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Od Rady Naukowej

Z przyjemnością przekazujemy kolejny zeszyt naukowy „Studia i Prace Kolegium Zarzą-
dzania i Finansów”. Numer 174 został poświęcony zagadnieniom związanym m.in. z prawną 
ochroną uczestników rynku kapitałowego, rozwojem społeczno-gospodarczym Europy Środ-
kowo-Wschodniej czy wyceną przedsiębiorstw innowacyjnych.

Artykuły, napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Pol-
ski, koncentrują się na bieżących problemach i dylematach dotyczących gospodarki zarówno 
polskiej, jak i światowej.

Celem pierwszego artykułu, napisanego przez Jakuba Kwiecińskiego, jest omówienie 
zagadnienia prawnokarnej ochrony uczestników rynku kapitałowego. Dokonano w nim ana-
lizy przepisów prawa krajowego, mających na celu zapewnienie tej ochrony na tle rozwiązań 
unijnych. Analizie poddano także przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
i rozporządzenia MAR w zakresie manipulacji instrumentami finansowymi.

Kolejny artykuł, autorstwa Anny Misztal, poświęcony został analizie wpływu stopnia roz-
woju społeczno-gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na zrównoważony 
rozwój przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono w Polsce, Czechach, Słowacji, na Litwie, 
Łotwie i w Estoni w latach 2008–2017.

Marta Czyżewska, Karolina Kozioł i Rafał Pitera podjęli problematykę tradycyjnych 
metod wyceny przedsiębiorstw i możliwości ich zastosowania do obecnie modnych, inno-
wacyjnych przedsiębiorstw, jakimi są startupy. W publikacji ukazano zalety i wady stoso-
wanych metod wyceny przedsiębiorstw oraz nakreślono dylematy i wyzwania, przed jakimi 
stają inwestorzy oraz założyciele startupów.

Mariusz Konopka w swoim artykule stawia hipotezę, że następująca wszechobecnie 
wirtualizacja ma charakter postępowy i prowadzi do zmian w organizacjach i zarządzaniu. 
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Podejmuje także próbę uporządkowania informacji o pochodzeniu, podstawach i poglądach 
na temat wirtualizacji. Autor przedstawia własną propozycję podejścia do zagadnień zwią-
zanych z wirtualizacją, starając się jednocześnie zaznaczyć powiązanie pomiędzy zarządza-
niem, wirtualizacją i organizacją.

Celem artykułu Pawła Oleszczuka jest przybliżenie koncepcji eksportu wartości doda-
nej oraz zweryfikowanie hipotezy o importochłonności eksportu wraz z postępującymi pro-
cesami fragmentaryzacji produkcji przemysłowej, poprzez porównanie różnic w eksporcie 
wartości dodanej na przykładzie Polski oraz Malezji.

W ostatnim artykule Piotr Kiewel bada reakcje fizjologiczne konsumentów z wykorzy-
staniem inteligentnych zegarków. Zdaniem Autora urządzenia ubieralne oraz smartfony 
zyskują nowe funkcjonalności i w połączeniu z instytucjami finansowymi dają możliwość 
dokonywania płatności nimi. Połączenie danych transakcyjnych z podstawowymi danymi 
o zachowaniu organizmu przed podjęciem decyzji o zakupie daje możliwość lepszego zro-
zumienia konsumentów oraz emocji, jakie towarzyszą konsumentom.

Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” 
będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków 
życia gospodarczego.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz
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Jakub Kwieciński
Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytet Warszawski

Przestępstwo manipulacji na rynku kapitałowym 
w świetle ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi i prawa wspólnotowego

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie zagadnienia prawnokarnej ochrony uczestników rynku kapitałowego. 
W opracowaniu dokonano analizy przepisów prawa krajowego, mających na celu zapewnienie tej 
ochrony, na tle rozwiązań unijnych. Kompleksowej analizie poddano przepisy ustawy o obrocie instru-
mentami �nansowymi i rozporządzenia MAR w zakresie manipulacji instrumentami �nansowymi. 
Przestępstwo manipulacji stanowi najpoważniejszą kategorię naruszeń prawa na rynku kapitałowym. 
Prowadzi do ponoszenia przez uczestników rynku strat �nansowych, a w rezultacie do utraty zaufania 
do tego rynku przez pozostałych inwestorów.

Słowa kluczowe: manipulacja instrumentami �nansowymi, spekulacja, rynek kapitałowy, rozporzą-
dzenie MAR
Kody klasy�kacji JEL: G18, K22
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1. Wprowadzenie

Rynek kapitałowy należy, obok sektora bankowego, do najważniejszych elementów sys-
temu finansowego i podlega szczególnej ochronie. Sprawnie działający, stabilny i zrównowa-
żony system finansowy odgrywa kluczową rolę w gospodarce każdego kraju, umożliwia jej 
rozwój, a w konsekwencji wpływa na poprawę zamożności społeczeństwa. Jego destabiliza-
cja może zaburzyć równowagę tej gospodarki. Zapewnienie stabilności systemu finansowego 
należy do organów państwa, którym zostały powierzone funkcje nadzorcze.

Najważniejszym elementem rynku kapitałowego jest giełda papierów wartościowych, 
która z jednej strony stanowi miejsce pozyskiwania przez firmy kapitału niezbędnego do 
dalszego rozwoju, z drugiej zaś umożliwia inwestorom efektywne lokowanie środków finan-
sowych. Z punktu widzenia uczestników rynku kapitałowego na ocenę atrakcyjności giełdy 
wpływa przede wszystkim jej przejrzystość oraz bezpieczeństwo inwestycji. W praktyce 
oznacza to, że wszyscy uczestnicy rynku powinni mieć równe prawa w zakresie dostępu do 
informacji rynkowych, ponieważ informacje te mają istotny wpływ na podejmowane przez 
nich decyzje inwestycyjne. Wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości występujących 
w obrocie publicznym wpływają niekorzystnie na poziom zaufania do rynku kapitałowego. 
Utrata zaufania zniechęca uczestników rynku do inwestowania na nim, a w konsekwencji 
prowadzi do wycofywania kapitału i poszukiwania innych, bezpieczniejszych form lokowa-
nia środków finansowych.

Obserwowany w ostatnich latach bardzo dynamiczny rozkwit rynków finansowych 
związany jest z ekspansją nowoczesnych technologii, które sprzyjają wprowadzaniu nowych 
typów instrumentów finansowych. Wobec ich szybkiego rozwoju zapewnienie bezpieczeń-
stwa inwestowanych środków wymaga skutecznej ochrony inwestorów przed uczestnikami 
dopuszczającymi się nadużyć.

W opracowaniu przedstawiono podstawowe akty prawne Unii Europejskiej, dotyczące 
ochrony uczestników rynku kapitałowego w ujęciu historycznym, a także omówiono korespon-
dujące z nimi zmiany uregulowań krajowych, dokonując przy tym analizy obowiązujących 
przepisów prawa polskiego i unijnego przy wykorzystaniu metody formalno-dogmatycznej 
i prawno-porównawczej. Analiza tych przepisów pozwoliła na sformułowanie pewnych ocen 
i wskazanie nieadekwatności niektórych przepisów prawa unijnego, zwłaszcza odnoszących 
się do wysokości sankcji administracyjnych.

Z punktu widzenia uczestników manipulacje na rynku kapitałowym stanowią, obok 
wykorzystania informacji poufnych, najgroźniejszą kategorię nadużyć i przyczyniają się do 
ponoszenia przez inwestorów poważnych strat finansowych oraz do utraty zaufania do rynku 
[Błachnio-Parzych, 2011, s. 199].

Pojęcie „manipulacja” stosowane jest w języku polskim w dwojakim znaczeniu. Po pierw-
sze do oznaczenia „czynności wykonywanej rękoma, wymagającej zręczności i umiejętno-
ści” [Długosz-Kurczabowa, 2005, s. 322]. W drugim, szerszym znaczeniu wyraz manipulacja 
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oznacza „kierowanie inną osobą bez jej wiedzy, posługiwanie się nią dla osiągnięcia okre-
ślonych celów”, jak również „posługiwanie się faktami, danymi, informacjami w sposób 
nieuczciwy w celu zdobycia określonego wpływu na sposób myślenia i zachowania ludzi” 
[Długosz-Kurczabowa, 2005, s. 323].

„Słownik języka polskiego” pod redakcją S. Dubisza określa manipulację także jako „wyko-
rzystanie jakichś okoliczności, naginanie lub przeinaczanie faktów w celu udowodnienia 
swoich racji lub wpływania na cudze poglądy, zachowania, nastroje dla osiągnięcia własnych 
celów” [Dubisz, 2018, s. 790]. W słowniku pod redakcją M. Bańki wyraz „manipulacja” zde-
finiowano jeszcze precyzyjnej, wskazując, że jest to „podstępne wykorzystanie okoliczności, 
naginanie bądź przeinaczanie faktów lub danych w celu zdobycia wpływu na czyjeś poglądy, 
zachowania i nastroje dla osiągnięcia własnych korzyści” [Bańko, 2014, s. 783].

Zasadniczo pojęcie „manipulacja” ma zdecydowanie negatywny wydźwięk. Jest to rodzaj 
nadużycia, a nawet oszustwa polegającego na ukryciu, przemilczeniu lub zatajeniu istotnych 
faktów w celu świadomego wprowadzenia drugiej osoby w błąd.

2.  Ewolucja rozwiązań w zakresie manipulacji 
na rynku kapitałowym

2.1.  Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 
i funduszach powierniczych z 1991 r.

Wejście w życie ustawy z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi i funduszach powierniczych (dalej: p.p.o.p.w.f.p.) [Dz.U. 1991 nr 35, poz. 155 
ze zm.] stworzyło podstawy prawne do rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Ustawodawca 
w pierwszym etapie prac nad projektem ustawy skupił się na organizacyjnej stronie przed-
sięwzięcia, tj. uregulowaniu zasad działania rynku papierów wartościowych oraz powołaniu 
podmiotów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie giełdy − Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie [Jędrzejczak, 1991, s. 3]. 
Przepisy ustawy w bardzo ograniczonym zakresie zapewniały ochronę interesów inwestorów 
oraz zajmowały się kwestią odpowiedzialności karnej za nadużycia na rynku kapitałowym.

Początkowo ustawa p.p.o.p.w.f.p. penalizowała jedynie wykorzystanie informacji stano-
wiących tajemnicę zawodową oraz informacji poufnych. W pierwotnym kształcie przewidy-
wała sankcje karne w art. 119 § 1 i § 2, w świetle którego odpowiedzialności karnej podlegał 
zarówno makler, który ujawniał informację stanowiącą tajemnicę zawodową (kara pozbawie-
nia wolności do lat 3), jak i osoba wykorzystująca informacje poufne (przestępstwo to było 
zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5).

Ustawa była wielokrotnie nowelizowana w celu dostosowania jej do szybko zmieniają-
cego się rynku papierów wartościowych. Jednak analiza przepisów zmieniających ustawę 
p.p.o.p.w.f.p. pozwala przypuszczać, że ustawodawca w pierwszych latach funkcjonowania 
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giełdy nie był przekonany o konieczności wprowadzenia zbyt restrykcyjnych sankcji karnych 
za nadużycia na rynku papierów wartościowych [Kuciński, 2000, s. 64]. Dlatego w pierwot-
nej wersji ustawa nie kryminalizowała samej manipulacji. W art. 64 ust. 3 wprowadzono 
jedynie ogólną normę zakazującą porozumień mających na celu sztuczne podwyższanie lub 
obniżanie ceny papierów wartościowych.

Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych w kolejnych latach pokazało jednak, że 
egzekwowanie etycznych zachowań wśród uczestników rynku było niemożliwe bez wpro-
wadzenia sankcji karnych za nadużycia.

Kolejne zmiany ustawy p.p.o.p.w.f.p. doprowadziły do spenalizowania nowej formy prze-
stępstwa, jaką była manipulacja ceną papierów wartościowych. Przepis art. 119 b ustawy 
przewidywał dla sprawcy manipulacji karę pozbawienia wolności do 3 lat i karę grzywny 
do 5 mln zł. Dla sprawcy, który działał w porozumieniu z inną osobą, przewidziana była 
kara grzywny do 5 mln zł [Dz.U. 1994 nr 4, poz. 17]. Celem wprowadzenia nowego przepisu 
było przeciwdziałanie coraz częstszym wśród uczestników rynku nieetycznym zachowa-
niom, polegającym na manipulowaniu walorami spółek notowanych na giełdzie papierów 
wartościowych.

Pomimo wielu niedociągnięć, ustawa z 1991 r. stworzyła prawno-instytucjonalne pod-
stawy funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce i umożliwiła bardzo dynamiczny roz-
wój giełdy papierów wartościowych w kolejnych latach.

2.2.  Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 
z 1997 r.

Dynamiczny rozwój rynków finansowych, związany z wprowadzaniem nowych tech-
nologii i instrumentów finansowych, sprawił, że konieczne stało się wprowadzenie nowych 
regulacji, które odpowiadałyby potrzebom szybko zmieniającego się rynku kapitałowego. 
Nowe zasady jego funkcjonowania zostały uregulowane w 1997 r. w dwóch odrębnych usta-
wach, tj. Ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (dalej: p.p.o.p.w.) 
[Dz.U. 1997 nr 118, poz. 754 ze zm.] i ustawie o funduszach inwestycyjnych [Dz.U. 1997 
nr 139, poz. 933 ze zm.].

