają
decyzje podjęte przez Radę Szariatu weryfikującą zgodność działań Banku z prawami Koranu.
Zatem, analizując strukturę i funkcjonowanie egipskiego systemu bankowego, należy pamiętać
o jego zawiłościach, widocznych z punktu widzenia konwencjonalnej w rozumieniu Zachodu bankowości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że sektor bankowości islamskiej okazał się dużo bardziej odporny
na kryzys finansowy, bowiem banki te nie inwestowały w toksyczne aktywa i nie dokonywały transakcji
opartych na wysokim lewarowaniu12. Stąd dynamiczny rozwój bankowości islamskiej, a w tym również
bankowości egipskiej jest przedmiotem rosnącego zainteresowania.

Summary
In the face of the global economy, the Muslim world has an increasing impact on the financial market. However, to be able to understand this world, it is necessary to become acquainted with its specificity, which is associated with a high importance of the regulation based on Koran.
It is worth noting that the principles of Islamic finance is very diﬀerent from those in Western countries. To better understand this diﬀerence in article is used the example of the Egyptian Banking System which is related to the important role of Egypt in the financial markets of Muslim countries. It is
about the Koran and Shariat law and Islamic financial contracts. The article also examined the shape,
structure, development and potential of the Egyptian Banking System.
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