Najważniejsze zmiany w ustawie p.p.o.p.w. w zakresie manipulacji wprowadzone zostały 
jednak dopiero w 2004 r. [Dz.U. 2004 nr 64, poz. 594 ze zm.]. Wynikały one z konieczności 
dostosowania prawa krajowego w zakresie funkcjonowania i organizacji rynku kapitałowego 
do wymogów prawa wspólnotowego w związku z przystąpieniem Polski do UE [Błachnio-Pa-
rzych, 2011, s. 54], w szczególności implementacji dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystania poufnych informacji 
i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), tzw. dyrektywy MAD [Dz. Urz. UE L 2003.96.16]. 
W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizacyjnej z 2004 r. ustawodawca krajowy wska-
zał, że „projekt nowelizacji poza zmianami i uzupełnieniami wynikającymi z konieczności 
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zapewnienia zgodności z prawem wspólnotowym przez pełniejszą implementację dyrektyw 
UE zawiera zmiany i uzupełnienia służące zwiększeniu efektywności nadzoru i egzekwo-
wania prawa na rynku kapitałowym, zgodnie z dyrektywą MAD”1. Najważniejszą zmianą 
było wprowadzenie po raz pierwszy do polskiego porządku prawnego pojęcia manipulacji 
instrumentem finansowym. W art. 97 ustawy p.p.o.p.w. wprowadzono szczegółowy katalog 
zakazanych zachowań uznanych za manipulację. Poza zachowaniami mającymi znamiona 
klasycznej manipulacji, unormowanymi w art. 97 ust. 2 pkt. 1−3, ustawodawca w pkt. 4 wpro-
wadził do porządku prawnego tzw. manipulację informacyjną, definiowaną „jako rozpo-
wszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym Internetu, lub w inny sposób 
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji dotyczących emitenta lub instru-
mentu finansowego, które mogą mieć wpływ na cenę lub wartość instrumentu finansowego” 
[Dz.U. 2004 nr 64, poz. 594 ze zm.].

Nowelizacja ustawy p.p.o.p.w. z 2004 r. wprowadziła zaostrzone sankcje karne za prze-
stępstwo manipulacji na rynku. Przepis art. 177 ustawy przewidywał dla sprawcy manipu-
lacji karę grzywny do 5 mln zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat albo 
możliwość wymierzenia obu kar łącznie. W przypadku działania sprawcy w porozumieniu 
z inną osobą podlegał on karze grzywny do 5 mln zł lub karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8, albo obu karom łącznie2.

2.3. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 2005 r.

Ważnym etapem w rozwoju polskiego rynku kapitałowego było uchwalenie 29 lipca 
2005 r. pakietu trzech ustaw: ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: u.o.i.f) 
[Dz.U. 2005 nr 183, poz. 1538 ze zm.], ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym [Dz.U. 
2005 nr 183, poz. 1537 ze zm.] oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. 
2005 nr 184, poz. 1539 ze zm.]. Regulacje te zastąpiły ustawę Prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi z 1997 r. [Chłopecki, Dyl, 2017, s. 6]. Ich wprowadzenie wynikało 
z konieczności ujednolicenia i uporządkowania krajowych przepisów dotyczących rynku 
kapitałowego oraz dostosowania ich do regulacji obowiązujących w tym zakresie w UE. 
W odniesieniu do zagadnienia manipulacji instrumentami finansowymi celem u.o.i.f. była 
implementacja do polskiego prawa przepisów [Błachnio-Parzych, 2011, s. 56]:
1) dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w spra-

wie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), 
tzw. dyrektywy MAD,

1 Uzasadnienie do projektu nowelizacji ustawy z 1997 r., s. 4.
2 Art. 177 zmieniony przez art. 1 pkt 104 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 594) zmie-

niającej ustawę z dniem 1 maja 2004 r.
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2) dyrektywy Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujaw-
niania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku.
W ustawie o obrocie instrumentami finansowymi wprowadzono wiele istotnych zmian 

dotyczących przeciwdziałania nadużyciom na rynku kapitałowym. Po pierwsze, wprowa-
dzono zmiany i uzupełnienia wynikające z konieczności pełnej implementacji przepisów 
prawa wspólnotowego. Po drugie, dokonano modyfikacji części przepisów w celu doprecy-
zowania niektórych definicji i zapewnienia ich spójności z innymi ustawami. Po trzecie, usu-
nięto braki i niejasności stwarzające wątpliwości interpretacyjne w dotychczasowej praktyce 
stosowania tych przepisów.3 Generalnie nowe regulacje zmierzały w kierunku ograniczenia 
naruszeń prawa, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz zwiększenia zaufania inwestorów 
do giełdy papierów wartościowych4.

2.4. Przestępstwo manipulacji instrumentem finansowym z art. 183 u.o.i.f.

W ustawie o obrocie instrumentami finansowymi przestępstwo manipulacji zostało 
spenalizowane w art. 183. W przepisie tym ustawodawca odsyłał do art. 39 ust. 2 u.o.i.f., 
w którym został określony katalog zakazanych zachowań stanowiących manipulację. Usta-
wodawca wprowadził osiem typów zachowań manipulacyjnych, znanych z wcześniejszej 
ustawy p.p.o.p.w., dokonując ich niewielkiej modyfikacji.

Do zachowań manipulacyjnych wymienionych w art. 39 u.o.i.f. ustawodawca zaliczał:
1) składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić 

w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego (ust. 2 pkt 1),
2) składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne usta-

lenie się ceny instrumentów finansowych (ust. 2 pkt 2),
3) składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków praw-

nych niż te, dla osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność prawna 
(ust. 2 pkt 3),

4) rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym Internetu, lub w inny 
sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub 
mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych (ust. 2 pkt 4),

5) składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestni-
ków rynku w błąd albo wykorzystanie ich błędu, co do ceny instrumentów finansowych 
(ust. 2 pkt 5),

3 Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami �nansowymi 
(Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538), druk nr 3982, s. 3.

4 Ibidem, s. 32
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6) zapewnianie kontroli nad popytem lub podażą instrumentu finansowego z naruszeniem 
zasad uczciwego obrotu lub w sposób powodujący bezpośrednie lub pośrednie ustalanie 
cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (ust. 2 pkt 6),

7) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań, powodu-
jące wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie ceny usta-
lonej na tym etapie notowań (ust. 2 pkt 7),

8) uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finan-
sowych lub ich emitentów, wyrażanych w środkach masowego przekazu w sposób 
okazjonalny lub regularny, na cenę posiadanych instrumentów finansowych, jeśli nie 
został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt interesu 
(ust. 2 pkt 8).
W przypadku zachowań określonych w art. 39 ust. 2 pkt. 1 i 2 do oceny działań sprawcy 

niezbędne było wyjaśnienie intencji, jakimi kierował się przy składaniu lub zawieraniu trans-
akcji oraz określenie skutków tych działań dla innych uczestników rynku [Róg, Wierzbowski, 
2018]. Jednocześnie dla ww. zachowań ustawodawca przewidywał okoliczność wyłączającą 
bezprawność czynu, w przypadku jeśli podejmowane działania w postaci złożenia zlecenia 
lub zawarcia transakcji były uprawnione i nie naruszały przyjętych praktyk rynkowych. 
Przepis art. 39 ust. 2 pkt 3 zakazywał składania zleceń i zawierania transakcji, które w rze-
czywistości nie powodowały przeniesienia własności instrumentu finansowego [Wierzbow-
ski, Sobolewski, Wajda, 2014, s. 715]. Działania takie nosiły charakter czynności pozornych 
[Korn, 2012, s. 44].

W przypadku manipulacji informacyjnej, polegającej na rozpowszechnianiu w mediach 
elektronicznych fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzały 
lub mogły wprowadzać w błąd uczestników rynku w zakresie instrumentów finansowych, 
ustawodawca uzależnił odpowiedzialność od charakteru tych informacji. Przepis ten przewi-
dywał, że odpowiedzialność ponosił dziennikarz, który nie działał z zachowaniem należytej 
staranności zawodowej, a także gdy takiej staranności dochował, lecz uzyskał z rozpowszech-
niania fałszywych lub nierzetelnych informacji korzyść majątkową lub osobistą. Osoba nie-
będąca dziennikarzem ponosiła odpowiedzialność za manipulację, jeżeli wiedziała lub przy 
dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe 
bądź wprowadzające w błąd.

Za zachowania sprawcy określone w art. 39 ust. 2 pkt. 1−3, pkt 4 lit. a), pkt 5−7 w myśl 
art. 183 ust. 1 ww. ustawy groziły sankcje karne w postaci kary grzywny do 5 mln zł, kary 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat lub obu kar łącznie. Dodatkowo w ust. 2 tego 
przepisu przewidziano, że karze grzywny do 2 mln zł podlegała osoba, która wchodziła 
w porozumienie z inną osobą dokonującą manipulacji. Za delikt administracyjny ustawo-
dawca uznał zachowania określone w art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b oraz w pkt. 8 u.o.i.f.

Ponadto w art. 39 ust. 3 u.o.i.f. ustawodawca wymieniał zachowania, które nie stanowiły 
manipulacji. Zaliczył do nich zarówno transakcje nabywania akcji własnych przez spółkę 
publiczną, podmiot działający na jej rachunek lub w jej imieniu, jak również transakcje 
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nabywania instrumentów finansowych w celu stabilizacji ich ceny w obrocie na rynku regu-
lowanym, pod warunkiem, że odbywało się to na warunkach określonych w przepisach prawa 
wspólnotowego [Dz. Urz. UE L 2003.336.33]. Ponadto do manipulacji nie były zaliczane trans-
akcje w zakresie realizowania polityki pieniężnej, prowadzenia polityki dewizowej państwa, 
jak również zarządzania długiem publicznym przez osoby reprezentujące organy i instytucje 
państwowe w zakresie powierzonych im ustawowych zadań.

Definicja manipulacji wprowadzona w art. 39 ustawy u.o.i.f. była częściowo odmienna 
od treści przepisów dyrektywy MAD. Wynikało to z faktu, że określone przez polskiego 
ustawodawcę w art. 39 ust. 2 pkt. 5−8 zachowania manipulacyjne zawierały się w zachowa-
niach wymienionych w art. 39 ust. 2 pkt. 1−4 [Regucki, 2016, s. 35]. Ustawodawca krajowy, 
dokonując błędnej interpretacji przepisów dyrektywy MAD, wprowadził dodatkowy, szer-
szy katalog zachowań manipulacyjnych, niż wymagały tego przepisy prawa wspólnotowego. 
Nietrafnie przyjął, że wymienione w art. 1 ust. 2 tiret pierwsze, drugie i trzecie dyrektywy 
MAD przykłady zachowań manipulacyjnych stanowią dodatkowy katalog zakazanych dzia-
łań wskazanych przez ustawodawcę unijnego, przez co wymagają osobnego uregulowania 
[Królikowski, 2016, s. 152]. Wskutek błędnego skonstruowania definicji manipulacji przepis 
art. 39 u.o.i.f. regulującego to zagadnienie został uchylony przez art. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 
10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych 
innych ustaw [Dz.U. 2017 poz. 724].

Derogacja przepisów art. 39 u.o.i.f. była konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nad-
użyć na rynku (MAR). Po uchyleniu art. 39 u.o.i.f. przepis art. 183 tej ustawy penalizujący 
zachowanie polegające na manipulacji ma charakter blankietowy, tzn. nie zawiera samoist-
nej definicji zakazanego zachowania, lecz odwołuje się wprost do rozporządzenia MAR5.

3.  Ewolucja regulacji prawa wspólnotowego w zakresie 
manipulacji instrumentem finansowym i jej wpływ 
na rozwój polskiego prawa

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski oraz Radę dyrektywy 2014/57/
UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrek-
tywa w sprawie nadużyć na rynku), tzw. dyrektywa MAD II) [Dz. Urz. UE L 2014.173.179] 
pojawiła się konieczność dostosowania przepisów polskiego prawa, w tym ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, do prawa wspólnotowego. Dyrektywa nakłada na państwa 

5 Przepis ten otrzymał następujące brzmienie: „1. Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 15 rozpo-
rządzenia 596/2014, dokonuje manipulacji, o której mowa w art. 12 tego rozporządzenia, podlega grzywnie do 
5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. 2. Kto wcho-
dzi w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację, o której mowa w art. 12 rozporządzenia 596/2014, 
podlega grzywnie do 2 000 000 zł”.
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członkowskie UE obowiązek wprowadzenia do prawa krajowego sankcji karnych zarówno 
wobec osób fizycznych, jak i osób prawnych za wszelkiego rodzaju naruszenia przepisów 
prawa przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć 
na rynku, tzw. rozporządzenie MAR) [Dz. Urz. UE L 2014.173.1].

Nowe regulacje, tj. dyrektywa MAD II oraz rozporządzenie MAR, zastąpiły poprzednio 
obowiązującą dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć 
na rynku) [Dz. Urz. UE L 2003.96.16].

Rozporządzenie MAR weszło w życie 2 lipca 2014 r., jednak ustawodawca unijny wprowa-
dził dwuletnie vacatio legis dla części przepisów wymagających − ze względu na długi proces 
legislacyjny − dłuższego czasu na ich wprowadzenie do prawa krajowego.

Wprowadzając dyrektywę MAD II, prawodawca unijny zdecydował, że będzie ona w spo-
sób ogólny regulowała kwestie nadużyć na rynku finansowym, tj. przestępstwo manipulacji 
na rynku oraz wykorzystania informacji poufnych. W przypadku manipulacji ustawodawca 
unijny pozostawił ustawodawcy krajowemu dużą swobodę w określaniu wysokości kary 
pozbawienia wolności. Przepisy dyrektywy MAD II wprowadzają tylko minimalne wymogi 
w zakresie stosowania sankcji karnych6, które państwa członkowskie powinny wprowadzić. 
Jeśli jednak uznają, że są one niewystarczające, to mogą stosować w prawie krajowym bar-
dziej rygorystyczne przepisy.

Szczegółowe rozwiązania zostały wprowadzone w art. 12 rozporządzenia MAR, w którym 
zdefiniowano manipulację na rynku oraz określono działania wypełniające jej znamiona. Roz-
porządzenie MAR nie wymaga implementacji do przepisów krajowych, ponieważ jest aktem 
nadrzędnym względem regulacji krajowych, obowiązującym bezpośrednio. W przypadku 
kolizji przepisów prawa krajowego z przepisami rozporządzenia MAR stosuje się rozporzą-
dzenie MAR. Przepis art. 12 należy rozpatrywać razem z normą zawartą w art. 15 rozpo-
rządzenia MAR, która sankcjonuje zakaz manipulacji na rynku [Królikowski, 2016, s. 151]. 
Przestępczym działaniem jest przy tym nie tylko dokonanie manipulacji, lecz także jego usi-
łowanie, choćby zakończyło się niepowodzeniem [Stokłosa, Syp, 2017, s. 179].

3.1.  Pojęcie manipulacji instrumentem finansowym w świetle 
obowiązującego prawa unijnego

Pojęcie manipulacji instrumentem finansowym jest przedmiotem licznych polemik 
i sporów. Jej precyzyjne zdefiniowanie przysparza wielu trudności ze względu na kwalifiko-
wanie pewnych działań jako dopuszczalnych bądź zakazanych, w zależności od przesłanek, 

6 Art. 7 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa MAD II). 
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którymi kieruje się sprawca w momencie dokonania lub usiłowania dokonania manipula-
cji. W piśmiennictwie pojęcie manipulacji instrumentami finansowymi nie zostało dotych-
czas jednolicie zdefiniowane. Niezwykle trudno bowiem je zdefiniować tak, aby w sposób 
wyczerpujący i jednoznaczny opisać wszystkie występujące na rynku finansowym rodzaje 
zachowań tego typu. Najogólniej manipulację na rynku finansowym można określić jako 
wywieranie wpływu na osobę lub grupę osób przez takie działania, by podmiot poddawany 
manipulacji nie był świadomy stosowanych wobec niego technik oddziałujących na podej-
mowane przez niego decyzje inwestycyjne [Stokłosa, Syp, 2017, s. 26].

W piśmiennictwie prezentowanych jest kilka rodzajów klasyfikacji zachowań manipulacyj-
nych. Zasadniczo wyróżniamy manipulacje transakcyjne i informacyjne. Manipulacja trans-
akcyjna polega na dokonaniu transakcji na rynku w taki sposób, że wprowadza ona innych 
inwestorów w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu. Manipulacja 
informacyjna polega zaś na rozpowszechnieniu nieprawdziwych lub fałszywych informacji, 
których celem jest wprowadzenie uczestników rynku w błąd co do podaży, popytu lub ceny 
instrumentu finansowego bądź spowodowanie, że cena utrzyma się na nienaturalnym lub 
sztucznym poziomie. Informacje te mogą dotyczyć zarówno emitenta, jak i samego instru-
mentu [Martysz, 2015, s. 162−163].

Przepis art. 12 rozporządzenia MAR, definiujący istotę manipulacji, został przez usta-
wodawcę unijnego bardzo precyzyjnie skonstruowany [Królikowski, 2016, s. 153]. Wprowa-
dza on expressis verbis cztery rodzaje zachowań manipulacyjnych, w tym dwa zaliczane do 
transakcyjnych i dwa informacyjne.

Pierwszym rodzajem manipulacji transakcyjnej jest działanie określone w art. 12 ust. 1 
lit. a, obejmujące zawieranie transakcji i składanie zleceń, które:
1) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 

finansowy lub co do ich ceny,
2) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych 

na nienaturalnym lub sztucznym poziomie.
Przepis ten przewiduje równocześnie swoistą klauzulę wyłączenia odpowiedzialności, 

gdy osoba podejmująca ww. działania udowodni, że nastąpiły one z uzasadnionych powo-
dów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi, zawartymi w art. 13 rozporządzenia 
MAR [Stokłosa, Syp, 2017, s. 154].

Głównym elementem przesądzającym o tym, że dane działania mogą być uznane za mani-
pulację, jest weryfikacja dokonanych transakcji lub zleceń składanych przez uczestników 
rynku. Ustawodawca europejski wskazuje, że do weryfikacji transakcji lub zleceń uczestni-
ków rynku należy stosować katalog okoliczności wskazujących na zachowania manipula-
cyjne, wymienionych w załączniku I lit. A do Rozporządzenia MAR oraz w załączniku II 
sekcja 1 do Rozporządzenia 2016/522 [Rozporządzenie delegowane Dz.U. UE L 2016.88.1]. 
Dopiero szczegółowa analiza przeprowadzonych transakcji może przesądzić o zakwalifiko-
waniu danego zachowania do manipulacji.
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Drugim rodzajem działania noszącym znamiona manipulacji jest zachowanie określone 
w art. 12 ust. 1 lit. b, polegające na zawieraniu transakcji, składaniu zleceń lub innym działa-
niu lub zachowaniu związanym z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadza-
nia w błąd lub podstępu, wpływającym albo mogącym wpływać na cenę jednego lub kilku 
instrumentów finansowych. Aby stwierdzić, że dane transakcje wypełniają znamiona mani-
pulacji, konieczne jest przeanalizowanie okoliczności mogących świadczyć o nieuprawnio-
nych działaniach uczestników rynku wymienionych w załączniku I lit. B do Rozporządzenia 
MAR oraz w załączniku II sekcja 1 do Rozporządzenia 2016/522 [Rozporządzenie delego-
wane Dz.U. UE L 2016.88.1]. W pierwszej kolejności należy więc ustalić zależność pomię-
dzy składanymi przez inwestorów zleceniami lub dokonywanymi przez nich transakcjami 
a rozpowszechnianymi przez te osoby lub osoby z nimi powiązane fałszywymi informacjami 
lub informacjami wprowadzającymi w błąd. W przypadku rozpowszechniania błędnych lub 
nieobiektywnych rekomendacji inwestycyjnych zasadne jest sprawdzenie, czy składane zle-
cenia lub przeprowadzane transakcje dokonywane są przed czy po sporządzeniu bądź roz-
powszechnieniu rekomendacji inwestycyjnych w celu świadomego wprowadzenia w błąd 
przez osoby, które mają w tym interes [Stokłosa, Syp, 2017, s. 163–164].

Trzecim rodzajem manipulacji jest tzw. manipulacja informacyjna, określona w art. 12 
ust. 1 lit. c. Ustawodawca europejski bardzo precyzyjnie definiuje to zachowanie ze względu 
na dynamiczny rozwój w ostatnich latach mediów elektronicznych i konieczność przeciw-
działania niepożądanym zjawiskom występującym w tym obszarze. Manipulacja informa-
cyjna polega na rozpowszechnianiu za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, informacji, 
które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży, popytu lub ceny instru-
mentu finansowego w celu utrzymania jego kursu na nienaturalnym lub sztucznym pozio-
mie. Ustawodawca europejski za manipulację informacyjną uznaje też rozpowszechnianie 
plotek, w przypadku gdy osoba je rozpowszechniająca wiedziała lub powinna była wiedzieć, 
że rozgłaszane przez nią informacje są nieprawdziwe lub wprowadzają w błąd [Stokłosa, 
Syp, 2017, s. 165]. W stosunku do poprzednich regulacji ustawodawca odszedł od osobnego 
unormowania kwestii odpowiedzialności dziennikarza za rozpowszechnianie fałszywych 
lub nierzetelnych informacji.

Najważniejszą zmianą było wprowadzenie w art. 12 ust. 1 lit. d przez ustawodawcę unijnego 
nowej formy manipulacji opartej na wskaźniku referencyjnym. Manipulację w tym przypadku 
stanowi przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji lub dostarcza-
nie fałszywych lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, 
jeżeli osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wie-
dzieć, że są one fałszywe i wprowadzają w błąd. Za ten typ manipulacji uważa się także każde 
inne podobne zachowanie odnoszące się do obliczania wskaźnika referencyjnego. Wskaźnik 
referencyjny został szczegółowo zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia MAR7. 

7 Oznacza „dowolny opublikowany wskaźnik, indeks lub liczbę, udostępniane publicznie lub publikowane, 
określane okresowo lub regularnie przy zastosowaniu wzoru lub na podstawie wartości jednego lub większej liczby 
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Obszerne wprowadzenie definicji wskaźnika referencyjnego jest rozwiązaniem korzystnym 
z punktu widzenia szybko rozwijających się rynków finansowych. Rozwiązuje w sposób 
kompleksowy problem manipulacji wskaźnikami, na podstawie których są ustalane ceny 
instrumentów finansowych. Stosowanie wskaźnika referencyjnego jest szczególnie przy-
datne w przypadku ustalania stóp procentowych na rynku międzybankowym, jak również 
w przypadku indeksów giełdowych [Regucki, 2016, s. 55].

Oprócz wymienionych wyżej działań ustawodawca europejski dodatkowo wskazał 
w art. 2 rozporządzenia MAR inne przykłady zachowań, wypełniające znamiona manipu-
lacji. Zaliczył do nich: postępowanie osoby lub grupy osób w celu utrzymania dominującej 
pozycji w zakresie podaży danego instrumentu finansowego lub popytu na niego; nabywanie 
lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku; składanie zle-
ceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych 
metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego 
i handlu wysokiej częstotliwości; wykorzystywanie dostępu do mediów w celu wygłaszania 
opinii na temat instrumentu finansowego po jego wcześniejszym zakupie.

3.2. Typy manipulacji instrumentami finansowymi

Ustawodawca unijny, wprowadzając definicję manipulacji na rynku, w celu dookreślenia 
zakazu manipulacji, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a i b, odsyła do załącznika I rozporzą-
dzenia MAR. Jak wspomniano, załącznik ten określa okoliczności wskazujące na zachowania 
manipulacyjne, pozwalające na weryfikację zdarzeń na rynku związanych z wprowadzeniem 
w błąd, utrzymaniem cen, stosowaniem fikcyjnych narzędzi lub użyciem podstępu. W przy-
padku ujawnienia przez organy nadzoru okoliczności wskazujących na zachowania mani-
pulacyjne wskazane w załączniku I niezbędna jest dokładna analiza dokonanych transakcji, 
pozwalająca na stwierdzenie, czy określone działania mają znamiona manipulacji określonej 
w art. 12 MAR [Królikowski, 2016, s. 153].

Szczegółowy wykaz praktyk wskazujących na zachowania manipulacyjne został określony 
przez ustawodawcę unijnego w załączniku II do rozporządzenia 2016/522 [Rozporządzenie 
delegowane Dz.U. UE L 2016.88]. Ze względu na szeroki katalog zachowań manipulacyjnych 
zawarty w załączniku II, obejmujący również instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu 
na platformach MTF (ang. multilateral trading facility)8 i OTF (ang. organized  trading faci-

aktywów lub cen bazowych, w tym cen szacunkowych, rzeczywistych lub szacunkowych stóp procentowych lub 
innych wartości, lub danych z przeprowadzonych badań, w odniesieniu do których określa się kwotę do zapłaty 
z tytułu instrumentu �nansowego lub wartość instrumentu �nansowego”.

8 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 dyrektywy MiFID II (Dz.U. UE L 2014.173.349) tzw. wielostronna platforma 
obrotu jest to system prowadzony przez �rmę inwestycyjną lub operatora rynku, kojarzący wiele deklaracji goto-
wości zakupu i sprzedaży instrumentów �nansowych przez osoby trzecie − w systemie i zgodnie ze swoimi zasa-
dami niemającymi charakteru uznaniowego − w sposób skutkujący zawarciem kontraktu.
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lity)9, a także transakcje na rynku towarowym i innych rynkach niefinansowych, w dalszej 
części artykułu omówiono najczęściej występujące zachowania manipulacyjne na rynku 
kapitałowym.

3.2.1. Zawyżanie (lub zaniżanie) ceny instrumentu finansowego

Mechanizm pompuj i porzuć (ang. pump and dump) polega na zawyżaniu ceny instru-
mentu finansowego w celu jego późniejszej sprzedaży po osiągnięciu przez inwestora spo-
dziewanego zysku [Regucki, 2016, s. 65]. Pompowanie polega na zawieraniu wielu transakcji 
kupna, najczęściej w długim okresie, prowadzących do wzrostu ceny danego instrumentu 
finansowego, który nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Równocześnie w środkach 
masowego przekazu rozpowszechniane są nieprawdziwe, wprowadzające w błąd pozytywne 
informacje uwiarygodniające wzrost cen instrumentu finansowego [Jaroszewicz Wojcie-
chowska-Mytych, 2015, s. 11]. W momencie wzrostu wartości danego instrumentu finanso-
wego strona inicjująca pompowanie sprzedaje instrument po zawyżonej cenie, co powoduje 
gwałtowny spadek jego ceny.

Transakcje pump and dump dotyczą z reguły spółek o niskiej kapitalizacji i niskim free 
float (wartość akcji spółki znajdujących się w obiegu). Spółki takie zaliczane są z reguły do 
tzw. spółek groszowych [Martysz, 2015, s. 194]. Działania polegające na sztucznym podwyż-
szaniu kursu akcji są najłatwiejsze w przypadku spółek, których dzienne obroty akcjami 
są na minimalnym poziomie. Dzięki temu osoby dysponujące stosunkowo niewielkim kapi-
tałem mogą wpływać na ceny akcji, doprowadzając do ich znacznego wzrostu.

Przykładem spółki groszowej, której akcje podlegały klasycznemu schematowi pump 
and dump, jest spółka FTI Profit, notowana na rynku NewConnect. Spółka zadebiutowała 
na NewConnect w kwietniu 2018 r. Jej największym akcjonariuszem była spółka Minos, 
autoryzowany doradca na NewConnect i Catalyst. W dniu 23 listopada 2018 r. spółka Minos, 
po zamknięciu piątkowej sesji notowań, poinformowała o sprzedaży całego pakietu akcji 
(9,7%) poza rynkiem w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej na zbycie akcji. W dniu 
26 listopada 2018 r. (poniedziałek) rozpoczął się przegłosowany wcześniej skup akcji własnych 
przez spółkę, który spowodował gwałtowny wzrost kursu akcji. W trakcie sześciu kolejnych 
sesji giełdowych w okresie od 26 listopada do 3 grudnia kursu spółki wzrósł z 0,45 zł do 
1,39 zł, czyli o 209%. W dniu, w którym akcje spółki osiągnęły maksymalną wartość, właści-
ciela zmieniło ponad 1,1 mln akcji, czyli przeszło 100 razy więcej, niż wynosił średni sesyjny 
wolumen w poprzednich miesiącach.

W trakcie postępowania prowadzonego przez KNF ustalono, że spółka Minos sprzedała 
na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 23 listopada 2018 r. posiadany przez 

9 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 23 dyrektywy MiFID II (Dz.U. UE L 2014.173.349) tzw. zorganizowana platforma 
obrotu jest to system niebędący rynkiem regulowanym ani MTF, w ramach którego umożliwia się interakcję wielu 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży obligacji, strukturyzowanych produktów �nansowych, uprawnień do 
emisji lub instrumentów pochodnych, składanych przez osoby trzecie w sposób skutkujący zawarciem kontraktu.
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siebie pakiet akcji osobie fizycznej i osobie prawnej. Dalsze dochodzenie wykazało, że pełno-
mocnikiem osoby prawnej była ta sama osoba fizyczna, która w dniu 23 listopada 2018 r. nabyła 
pakiet akcji. Osoba ta następnie przelała na rachunki trzech innych osób fizycznych i jednej 
spółki kwoty od 60 tys. zł do 200 tys. zł. W okresie od 26 listopada do 3 grudnia 2018 r. osoby 
działające w grupie dokonywały pomiędzy sobą sprzedaży/kupna akcji FTI Profit, powodu-
jąc znaczny wzrost obrotów i kursu spółki. Członkowie grupy w tym czasie zawarli między 
sobą prawie 800 transakcji, co spowodowało, że ich udział w ogólnym wolumenie kupna FTI 
Profit wyniósł 69%, a udział w ogólnym wolumenie sprzedaży ukształtował się na poziomie 
75%. Składanie dużej liczby zleceń kupna w celu wywołania wśród pozostałych inwestorów 
przekonania, że istnieje duży popyt na akcje spółki lub ich duża podaż, powodowało wzrost 
ceny akcji. Wystawione przez grupę zlecenia kupna były wycofywane z arkusza zleceń tuż 
przed złożeniem zlecenia sprzedaży o dużym wolumenie. Działania takie pozwalały sprzedać 
akcje pozostałym inwestorom, których zlecenia kupna oczekiwały na realizację w pierwszej 
kolejności po anulowaniu zleceń kupna przez grupę. Pod koniec stycznia 2019 r. KNF skie-
rowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa [Zatoński, 2019].

Działaniem odwrotnym do opisanego wyżej mechanizmu pompowania są transakcje 
polegające na celowym zaniżaniu ceny instrumentu finansowego przeznaczonego do sprze-
daży w krótkim okresie (ang. trash and cash). Polegają one na zawieraniu wielu transakcji 
sprzedaży prowadzących do spadku ceny danego instrumentu finansowego. Podobnie jak 
w przypadku pump and dump równocześnie ze sprzedażą rozpowszechniane są w środkach 
masowego przekazu negatywne, wprowadzające w błąd informacje uwiarygodniające spadek 
ceny instrumentu finansowego [Jaroszewicz, Wojciechowska-Mytych, 2015, s. 11]. Spadek 
wartości walorów pozwala na ich nabycie poniżej realnej wyceny i w krótkim czasie umoż-
liwia realizację zysku dzięki ich szybkiej sprzedaży.

3.2.2. Transakcje fikcyjne

Transakcje fikcyjne (ang. wash trades) należą do najpoważniejszych praktyk godzących 
w przejrzystość obrotu giełdowego. W literaturze znane są również pod nazwą „sztuczny 
obrót”. Polegają na zawieraniu wielu transakcji kupna lub sprzedaży instrumentu finanso-
wego, które w rzeczywistości nie powodują żadnej zmiany stanu posiadania danego inwe-
stora (lub grupy inwestorów). Z prawnego punktu widzenia transakcje takie mają charakter 
pozorny. Transakcje fikcyjne wprowadzają pozostałych uczestników w błąd co do faktycz-
nego popytu na dane instrumenty i ich podaży. Zawierane są z zamiarem zmiany ceny, 
nie zaś nabycia lub zbycia określonego instrumentu finansowego [Martysz, 2015, s. 164]. 
W praktyce mamy do czynienia z grupą inwestorów, którzy, działając w porozumieniu lub 
zmowie, zawierają pomiędzy sobą transakcje generujące sztuczny obrót, w wyniku czego 
kurs spółki w krótkim okresie gwałtownie rośnie. Celem jest spowodowanie zaintere-
sowania danym instrumentem innych inwestorów. W momencie pojawienia się popytu 
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z ich strony inicjatorzy transakcji realizują zyski przez szybką sprzedaż tych instrumen-
tów finansowych [Huczek, 2013].

Przykładem transakcji wash trades była sprawa tzw. poznańskiej wirówki10. W latach 
1995−1997 grupa inwestorów manipulowała kursami akcji trzech spółek o średniej wielko-
ści, dopuszczonych do obrotu na rynku równoległym (Domplast, Chemiskór i EchoPress). 
Akcje tych spółek charakteryzowały się niską płynnością, co pozwalało silnie wpływać na ich 
kurs. Członkowie grupy kupowali i sprzedawali akcje między sobą. W celu uniknięcia obo-
wiązków informacyjnych związanych z ujawnieniem poziomu zaangażowania w spółkach, 
osoby działające w grupie kupowały akcje na rachunki maklerskie kilku osób. Zaangażowa-
nie kapitałowe było stosunkowo niewielkie, gdyż po obu stronach transakcji stały te same 
osoby. Rosnący kurs akcji zachęcał pozostałych inwestorów do nabywania coraz droższych 
walorów. W rzeczywistości nowi inwestorzy odkupywali akcje od osób, które początkowo je 
gromadziły w celu sztucznego zmniejszenia podaży na rynku. W rezultacie działania grupy 
inwestorów doprowadziły do znacznego wzrostu kursów spółek − odpowiednio o 320, 855 
i 670%. Szacuje się, że na manipulowaniu kursami ww. spółek grupa zarobiła około 50 mln zł. 
Prokuratura nie zdołała zebrać wystarczających dowodów, by skierować sprawę do sądu. 
Postępowanie zostało dwukrotnie umorzone z braku dowodów [Huczek, 2013].

3.2.3. Ustalenie ceny zamknięcia

Ustalenie ceny zamknięcia (ang. marking the close) polega na kupowaniu lub sprzeda-
waniu instrumentów finansowych pod koniec notowań w celu spowodowania zmiany ceny 
zamknięcia danego instrumentu finansowego. Manipulacją w tym przypadku będzie doko-
nywanie transakcji lub składanie zleceń zawarcia transakcji, które ze względu na swoją wiel-
kość w stosunku do rynku mają znaczny wpływ na kształtowanie się podaży, popytu bądź 
ceny instrumentu. Dokonanie transakcji lub składanie zleceń następuje tuż przed ustale-
niem kursu zamknięcia, gdy inni uczestnicy rynku nie mogą już zareagować na jego zmianę. 
Z reguły z tego rodzaju praktyką mamy do czynienia, gdy kurs danego instrumentu powią-
zany jest z walorem notowanym na innym rynku [Regucki, 2016, s. 68].

Przykładem działania określanego jako marking the close była sesja na warszawskiej gieł-
dzie w dniu 12 listopada 2008 r. W tym dniu na największych światowych giełdach papierów 
wartościowych notowano duże spadki cen akcji. Podobna tendencja utrzymywała się rów-
nież na giełdzie warszawskiej, gdzie na zakończenie notowań ciągłych indeks największych 
spółek WIG20 spadł o 9,1% w stosunku do poprzedniego dnia. Tuż przed zamknięciem 
notowań duży inwestor zagraniczny złożył zlecenie kupna wszystkich spółek wchodzących 
w skład indeksu WIG20. Wartość wystawionych przez inwestora zleceń „po każdej cenie” 

10 Warszawski Indeks Rynku Równoległego publikowany w okresie od 3 stycznia 1995 r. do 16 marca 2007 r. 
dla średniej wartości spółek, dopuszczonych do obrotu na rynku równoległym. W 2007 r. został zastąpiony przez 
indeks sWIG 80.
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wynosiła 130 mln zł. zaś łączna wartość obrotu akcjami spółek z indeksu WIG20 kształ-
towała się na poziomie ok. 726 mln zł. Wystawienie przez inwestora zlecenia kupna opie-
wającego na tak dużą kwotę przed ustaleniem ceny zamknięcia doprowadziło do wzrostu 
wartości indeksu WIG20 i pozwoliło na częściowe odrobienie strat w tym dniu. W rezulta-
cie podjętych przez inwestora działań indeks WIG20 na zamknięcie notowań odrobił czę-
ściowo straty i spadł „tylko” o 4,9%. Inwestorowi, który przeprowadził transakcję, zależało 
na jak największym wzroście indeksu WIG20, który tuż przed zamknięciem sesji notował 
ponad 9-procentowy spadek. Prawdopodobnym powodem były wygasające w tym samym 
dniu kontrakty terminowe forward, które były powiązane z indeksem WIG20 [Komunikat 
KNF z dnia 21 listopada 2008 r.]. Wystawione przez inwestora zlecenie zostało zrealizowane 
w kwocie 100 mln zł [Martysz, 2015, s. 198].

3.2.4. Składanie zleceń równoległych

Składanie zleceń równoległych (ang. improper matched orders) jest działaniem zbliżo-
nym w swoim schemacie do transakcji wash trades. Polega na rzeczywistym dokonywaniu 
transakcji w wyniku złożenia w tym samym czasie dopasowanych przeciwstawnych zleceń 
kupna i sprzedaży o tym samym wolumenie i cenie przez różne, ale działające w zmowie 
osoby [Chłopecki, Dyl, 2017, s. 298].

Przykładem manipulacji polegającej na składaniu zleceń równoległych jest sprawa spółki 
informatycznej Szeptel SA. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd uznała, że w latach 
1997−1998 trzej główni akcjonariusze spółki, działając w porozumieniu, składali przeciw-
stawne zlecenia kupna i sprzedaży, dzięki czemu sztucznie zawyżyli jej kurs o 100% (wzrost 
z 5,99 zł do 11,99 zł za akcję). Wartość akcji posiadanych przez głównych udziałowców spółki 
osiągnęła w kulminacyjnym momencie ponad 100 mln zł [Tokarz, 2009].

W 1999 r. KPWiG skierowała sprawę do prokuratury, która dopiero w 2004 r. wniosła do 
sądu akt oskarżenia. Proces zakończył się skazaniem oskarżonych na jeden rok pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz karą grzywny w wysokości od 3 tys. do 8 tys. zł. Ska-
zani odwołali się od wyroku do sądu okręgowego, który w 2009 r. umorzył sprawę z powodu 
przedawnienia [Tokarz, 2009].

3.2.5. Ukrywanie własności

Działanie polega na dokonywaniu przez inwestorów będących w zmowie wielu transak-
cji w celu ukrycia własności posiadanych przez nich instrumentów finansowych (ang. conce-
aling ownership). Przekazywane rynkowi w oficjalnych komunikatach informacje o wielkości 
posiadanych udziałów nie są zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu świadome wpro-
wadzenie w błąd pozostałych uczestników rynku, którzy, dokonując transakcji, nie mają 
rzetelnej wiedzy o strukturze akcjonariatu [Stokłosa, Syp, 2017, s. 158]
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Przykładem tego typu manipulacji jest przypadek spółki Devoran S. A. notowanej 
na rynku NewConnect, w której doszło do praktyk wyczerpujących znamiona trzech typów 
zachowań manipulacyjnych, tj. ukrywania własności, sztucznego obrotu i zawyżania kursu. 
W celu pokazania złożonego charakteru transakcji niezbędne jest chronologiczne przedsta-
wienie działań poprzedzających dokonanie manipulacji. Pod koniec 2016 r. spółka Devoran 
przeprowadziła emisję w trybie oferty publicznej 14,2 mln akcji serii M, po cenie 0,30 zł za 
akcję. Z oferowanej przez emitenta puli akcji większość (99,6%) została objęta przez Carom 
sp. z o.o. Płatność za przydzielone akcje nastąpiła ze wzajemnego potrącenia wierzytelności 
ze spółką Devoran. W lipcu 2017 r. akcje nowej emisji zostały wprowadzone do publicznego 
obrotu, w efekcie czego nastąpił ponad 16-krotny wzrost ogólnej liczby akcji spółki na rynku 
[Komunikat KNF w sprawie spółki Devoran S. A.].

W sierpniu 2017 r., po wprowadzeniu nowej emisji, obrót akcjami spółki charakteryzo-
wał się bardzo niską płynnością oraz niewielkimi wahaniami kursu akcji, kształtującymi 
się w przedziale od 0,64 zł do 0,80 zł. Przełomowym momentem okazał się wrzesień 2017 r., 
gdy kurs akcji w ciągu 10 dni (od 5 do 15 września) wzrósł z 0,65 zł do 1,25 zł, czyli o ponad 
92%. Podczas kolejnych sesji, od 18 do 21 września kurs akcji zwiększył się do 1,74 zł przy 
ponad 100-krotnym wzroście wolumenu obrotu akcjami spółki w stosunku do sierpnia 2017 r. 
W ocenie KNF tak duży wzrost cen akcji i wolumenu obrotu nie był rezultatem poprawy 
sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. Wynikał głównie z działań podejmowanych 
przez inwestorów będących w zmowie. W toku prowadzonego postępowania KNF ustaliła, 
że pozarynkowe transakcje akcjami spółki Devoran nosiły znamiona praktyki określanej 
jako ukrywanie własności (ang. concealing ownership). Działania te polegały na dokonaniu 
wielu pozarynkowych transakcji sprzedaży akcji. W pierwszej kolejności spółka Carom 
sprzedała 60% pakietu akcji spółce Devoran, która zbyła je następnie 12 powiązanym ze 
sobą inwestorom. Po dokonaniu transakcji każdy z inwestorów miał mniej niż 5% w ogólnej 
liczbie głosów, co nie pociągało za sobą konieczności notyfikacji [Komunikat KNF w spra-
wie spółki Devoran S. A.].

Kolejnym zakazanym działaniem stwierdzonym przez nadzór finansowy w spółce Devo-
ran było dokonywanie sztucznego obrotu akcjami (ang. wash trades) w celu spowodowania 
wzrostu kursu akcji, a następnie ich sprzedaż po korzystnej cenie (ang. pump and dump). 
Polegało ono na zawieraniu wielu transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy rachunkami dwóch 
podmiotów, w których pełnomocnikiem była ta sama osoba. Dokonanie w okresie od 5 do 
18 września 613 transakcji o łącznym wolumenie 600 tys. akcji i wartości 1 mln zł spowodo-
wało gwałtowny wzrost kursu akcji i umożliwiało ich korzystną sprzedaż [Komunikat KNF 
w sprawie spółki Devoran S. A.].

Spośród pozostałych praktyk występujących na rynku kapitałowym wymienić należy 
działania polegające na rozpowszechnianiu za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, 
informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd co do podaży, popytu lub ceny 
instrumentu finansowego, w celu spowodowania jego wahań i osiągnięcia przez osobę lub 
osoby zainteresowane rozpowszechnianiem fałszywych informacji spodziewanego zysku. 
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Innym rodzajem zakazanych praktyk są transakcje zafałszowywania obrazu (ang. painting 
the tape), polegające na przeprowadzaniu wielu pozornych transakcji z jednoczesnym prze-
kazaniem do wiadomości publicznej informacji, mającej na celu spowodowanie wśród inwe-
storów zainteresowania danym instrumentem finansowym. Upublicznienie nieprawdziwych 
informacji służy tylko i wyłącznie zwiększeniu popytu na dany instrument finansowy w celu 
wzrostu jego kursu [Huczek, 2013].

4. Manipulacja a spekulacja instrumentami finansowymi

Wśród uczestników rynków finansowych od wielu lat toczy się dyskusja, czy pewne 
zachowania spekulacyjne inwestorów nie wypełniają znamion manipulacji. Sprawa wydaje 
się o tyle istotna, że spekulacje w przeciwieństwie do manipulacji na rynku nie podlegają 
sankcjom karnym.

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele różnych definicji spekulacji. Słownik języka 
polskiego, pod redakcją S. Dubisza, „spekulację” określa jako „nieuczciwą i ryzykowną ope-
rację handlową polegającą na wykupywaniu, gromadzeniu i odsprzedaży z nadmiernym 
zyskiem towarów, na które popyt przewyższa podaż lub co do których spodziewamy się 
wzrostu cen” [Dubisz, 2018, s. 479]. „Słownik ekonomii” pod red. J. Blacka definiuje „spe-
kulację” jako „działalność ekonomiczną prowadzoną dla zysku w związku ze spodziewaną 
zmianą cen dóbr lub innych aktywów” [Black, 2008, s. 443].

Spekulacja giełdowa jest transakcją skierowaną na osiągnięcie szybkiego zysku z zain-
westowanego kapitału. Istota spekulacji polega na podejmowaniu przez spekulanta takich 
decyzji inwestycyjnych, które pozwalają na osiągnięcie maksymalnej stopy zwrotu w jak 
najkrótszym czasie. Spekulant, w przeciwieństwie do inwestora giełdowego, nie jest z reguły 
zainteresowany inwestycjami w długim okresie, pozwalającymi mu na osiąganie zysków ze 
wzrostu wartości firmy czy wypłaty dywidendy [Martysz, 2015, s. 108–109]. Nie jest również 
zainteresowany dywersyfikacją swojego portfela w celu ograniczenia ewentualnego ryzyka. 
W dobie szybkiego postępu technologicznego osoby spekulujące na rynkach finansowych 
wykorzystują do tego celu zaawansowane narzędzia informatyczne oraz modele ekonome-
tryczne, pomagające w prognozowaniu wartości kursów akcji na rynkach kapitałowych.

Celem zarówno spekulanta, jak i manipulanta jest osiągnięcie zysku wynikającego ze 
zmiany cen instrumentów finansowych. Pomiędzy tymi zachowaniami występuje jednak 
kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do manipulanta spekulant nie jest 
zainteresowany wpływaniem na cenę instrumentu. Po drugie, spekulant podejmuje decyzje 
na podstawie powszechnie dostępnych informacji, własnych analiz i posiadanego doświad-
czenia. Po trzecie, najważniejszym celem spekulanta jest osiągnięcie szybkiego zwrotu z inwe-
stycji w krótkim czasie [Martysz, 2015, s. 108–111]. Głównym celem spekulanta jest więc 
z reguły zakup niedowartościowanych walorów z zamiarem ich odsprzedania po osiągnięciu 
satysfakcjonującego zysku lub sprzedaż przewartościowanych walorów w celu ich tańszego 
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odkupienia. Manipulant dąży natomiast do zmiany wartości cen walorów, wykorzystując 
do tego różne formy manipulowania kursem lub informacją. Działania manipulanta mogą 
zmierzać do osiągnięcia zysku, najczęściej w długim okresie, mogą być również skierowane 
na uniknięcie potencjalnych strat.

Szczególną formą spekulacji, mogącą nosić znamiona manipulacji, jest zawiązanie przez 
inwestorów nieformalnej grupy, tzw. spółdzielni, której celem jest wpłynięcie na cenę danego 
waloru. Działająca w zmowie grupa przez dokonywanie transakcji dąży do wykreowania 
sztucznego popytu na akcje danej spółki w celu szybkiego wzrostu ich wartości i utwierdze-
nia pozostałych inwestorów w mylnym przekonaniu, że wzrost cen jest następstwem dobrej 
sytuacji finansowej spółki. Po osiągnięciu zadowalającej ceny walorów grupa inwestorów 
sprzedaje akcje, realizując zysk.

Podsumowując, należy uznać, że zasadniczym kryterium rozróżnienia obydwu zacho-
wań jest motyw zawarcia transakcji. Spekulant podejmuje decyzje na podstawie powszech-
nie dostępnych na rynku informacji, zakładając, że w przypadku niepowodzenia poniesie 
określone straty. Manipulant natomiast, wykorzystując informacje poufne lub rozpowszech-
niając fałszywe informacje, może przewidzieć reakcję rynku i ewentualne wynikające z tego 
faktu korzyści. Z pewnością wspólną negatywną cechą działania obydwu grup jest to, że przy-
czyniają się do gwałtownych wahań cen kursów akcji, ze szkodą dla drobnych inwestorów. 
W wielu przypadkach działania takie szkodzą wizerunkowi giełdy, a w skrajnych sytuacjach 
mogą prowadzić do destabilizacji rynku finansowego lub kapitałowego.

5. Podsumowanie

Obowiązujące od 3 lat regulacje europejskie w zakresie nadużyć na rynkach finansowych 
należy ocenić pozytywnie. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić wzrost konkurencyjności 
i efektywności rynków finansowych w państwach Wspólnoty oraz zagwarantować więk-
sze bezpieczeństwo ich uczestnikom. Przepisy rozporządzenia MAR, które weszły w życie 
w 2016 r., w sposób kompleksowy regulują kwestie nadużyć na rynku kapitałowym, w tym 
przestępstwa manipulacji na rynku. W przypadku nadużyć na rynku prawodawca euro-
pejski odszedł od schematu przyjętego w poprzednio obowiązujących przepisach. Obecnie 
obowiązujące przepisy rozporządzenia MAR istotnie różnią się więc od dyrektywy MAD. 
Po pierwsze, w rozporządzeniu MAR rozszerzono zachowania manipulacyjne na wszystkie 
rynki funkcjonujące w państwach członkowskich UE. Przepisy starej dyrektywy MAD regu-
lowały obrót instrumentami finansowymi tylko na rynku kapitałowym. Nowe regulacje MAR 
objęły zakazem manipulacji instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na platformach 
MTF i OTF, a także transakcje na rynku towarowym i innych rynkach niefinansowych. Po 
drugie, w rozporządzeniu MAR ustawodawca unijny zastosował odmienny niż we wcześniej-
szych regulacjach sposób definiowania zachowań manipulacyjnych. Przede wszystkim roz-
szerzył zakres przedmiotowy definicji manipulacji na rynku przez szczegółowe określenie 
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okoliczności wskazujących na zachowania manipulacyjne (załącznik I do rozporządzenia 
MAR) oraz wskazanie praktyk takich zachowań (załącznik II do rozporządzenia delegowa-
nego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r.).

Wejście w życie przepisów dyrektywy MAD II i rozporządzenia MAR spowodowało 
konieczność wprowadzenia na gruncie krajowym wielu daleko idących zmian prawnych. 
W przypadku sankcji karnych właściwa jest dyrektywa MAD II, która za naruszenie zakazu 
manipulacji przewiduje karę pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze co najmniej 
4 lat pozbawienia wolności. Wydaje się, że dla sprawców tego rodzaju nadużyć bardziej dole-
gliwe mogą być finansowe kary administracyjne, które przewidziane zostały w rozporządze-
niu MAR. Maksymalną karą administracyjną przewidzianą przez ustawodawcę unijnego 
w przypadku osoby fizycznej jest 5 mln euro, a w przypadku osoby prawnej 15 mln euro lub 
15% rocznych obrotów. Kwestią do dyskusji pozostaje, czy wprowadzenie jednej wysoko-
ści kar administracyjnych dla wszystkich państw wspólnoty jest zasadne. Kara finansowa 
powinna spełniać funkcję prewencyjną i odstraszającą, a jej wysokość powinna być dotkliwa 
dla sprawcy. Wydaje się, że kierunek zmian, tj. nakładanie na sprawców nadużyć na rynku 
kapitałowym dotkliwych kar administracyjnych, jest jak najbardziej właściwy i pożądany, 
jednak już ich wysokość powinna być zróżnicowana i dostosowana do stopnia zamożności 
obywateli poszczególnych państw UE.
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Market Manipulation as a Capital Market Crime in the Light of the 
Act on Trading in Financial Instruments and the Community Law

Summary

�e paper discusses legal protection awarded to the participants of the capital market. It examines the 
provisions of domestic criminal law designed to ensure such protection against the background of the 
EU solutions. Provisions included in the Act on Trading in Financial Instruments and in the MAR 
regulation have been thoroughly examined with regard to the manipulation of �nancial instruments. 
Manipulation belongs to the most serious infringements in the capital market. It in�icts �nancial losses 
on the market participants and seriously undermines trust of other investors in the market.

Keywords: manipulation of �nancial instruments, speculation, capital market, MAR regulation
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Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw 
a stopień rozwoju społeczno-gospodarczego

Streszczenie

Niniejszy artykuł poświęcony został analizie wpływu stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego w kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono 
w Polsce, Czechach, Estonii, na Słowacji, Litwie i Łotwie w latach 2008–2017. Problematyka zrówno-
ważonego rozwoju jest szczególnie istotna w dobie zmian zachodzących w światowych gospodarkach 
oraz w związku ze zmianami klimatu i ich negatywnym wpływem na funkcjonowanie społeczeństw. 
Początkowe rozważania poświęcono omówieniu podstawowych zagadnień związanych ze zrównowa-
żonym rozwojem, dalsza część opracowania zawiera opis i wyniki przeprowadzonego badania. Zgod-
nie z uzyskanymi rezultatami należy odnotować, że w większości badanych przypadków, z wyjątkiem 
Łotwy, odnotowano wysoką statystyczną zależność pomiędzy zmiennymi, ponadto we wszystkich pań-
stwach wskaźnik zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw wykazał tendencję wzrostową.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, analiza przedsiębiorstw, Europa Środkowo-Wschodnia
Kody klasy�kacji JEL: D04, D20, Q50
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1. Wprowadzenie

Rozwój gospodarczy, procesy industrializacji i globalizacji w znacznym stopniu przyczy-
niły się do degradacji środowiska naturalnego. Zmiany klimatyczne, będące efektem emisji 
dwutlenku węgla i pozostałych gazów cieplarnianych, w dłuższej perspektywie czasu będą 
miały negatywny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i rozwój krajów. Odpowiedzią 
na taki stan rzeczy jest implementacja założeń oraz celów koncepcji zrównoważonego rozwoju 
na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Istotne jest, aby w zmagania na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego włączyły się gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Wdrażanie 
koncepcji zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa związane jest z realizacją przez 
nie celów ekonomicznych i społecznych, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. 
Podstawowym celem artykułu jest dokonanie pomiaru zrównoważonego rozwoju przedsię-
biorstw w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i ocena wpływu rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego na jego poziom.

2. Zrównoważony rozwój –wybrane aspekty teoretyczne

Termin zrównoważony rozwój został wprowadzony przez H. C. von Carlowitza, a następ-
nie rozpropagowany przez ruch ochrony środowiska naturalnego. Zmiana w podejściu do 
procesów gospodarowania, związana z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, miała 
miejsce na przełomie lat 60. i 70. XX w. Związana była ze wzrostem świadomości społecznej 
oraz pogłębiającym się negatywnym wpływem działalności ludzkiej na środowisko naturalne 
[Paehlke, 2005; Ciegis, 2009; Barbosa, Drach, Corbella, 2014; Emas, 2015].

Zrównoważony rozwój jest przedmiotem wielu analiz teoretycznych i praktycznych. Jego 
złożoność powoduje, że nie ma jednej, powszechnie akceptowalnej definicji oraz konsensusu 
odnośnie do pomiaru czy też determinant na niego wpływających. Zgodnie z Raportem Komi-
sji Brundtland z 1987 r. oznacza on rozwój uwzględniający potrzeby obecnego pokolenia, bez 
wykluczania przyszłych pokoleń z możliwości zaspokajania ich potrzeb. Dalszy rozwój kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju związany był z koniecznością efektywnego przeciwdziałania 
zmianom klimatu. Krokami milowymi w realizacji idei były: Szczyt Ziemi w 1992 r. (Agenda 
21), Deklaracja Milenijna, Szczyt w Johannesburgu w 2002 r. oraz w Rio de Janeiro w 2012 r., 
Agenda Rozwojowa 2030 (Transforming Our World).

Podstawowym celem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju jest ograniczenie 
nierównowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, rozwojem społecznym a środowiskiem 
naturalnym [Poskrobko, 2009, s. 25–29]. Przez zrównoważony rozwój można rozumieć „mak-
symalizację korzyści netto z rozwoju gospodarczego przy jednoczesnej ochronie i zapewnieniu 
odtwarzania przydatności i jakości zasobów naturalnych w długim okresie” [Pearce, Turner, 
1990]. Szerokie ujęcie wskazuje, że zrównoważony rozwój: „obejmuje wszystkich i wszystko 
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– dotyczy wielu aspektów działalności człowieka i jego relacji z otoczeniem, a jej realizacja 
wymaga współdziałania ludzi i instytucji reprezentujących odmienne profesje, punkty wyj-
ściowe i wizje przyszłości” [Majewski, 2008, s. 11].

Rysunek 1. Etapy powstawania koncepcji zrównoważonego rozwoju

Konferencja Sztokholmska ONZ: 
1972

Raport „Our Common Future”:
19 grudnia 1983

Konferencja Narodów Zjednoczonych
na temat Środowiska i Rozwoju, Rio

de Janeiro: 14  czerwca 1992

Deklaracja Milenijna ONZ:
18 września 2000

Strategia Zrównoważonego Rozwoju
w UE: 15 maja 2001 

Światowy Szczyt Johannesburg:
26 sierpnia – 4 września 2002

Odnowiona Strategia
Zrównoważonego Rozwoju w UE:

9 czerwca 2006 
Konferencja Beyond GDP: 2007 Raport Stiglitza: 2009

Strategia Europa 2020: 2010 Deklaracja Future We Want: 2012 Utworzenie High-Level Political
Forum (Rio+20): 2013

Raport ONZ The Road to Dignity by 2030: 
Ending Poverty, Transforming All Lives and 

Protecting the Planet: 4 grudnia 2014 

Agenda Rozwojowa 2030
Transforming Our World: 2015

Źródło: [http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/idea-zrownowazonego-rozwoju/].

W literaturze przedmiotu można wyróżnić dwa podejścia [Kozłowski, 2007; Górka, 2007]:
1) tradycyjne, zgodnie z którym należy zachować odpowiednie relacje w ramach rozwoju 

ekonomicznego i społecznego, w celu zapewnienia wewnętrznej zgodności,
2) ujęcie współczesne, kładące nacisk na równowagę ekologiczną oraz zapewnienie ładu 

gospodarczego, społecznego, przestrzennego i środowiskowego, uwzględniającego 
potrzeby przyszłych pokoleń.
Warunkiem koniecznym jest traktowanie na równi rozwoju ekonomiczno-społecznego 

i ochrony środowiska naturalnego. W tym celu niezbędne jest budowanie odpowiedzial-
nego społeczeństwa, realizującego ideę ładu wewnątrz- i międzypokoleniowego [Kistowski, 
2003; Borys, 2010; Ciegis, 2009]. Należy mówić o trzech wymiarach zrównoważonego roz-
woju [Sztumski, 2006, s. 73–74]:
1) celowym – integracja kapitału społecznego, gospodarczego, środowiskowego,
2) terytorialnym – rozwiązania w lokalnej skali,
3) czasowym – synchronizacja działań, długotrwały charakter.

Kluczowymi kwestiami przy formułowaniu definicji zrównoważonego rozwoju są: uwzględ-
nienie procesów globalizacji, długiego okresu, efektów zewnętrznych, kwestii związanych 
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z kształtowaniem polityki ochrony środowiska naturalnego i kwestii jej wpływu na osiągane 
efekty, ujmowanie problematyki w sposób kompleksowy. W definicjach zrównoważonego 
rozwoju bardzo często podkreślane są takie kategorie, jak: wzrost, zmiana, postęp, ochrona 
zasobów przyrody, długi okres i poprawa jakości życia [Meadows, 1998; Vare, Scott, 2007; 
Ciegis, 2009; Sterling, 2010; Dvořáková, Zborková, 2013]. Rozwój zrównoważony powinien 
przynosić korzyści w różnych sektorach gospodarki, pomiędzy państwami oraz pomiędzy 
pokoleniami [Tracey, Bayley, 2008]. Celem zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie odpo-
wiedniej jakości życia i ochrona ekosystemów. Zadania, jakie stawiane są w ramach realizacji 
koncepcji, można podzielić na trzy zasadnicze grupy [Ciegis, Zeleniute, 2008; Kolk, Tulder, 
2010; Grudzewski i in., 2010; Strezov, Evans, Evans, 2017; Ranganathan, Swain, 2018]:
1) ekonomiczne; związane z wynikami prowadzonej działalności, redukcją kosztów, kre-

acją wartości dodatkowej;
2) społeczne; zapewnienie minimum egzystencji, poprawa warunków i jakości życia miesz-

kańców, poprawa warunków pracy, zwiększenie dostępności do edukacji, kultury i służby 
zdrowia, włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3) ekologiczne; podejmowanie działań ukierunkowanych na ochronę zasobów przyrody, 
zmniejszenie ilości odpadów oraz emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.
Zrównoważony rozwój wymaga podejmowania działań globalnych oraz o charakterze 

lokalnym. Kwestiami kluczowymi są tu pogłębianie wiedzy o zmianach klimatycznych oraz 
wzrost świadomości społecznej. Jego sukces w znacznej mierze uwarunkowany jest przez 
uwzględnienie jego celów przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa.

3. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – zarys problematyki

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw oznacza podejmowanie działań ukierunkowanych 
na realizację ich zasadniczego celu ekonomicznego oraz uzupełnienie go o kwestie związane 
z dbaniem o społeczne i środowiskowe aspekty jego funkcjonowania (zgodnie z przyjętymi 
normami ekologicznymi). Realizacja „celów finansowych przedsiębiorstwa musi uwzględniać 
aspekty społeczne i ekologiczne jako główne obszary zrównoważonego rozwoju” [Trojanow-
ski, 2015, s. 240]. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, utożsamiany z zielonym rozwojem 
gospodarki, jest „ścieżką rozwoju społeczno-gospodarczego, która efektywniej realizuje cele 
zrównoważonego rozwoju. Podstawą budowania trwałego i zrównoważonego przedsiębior-
stwa jest zrównoważona produkcja i konsumpcja. Zwraca się uwagę na modernizację pro-
dukcji, prowadzącą do optymalizacji procesów, ograniczenia energii i materiałów, a także 
na skuteczny dialog między przedsiębiorcami a władzami państwa” [Gryga, 2016, s. 231].

Zrównoważony rozwój wyrażany jest przez trzy kluczowe obszary: „ekologiczny (zacho-
wanie środowiska i jego naturalnych zasobów), ekonomiczny (rozwój gospodarczy stymulo-
wany przez postęp technologiczny i wzrost efektywności wykorzystania surowców, materiałów 
i pracy ludzkiej) i społeczny (poprawa warunków życia i bezpieczeństwa wszystkich ludzi)” 
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[Mazur-Wierzbicka, 2005, s. 33–37]. Konieczne jest również wprowadzenie systemu zarzą-
dzania organizacją, który pozwala na monitorowanie i dopasowanie się do uwarunkowań 
zewnętrznych [Lorek, 2015, s. 17–20].

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa można rozumieć jako „zaspokajanie potrzeb 
bezpośrednich i pośrednich interesariuszy firmy (…) bez ograniczania jego zdolności do 
zaspokajania potrzeb przyszłych interesariuszy” [Dyllick, Hockerts, 2002, s. 131] lub jako 
„osiąganie sukcesu dziś bez uszczerbku dla potrzeb przyszłości” [Boudreau, Ramstad, 2005, 
s. 129–130]. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa oznacza, że „firma znajduje się na dro-
dze do zrównoważonego rozwoju” [Dvořáková, Zborková, 2013, s. 688] i pomaga mu zdobyć 
przewagę konkurencyjną oraz zwiększyć swój udział w rynku [Grabara, Bajdor, Mihaescu, 
2015, s. 45]. Ważne jest, aby brać odpowiedzialność za działania firm, nadążać za innowa-
cjami, efektywnie wykorzystywać zasoby, ograniczać emisję szkodliwych substancji, polep-
szać jakość i warunki pracy, dbać o otoczenie zewnętrzne. Zrównoważona przedsiębiorczość 
przynosi przewagę konkurencyjną przedsięwzięciom biznesowym [Ruzevicius, Serafinas, 
2007; Ciegis, 2009; Weidinger, 2014].

Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw uzależniony jest od wielu czynników, 
które można określić jako:
• zewnętrzne: uwarunkowania makroekonomiczne, kierunki rozwoju polityki ochrony 

środowiska, wsparcie z funduszy dla działań ukierunkowanych na ochronę zasobów 
przyrody, świadomość społeczna, poziom konkurencyjności przedsiębiorstw, poziom 
rozwoju badań, nakłady na działalność innowacyjną;

• wewnętrzne, związane ze świadomością kadry zarządzającej, możliwościami finanso-
wymi przedsiębiorstwa i przyjętą strategią rozwoju.

4. Metodyka badania

Badanie przeprowadzono dla przedsiębiorstw z Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy 
i Estonii w latach 2008–2017. Postawiono następującą hipotezę badawczą: „Stopień rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju ma istotny statystycznie wpływ na zrównoważony rozwój 
przedsiębiorstw”. W celu jej weryfikacji przeprowadzono badanie, które można podzielić 
na 5 etapów.

Etap 1. Zaprezentowano wskaźniki HDI (ang. Human Development Index) dla analizo-
wanych krajów.

Etap 2. Stworzono syntetyczny wskaźnik oceny zrównoważonego rozwoju przedsię-
biorstw przy założeniu jednakowego wpływu zmiennych cząstkowych na zrównoważony 
rozwój. Wskaźniki wykorzystane w badaniu pochodzą z zasobów bazy Eurostat. Dobór 
zmiennych do modelu uwarunkowany jest przez ich dostępność dla poszczególnych anali-
zowanych krajów (analiza przeprowadzona została dla wartości przeciętnych). Niesie to za 
sobą poważny problem badawczy, gdyż w znacznym stopniu uniemożliwia przeprowadzenie 
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bardziej precyzyjnego badania. Dokładny pomiar zrównoważonego rozwoju możliwy jest do 
określenia na poziomie przedsiębiorstw, które dokonują szczegółowego raportowania zrów-
noważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi GRI. Analiza dla całego sektora przedsiębiorstw 
niesie za sobą ograniczenia, które ze względu na dostępność danych są szczególnie zauważalne 
przy wyborze wskaźników o charakterze społecznym (brakuje dostępnych danych jakościo-
wych dotyczących takich problemów, jak: zadowolenie pracowników, społeczne zaangażo-
wanie przedsiębiorstw, relacje z otoczeniem). W modelu wykorzystano następujące zmienne:
• stymulanty: obrót brutto (mln euro), wartość produkcji (mln euro), wartość dodana 

(mln euro), nadwyżka operacyjna (mln euro), zakupy towarów i usług (mln euro), inwe-
stycje brutto (mln euro), udział nadwyżki operacyjnej brutto w wartości dodanej, stopa 
inwestycji (%), wynagrodzenia (mln euro), zabezpieczenie społeczne (mln euro), zatrudnie-
nie, obrót na pracownika (tys. euro), wydajność pracy (tys. euro), wskaźnik wynagrodzeń 
do wydajności (%), wartość dodana brutto na pracownika, stopa wzrostu zatrudnienia 
(%), inwestycje na osobę zatrudnioną (tys. euro);

• destymulanty: udział kosztów pracy w wartości produkcji (%), przeciętny koszt na pra-
cownika (tys. euro), koszty personelu (mln euro), udział kosztów personelu w całko-
witych zakupach towarów i usług, emisja szkodliwych substancji (dwutlenku węgla, 
metanu, tlenku azotu, tlenków siarki, amoniaku, tlenku węgla, tlenków azotu), wytwa-
rzanie odpadów ogółem.
Etap 3. Normalizacji zmiennych dokonano na podstawie poniższych wzorów:

• stymulanty:

zxij =
xij −min

i
xij

max
i

xij −min
i

xij

, zxij ∈ 0;1[ ],

• destymulanty:

zxij =
max

i
xij − xij

max
i

xij −min
i

xij

, zxij ∈ 0;1[ ],

gdzie:
zxij – znormalizowana wartość i-tej zmiennej w j-tym roku.
min

i
xij − – wartość minimalna i-tego miernika dla j-tego roku,

max
i

xij – wartość maksymalna i-tego miernika dla j-tego roku.
Etap 4. Syntetyczne wskaźniki zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw wyznaczono 

na podstawie wzoru [Nowak, 1995, s. 119]:

Sj= 1
n i=1

n

∑Sij ,

gdzie:
Sj – zagregowany miernik dla j-tego roku,
n – liczba wskaźników wykorzystanych w modelu.
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Etap 5. Dokonano oceny zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi za pomocą 
wskaźnika korelacji liniowej Pearsona oraz oszacowano model regresji wielorakiej stopnia 
wpływu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.

5. Wyniki badania

Wskaźnik stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego w analizowanych krajach (HDI) 
wzrastał w latach 2008–2017. Należy odnotować, że wszystkie badane kraje wykazują podobny 
poziom rozwoju. Najniższą przeciętną wartość wskaźnika zarejestrowano na Łotwie (0,83), 
najwyższą zaś w Czechach (0,87). Najwyższą jednostkową wartość wskaźnika HDI odnoto-
wano w Czechach (0,89) w latach 2016 i 2017. Najniższa jednostkowa wartość wyniosła 0,82 
i dotyczyła Polski w 2008 r., Słowacji w latach 2008 i 2009, Litwy w latach 2009 i 2010, Łotwy 
w latach 2008–2012 (tabela 1).

Tabela 1. Wskaźniki HDI w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2008–2017

Kraj 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Śred. Min. Max

Polska 0,82 0,83 0,84 0,84 0,84 0,85 0,84 0,86 0,86 0,87 0,84 0,82 0,87

Czechy 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 0,87 0,85 0,89

Słowacja 0,82 0,82 0,83 0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,86 0,84 0,82 0,86

Litwa 0,83 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,84 0,82 0,86

Łotwa 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,83 0,84 0,84 0,84 0,85 0,83 0,82 0,85

Estonia 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,86 0,84 0,87

Źródło: opracowanie własne na podstawie [http://hdr.undp.org].

Wskaźniki Human Development Index mają trend rosnący we wszystkich krajach. Uzy-
skany współczynnik przy zmiennej czas (t) dla wszystkich krajów wyniósł odpowiednio 0,004 
przy czym najwyższy poziom współczynnika determinacji odnotowano w przypadku modelu 
dotyczącego stopnia rozwoju w Czechach (0,981), najniższy zaś na Litwie (0,843) (tabela 2).

Tabela 2. Trend wskaźnika HDI (zmienna zależna czas, t)

Kraj Zmienna Współczynnik Błąd standardowy Wartość P R2

Polska
const 0,820 0,003 1,65e-017 ***

0,924
t 0,004 0,000 9,17e-06 ***

Czechy
const 0,849 0,001 1,80e-020 ***

0,981
t 0,004 0,000 3,44e-08 ***

Słowacja
const 0,819 0,002 2,37e-019 ***

0,965
t 0,004 0,000 3,95e-07 ***
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Kraj Zmienna Współczynnik Błąd standardowy Wartość P R2

Litwa
const 0,816 0,004 3,37e-016 ***

0,843
t 0,004 0,001 0,0002 ***

Łotwa
const 0,810 0,003 1,52e-017 ***

0,900
t 0,004 0,000 2,85e-05 ***

Estonia
const 0,836 0,002 1,55e-018 ***

0,940
t 0,004 0,000 3,68e-06 ***

Źródło: opracowanie własne na podstawie [hdr.undp.org].

Największa liczba przedsiębiorstw występowała w Polsce i wynosiła przeciętnie w latach 
2008–2016 1,54 mln. Najmniejsza liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowana została 
w Estonii i wyniosła przeciętnie 59 120 podmioty (rysunek 2).

Rysunek 2. Liczba przedsiębiorstw w badanych krajach UE w latach 2008–2016
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu.

W latach 2008–2017 w analizowanych krajach miał miejsce wzrost wskaźnika zrów-
noważonego rozwoju przedsiębiorstw. Najwyższą jego wartość odnotowano w Czechach 
(0,76) w 2017 r., najniższą również w tym kraju (0,27) w 2009 r. Przeciętna wartość wskaź-
nika wyniosła 0,56 w Polsce, 0,58 w Czechach, 0,55 na Słowacji, Litwie, w Estonii oraz 0,53 
na Łotwie (tabela 3).

Najwyższa dynamika wzrostowa występuje w Czechach (współczynnik przed zmienną 
t wyniósł 0,041 przy współczynniku determinacji 0,756), najniższa zaś w przypadku Łotwy 
(współczynnik przed zmienną t wyniósł 0,003 przy niskim współczynniku determinacji 
0,013) – tabela 4.

cd. tabeli 2
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Tabela 3.  Wskaźniki zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w badanych krajach 
w latach 2008–2017

Kraj 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Średn. Min. Max
Och.
std.

Polska 0,42 0,39 0,43 0,57 0,51 0,55 0,68 0,68 0,66 0,74 0,56 0,39 0,74 0,12

Czechy 0,47 0,27 0,47 0,6 0,57 0,61 0,62 0,72 0,67 0,76 0,58 0,27 0,76 0,14

Słowacja 0,39 0,28 0,49 0,55 0,63 0,62 0,58 0,61 0,61 0,71 0,55 0,28 0,71 0,13

Litwa 0,47 0,31 0,41 0,56 0,6 0,61 0,61 0,62 0,63 0,7 0,55 0,31 0,7 0,12

Estonia 0,41 0,34 0,38 0,6 0,59 0,62 0,61 0,59 0,65 0,71 0,55 0,34 0,71 0,13

Łotwa 0,61 0,36 0,48 0,56 0,61 0,58 0,51 0,51 0,52 0,54 0,53 0,36 0,61 0,07

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu.

Tabela 4. Trend wskaźnika zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (zmienna zależna czas, t)

Kraj Zmienna Współczynnik Błąd standardowy Wartość P R2

Polska
const 0,350 0,030 2,69e-06 ***

0,889
t 0,039 0,005 4,38e-05 ***

Czechy
const 0,351 0,051 0,0001 ***

0,756
t 0,041 0,008 0,0011 ***

Słowacja
const 0,351 0,050 0,0001 ***

0,710
t 0,036 0,008 0,0022 ***

Litwa
const 0,368 0,045 3,77e-05 ***

0,726
t 0,033 0,007 0,0017 ***

Łotwa
const 0,513 0,053 1,07e-05 ***

0,013
t 0,003 0,009 0,7519

Estonia
const 0,351 0,045 4,91e-05 ***

0,761
t 0,036 0,007 0,0010 ***

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu.

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wskazuje, że w większości analizowanych kra-
jów występuje istotna statystycznie zależność pomiędzy stopniem rozwoju społeczno-go-
spodarczego a zrównoważonym rozwojem sektora przedsiębiorstw. Wyjątkiem jest Łotwa, 
dla której współczynnik wyniósł 0,14, ze względu jednak na przyjętą zależność na poziomie 
p < 0,05 nie ma tutaj istotnej statystycznie zależności. Najwyższy współczynnik korelacji 
Pearsona odnotowano w przypadku Estonii (0,94) i Słowacji (0,9), najniższy w przypadku 
Litwy (0,81) (rysunek 3).

Na podobną zależność wskazują wyniki regresji wielorakiej (tabela 5). Podobnie jak 
w przypadku współczynnika korelacji liniowej Pearsona, zależność pomiędzy analizowa-
nymi zmiennymi na Łotwie nie jest istotna statystycznie (R2= 0,14).
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Rysunek 3.  Korelacje pomiędzy wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 
a wskaźnikiem HDI (oznaczone współczynniki korelacji są istotne z p < 0,05000, 
N = 10)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu.

Tabela 5.  Wyniki regresji wielorakiej pomiędzy wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstw a zmienną zależną wskaźnikiem HDI

Zmienne b* Bł. std. z b* b Bł. std. z b t (8) p R2

W. wolny 0,79 0,01 74,31 0,000000
0,88

HDIPolska 0,88 0,17 0,10 0,02 5,24 0,000785

W. wolny 0,83 0,01 92,68 0,000000
0,86

HDICzechy 0,86 0,18 0,07 0,02 4,84 0,001283

W. wolny 0,79 0,01 99,02 0,000000
0,90

HDISłowacja 0,90 0,15 0,08 0,01 5,84 0,000387

W. wolny 0,79 0,01 58,06 0,000000
0,81

HDILitwa 0,81 0,21 0,09 0,02 3,89 0,004629

W. wolny 0,82 0,03 27,75 0,000000
0,14

HDIŁotwa 0,14 0,35 0,02 0,06 0,40 0,699642

W. wolny 0,81 0,01 132,48 0,000000
0,94

HDIEstonia 0,94 0,12 0,09 0,01 8,03 0,000042

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu.

Najwyższy poziom współczynnika determinacji odnotowano w przypadku Estonii (R2 = 0,94 
przy współczynniku przed zmienną zależną b = 0,94). Oznacza to, że wzrost wskaźnika HDI 
o jednostkę spowoduje wzrost wskaźnika zrównoważonego rozwoju o 0,94. W przypadku 
Polski współczynnik ten wyniósł 0,88, w przypadku Czech – 0,86, Słowacji – 0,9, Litwy – 0,81.

Wyniki badania wskazują, że w latach 2008–2017 występuje dodatnia dynamika, jeżeli 
chodzi o stopień rozwoju społeczno-gospodarczego analizowanych krajów, oraz ma miej-
sce nieznaczny postęp, jeżeli chodzi o dynamikę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. 
Jednocześnie należy przyjąć założoną hipotezę badawczą wskazującą, że istnieje zależność 
statystyczna pomiędzy zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw a stopniem rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego krajów.
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6. Podsumowanie

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jest współcześnie niezwykle istotną i popularną 
kategorią, będącą w centrum zainteresowania wielu badaczy przedmiotu. W dobie zmian kli-
matycznych niezwykle ważne jest podejmowanie działań wspierających zrównoważony rozwój 
na poziomie mikro-i makroekonomicznym. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że 
w Polsce, Czechach, na Słowacji, Litwie, Łotwie i w Estonii w latach 2008–2017 miał miejsce 
wzrost wskaźnika zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Jednocześnie we wszystkich 
państwach, z wyjątkiem Łotwy, odnotowano wysoką istotność statystyczną pomiędzy stop-
niem rozwoju społeczno-gospodarczego a zrównoważonym rozwojem sektora przedsiębiorstw 
(postawioną hipotezę badawczą należy potwierdzić). Najwyższy wskaźnik korelacji odnoto-
wano w przypadku Estonii (0,94), również wyniki regresji wielorakiej wskazują, że w tym 
kraju występuje najwyższa zależność statystyczna (b=0,94, R2=0,94). Brak zależności odno-
towano w przypadku Łotwy, co może być związane z kwestiami prawno-administracyjnymi.

Dużym ograniczeniem w wielopłaszczyznowej ocenie zrównoważonego rozwoju przed-
siębiorstw jest umiarkowana dostępność do danych statystycznych, szczególnie widoczna, 
jeżeli chodzi o ograniczony dostęp do danych jakościowych o charakterze społecznym i śro-
dowiskowym. Dalsze badania dotyczące zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw autorka 
poświęci jakościowej analizie zrównoważonego rozwoju w polskich podmiotach gospodarczych.
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Sustainable Growth of Enterprises and Social and Economic Growth

Summary

�is paper analyses the impact of the level of social and economic growth in countries of Central and 
Eastern Europe on the sustainable growth of enterprises. Studies were conducted in Poland, the Czech 
Republic, Slovakia, Lithuania, Latvia and Estonia between 2008 and 2017. �e question of sustain-
able development is especially relevant in the times of changes taking place in global economies also 
in relation with climate change and its negative impact on societies. Opening considerations discuss 
fundamental issues connected with sustainable growth, further sections of the paper contain the de-
scription and results of the study. In accordance with the results, in most cases covered by the study, 
with the exception of Latvia, we reported high statistical dependence between the variables; moreover, 
in all countries sustainable growth indicator for enterprises exhibited an upward trend.

Keywords: sustainable growth, analysis of enterprises, Central and Eastern Europe
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Analiza możliwości zastosowania metod wyceny 
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Streszczenie

W artykule podjęto problematykę tradycyjnych metod wyceny przedsiębiorstw i możliwości ich za-
stosowania do obecnie modnych, innowacyjnych przedsiębiorstw, jakimi są startupy. Autorzy, bazując 
na doświadczeniu we współpracy z lokalnym środowiskiem startupowym, w tym również w obszarze 
inwestowania kapitału zalążkowego, stwierdzają, iż problem wyceny przedsięwzięć stanowi niezwykle 
istotne wyzwanie dla inwestorów oraz samych założycieli startupów.
Artykuł jako pierwszy z cyklu publikacji poświęcony został analizie znanych w teorii i praktyce pięciu 
grup metod wyceny przedsiębiorstw w kontekście możliwości ich zastosowania do wyceny startupów. 
Niniejsza publikacja wskazuje na zalety i wady stosowanych metod wyceny przedsiębiorstw oraz na-
kreśla dylematy i wyzwania, przed jakimi stają inwestorzy oraz założyciele startupów.

Słowa kluczowe: metody wyceny, wycena przedsiębiorstwa, symulacja, startup
Kody klasy�kacji JEL: G17, G32, M13
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1. Wprowadzenie

Rosnąca popularność startupów – młodych, innowacyjnych, w większości technologicz-
nie zorientowanych firm, przyciąga uwagę inwestorów zarówno instytucjonalnych funduszy 
venture capital, jak i osób prywatnych – aniołów biznesu (ang. business angels), dysponujących 
kapitałem i poszukujących możliwości atrakcyjnego ulokowania pieniędzy powierzonych 
pod zarządzanie lub własnych oszczędności. Zarówno inwestorzy, ale zwłaszcza założyciele, 
którymi są często młodzi, startujący z pierwszym biznesem przedsiębiorcy, potrzebują pro-
fesjonalnych narzędzi wspomagających proces przygotowania przedsięwzięcia nie tylko od 
strony technologicznej (do opracowania prototypu, produktu), lecz także finansowej (do 
stworzenia biznesplanu i wyceny projektowanego biznesu).

Autorzy, bazując na doświadczeniu we współpracy z lokalnym środowiskiem startupo-
wym, w tym również w obszarze inwestowania kapitału zalążkowego, stwierdzają, że problem 
wyceny przedsięwzięć stanowi jedno z ważniejszych zagadnień o charakterze finansowym 
w zakresie planowania budżetu, projekcji przychodów, które z kolei są ważnym elementem 
procedury wyceny, a których planowanie nastręcza ogromnych trudności, zwłaszcza mło-
dym przedsiębiorcom.

Niniejszy artykuł jako pierwszy z cyklu publikacji poświęcony został analizie znanych 
w teorii i praktyce metod wyceny przedsiębiorstw w kontekście możliwości ich zastosowa-
nia do wyceny startupów. Autorzy w cyklu kolejnych publikacji zmierzają do opracowania 
metodologii oraz narzędzia wspomagającego proces wyceny startupów, które – w odróżnie-
niu od dotychczas stosowanych – będzie uwzględniać specyfikę młodych, innowacyjnych 
przedsięwzięć biznesowych, powszechnie zwanych startupami.

Artykuł wskazuje zalety, ale głównie wady stosowanych metod wyceny przedsiębiorstw 
oraz nakreśla dylematy i wyzwania, przed jakimi stają inwestorzy oraz założyciele startu-
pów (ang. founders). Zarówno inwestorom, jak i założycielom startupów zależy na uzyska-
niu konsensusu w procesie negocjacji wartości udziałów, jakie w wyniku inwestycji ma objąć 
inwestor w startupie. W praktyce inwestowania przedsięwzięcia są wyceniane na bazie pro-
jekcji przedstawionych przez założycieli w biznesplanach lub propozycjach biznesowych oraz 
przez porównanie planowanego biznesu do przedsiębiorstw już funkcjonujących na rynku 
(o ile takowe można wskazać). W polskiej praktyce inwestowania w startupy, inwestor często 
zarządza powierzonymi kapitałami publicznymi i jest zobligowany do stosowania wytycznych 
narzuconych przez Instytucję Pośredniczącą odnośnie do maksymalnych kwot możliwych 
do zainwestowania w jedno przedsięwzięcie bądź też poziomu udziałów, jakie minimalnie 
lub maksymalnie może objąć. To dodatkowo komplikuje procesy wyceny innowacyjnych 
przedsięwzięć i może stanowić barierę istotnie hamującą procesy, mające w zamierzeniach 
twórców polityki napędzać innowacyjność gospodarki poprzez rozwój startupów.
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2. Wyzwania w wycenie startupów – teoria i praktyka

Problemy związane z wyceną startupów okazują się bardzo duże, zwłaszcza jeśli prze-
analizujemy definicję startupu. Zgodnie z najbardziej rozpowszechnioną definicją S. Blanka 
i B. Dorfa startupem jest tymczasowa organizacja, zajmująca się poszukiwaniem skalowal-
nego, powtarzalnego i rentownego modelu biznesowego [Blank, Dorf, 2013, s. 19]. E. Ries 
definiuje startup jako każdą instytucję założoną w celu wytwarzania nowego produktu lub 
usługi w warunkach skrajnej niepewności [Ries, 2011, s. 37]. Wczesnym fazom rozwoju star-
tupów towarzyszy bardzo wysokie ryzyko, stąd potencjalni i chętni do zainwestowania w nie 
inwestorzy – fundusze venture capital czy anioły biznesu – oczekują wysokich stóp zwrotu 
z takich przedsięwzięć. Oczekiwane przez inwestorów stopy zwrotu, stosowane w wycenie 
przy dyskontowaniu przepływów pieniężnych, przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Stopy zwrotu oczekiwane przez fundusze venture capital

Faza inwestycji Roczna stopa zwrotu Typowy okres inwestycji (w latach) 

Faza zasiewów (ang. seed) i uruchomienia 
(ang. startup) 

50–100% lub więcej Powyżej 10

Pierwszy etap 40–60 5–10

Drugi etap 30–40 4–7

Ekspansja 20–30 3–5

Finansowanie pomostowe, mieszane  
(ang. bridge, mezzanine) 

20–30 1–3

Źródło: [Titman, Martin, 2011].

Wycenę startupu jako innowacyjnego przedsięwzięcia biznesowego najczęściej przepro-
wadza inwestor przed podjęciem decyzji o dokonaniu w niego inwestycji. Wycena jest pod-
stawą do podzielenia udziałów pomiędzy niego i założycieli startupu. Podmiot wycenia się 
przed każdą kolejną rundą finansowania, a także gdy planowane jest przeprowadzenie postę-
powania układowego, upadłościowego lub likwidacyjnego, jak też w procesach podziału lub 
łączenia przedsiębiorstw (fuzji, aliansów). Wycena startupu ma duże znaczenie, gdy planuje 
on pozyskać kredyt lub ustalane jest ubezpieczenie, lub wypłacane odszkodowanie [Janik]. 
Innym istotnym powodem do wyceny jest weryfikacja podmiotu pod względem podatkowym. 
Relatywnie niska przeżywalność startupów, tj. jeden do dwóch na dziesięć wg  Founder Insti-
tute, największego akceleratora startupów na świecie [Zawadzki, 2017] jest faktem potwier-
dzającym wysoki poziom ryzyka, jakie towarzyszy startupom wycenianym niejednokrotnie 
na miliardy dolarów.

Wycenę startupów utrudnia krótka historia biznesowa: początkowo niewielkie i często 
sporadyczne przychody utrudniają formułowanie trafnych prognoz w kilkuletniej perspek-
tywie. Trudny jest przy tym do oszacowania potencjał wiedzy samych założycieli startupów, 
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a tym bardziej jeśli w ramach filozofii tzw. smart money, leżącej u podstaw inwestowania 
venture capital dedykowanego startupom, na wartość tych przedsięwzięć wpływa również 
wiedza, doświadczenia i kontakty, wnoszone przez menedżerów zarządzających fundu-
szami inwestycyjnymi lub aniołów biznesu. Wartość startupów kreują bowiem inwesto-
rzy, którzy poza wnoszonym kapitałem, poprzez doświadczonych menedżerów, wspierają 
zarządy swoich spółek portfelowych. Służą im pomocą w budowaniu strategii dalszego 
rozwoju, poprzez wzmocnienie controllingu finansowego, wdrożenie efektywnego sys-
temu motywacyjnego dla kadry zarządzającej [Szablewski, Tuzimek, 2004, s. 334–336], 
pomoc w zawieraniu kontraktów biznesowych. Zakres i jakość wsparcia ze strony inwe-
stora finansowego stanowi bardzo ważny aspekt wpływający na kondycję, a zatem także 
na wartość młodego przedsiębiorstwa.

Liczba tzw. jednorożców, czyli młodych firm o szacunkowej wartości powyżej miliarda 
dolarów, sięga już prawie 200. Boomowi temu sprzyja m.in. nowy trend tzw. gospodarki 
współdzielenia (ang. sharing economy), dzięki czemu użytkownicy Internetu mogą łączyć 
ofertę z zapotrzebowaniem w czasie niemalże rzeczywistym i dzielić się: wolnym pokojem 
na AirBnB, miejscem w samochodzie na Uberze [Gozdek, 2017], ale także pożyczyć rower 
od sąsiada, np. przez Liquid.

Do najważniejszych problemów w procesie wyceny startupów należy zaliczyć przede 
wszystkim:
• trudności w przygotowaniu wiarygodnych projekcji finansowych, z uwagi na nowość roz-

wiązania i związane z tym ryzyko we wprowadzaniu innowacji, zwłaszcza tych o rady-
kalnym charakterze,

• przeważający udział trudno mierzalnych niematerialnych aktywów, które decydują 
o wartości biznesu, w tym know-how, czyli całokształt fachowej wiedzy technicznej 
i doświadczeń o charakterze poufnym lub tajnym, bezpośrednio użytecznej w prowa-
dzeniu danego biznesu.
Wycena przedsiębiorstwa to poznanie jego wartości jako wyodrębnionej pod względem 

ekonomicznym i prawnym konkretnej jednostki organizacyjnej, dysponującej określonym 
potencjałem ekonomicznym w postaci aktywów trwałych i obrotowych oraz różnych war-
tości i cech o charakterze niematerialnym [Zarzecki, 1999, s. 39]. Odnosząc proces wyceny 
do startupu, należy wziąć pod uwagę fakt, iż nie zawsze jest to podmiot dający się formalnie 
wyodrębnić. Czasami stanowi on nieformalną grupę osób pracującą nad danym przedsię-
wzięciem biznesowym.

Dynamiczne zmiany technologii i tempo ich rozwoju dodatkowo komplikują wycenę 
startupów. Technologie cyfrowe, które nie tylko usprawniają komunikację i zarządzanie 
w przedsiębiorstwach, lecz także pozwalają tworzyć nowe produkty i usługi, mają ogromny 
potencjał i rewolucjonizują działalność zarówno mikroprzedsiębiorstw o zasięgu lokalnym, 
jak i korporacji działających w skali globalnej. Znajomość technologii jest warunkiem koniecz-
nym do przeprowadzenia wiarygodnej wyceny startupu, który je implementuje. Wycena 
innowacyjnych firm jest procesem wysoce złożonym, w którym zaimplementowana jest 
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interdyscyplinarna wiedza. Pomimo wieloletnich wysiłków praktyków i teoretyków, nadal 
istnieje szereg nierozwiązanych problemów oraz kontrowersyjnych podejść, pozostawiających 
duży margines uznaniowości. W wielu krajach raporty z wycen przedsiębiorstw sporządzane 
są na podstawie krajowych lub międzynarodowych standardów wyceny.

Na złożoność procesów wyceny wpływają także przesłanki wynikające z rozwoju gospo-
darki rynkowej, jak: przechodzenie od społeczeństw przemysłowych do społeczeństw infor-
macyjnych, rozwój gospodarek opartych na wiedzy, innowacjach i symbolach, przechodzenie 
do stosowania „miękkich” technologii, wyraźna przewaga na wielu rynkach podaży nad 
popytem, skrócenie średniego cyklu życia przedsiębiorstw i ich produktów [Hermann, Sza-
blewski, 1999, s. 14–17].

Teoria i praktyka wypracowały wiele metod wyceny przedsiębiorstw, a ich różnorodność 
wynika z dwóch zasadniczych powodów [Zadora, 2005, s. 67]:
1) w różny sposób można ustalić parametry występujące w modelach wyceny,
2) w różny sposób można skonkretyzować zmienne występujące w modelach.

3.  Ocena możliwości wykorzystania metod wyceny 
przedsiębiorstw do startupów

Stosowane metody wyceny przedsiębiorstw można podzielić na następujące grupy 
(rysunek 1):
1) metody majątkowe, w których wycena oparta jest na wartości majątku i kapitału,
2) metody dochodowe, w których wykorzystywane są szacunki przyszłych przepływów 

pieniężnych,
3) metody mieszane, w których wykorzystuje się obydwie powyższe grupy metod,
4) metody porównawcze, u podstawy których leży przekonanie, że najlepszym źródłem 

informacji jest rynek [Hill, 2012, s. 25–33, Dunal, 2014, s. 61–73],
5) metody niekonwencjonalne [Fierla, 2008, s. 163–190].

W literaturze przedmiotu jest wiele publikacji charakteryzujących metody wyceny przed-
siębiorstw. Brakuje jednakże stanowisk autorów na temat możliwości ich zastosowania do 
wyceny innowacyjnych przedsiębiorstw, jakimi są startupy. W związku z powyższym w dal-
szej części artykułu autorzy przedstawili, wybrane spośród tradycyjnych, metod wyceny 
przedsiębiorstw, wskazując na ich wady i zalety w kontekście możliwości zastosowania do 
wyceny startupów.

Jako kryteria oceny metod przyjęto następujące charakterystyki:
• możliwość odzwierciedlenia specyfiki startupu, przejawiającą się w dużej zmienności 

prognozowanych przepływów pieniężnych,
• techniczną możliwość zastosowania metody (wynikającą z dostępności danych),
• uwzględnianie czasu (startupy często muszą przygotowywać nawet 5-letnie lub dłuższe 

projekcje finansowe).
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Rysunek 1. Metody wyceny przedsiębiorstw
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [Zarzecki, 1999, s. 58].



Analiza możliwości zastosowania metod wyceny przedsiębiorstw do startupów 53

Szeroki wachlarz metod wydaje się wskazywać na wiele możliwości w zakresie wyceny 
startupów jako młodych innowacyjnych przedsiębiorstw. Dogłębna analiza poszczególnych 
metod wskazuje problemy i niedostosowanie większości z nich do wyceny startupów.

4. Metody majątkowe

Metody majątkowe opierają się na założeniu, iż wartość przedsiębiorstwa uzależniona 
jest od posiadanych przez przedsiębiorstwo składników majątkowych. Dlatego też najpierw 
dokonuje się ich inwentaryzacji na dzień wyceny wraz z określeniem ich statusu prawnego 
(potwierdzenia własności składników), później zaś następuje odrębna wycena każdego skład-
nika majątku. Zaletą stosowania metod majątkowych jest prostota użycia i możliwość porów-
nania wyników wyceny majątku różnych podmiotów przy relatywnie niewielkiej deformacji 
uzyskanych rezultatów. Z kolei do wad metod majątkowych możemy zaliczyć nieobiektywny 
dobór czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa, jak też pominięcie aspektów 
związanych z efektywnością zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz jego potencjałem 
strategicznym, odnoszącym się do przyszłych przepływów finansowych w co najmniej kil-
kuletnim horyzoncie czasowym.

W startupie wartość księgowa majątku rzeczowego zwykle jest niewielka. Znaczący 
udział stanowią wartości niematerialne, czyli know-how, pod warunkiem, że inicjatorzy 
przedsięwzięcia zdecydują się wprowadzić tę wartość do aktywów podmiotu, poddać wyce-
nie biegłego rewidenta oraz rzeczoznawcy i zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(w przypadku spółek kapitałowych). Zabieg taki ma znaczenie dla startupów planujących 
pozyskiwać zewnętrzne finansowanie od inwestorów venture capital lub aniołów biznesu. 
Zwiększa bowiem wartość wnoszonego wkładu własnego po stronie inicjatorów przedsię-
wzięcia (wspólników) i poprawia pozycję negocjacyjną z inwestorem. Inicjatorzy startupów 
nie zawsze posiadają wystarczającą wiedzę w tym zakresie, a ograniczone środki inwestują 
w nowe rozwiązania, w mniejszym zaś stopniu dbają o uregulowania natury prawno-księgo-
wej. Z uwagi na ograniczoną dostępność tych danych, techniczne możliwości zastosowania 
tych metod utrudniają odzwierciedlenie wartości majątku startupu.

W przypadku znacznego zadłużenia startupu wartość podmiotu mogłaby być ujemna, 
chyba że startup zarejestrował w aktywach know-how o znaczącej wartości. Zważywszy 
na fakt, iż startupy zwykle nie posiadają znacznego majątku rzeczowego, dokonywanie ich 
wyceny metodami majątkowymi skutkowałoby znaczącym zaniżeniem wartości.

W szczególności zastosowanie metody odtworzeniowej w odniesieniu do startupów, 
jako jednej z grupy metod majątkowych, jest utrudnione z uwagi na problemy, jakie mogą 
wystąpić przy szacowaniu wartości odtworzeniowej obiektów niepowtarzalnych oraz akty-
wów o nietypowych rozwiązaniach technologicznych. Dodatkowo metoda ta, podobnie jak 
inne metody majątkowe, nie uwzględnia wpływu czynników pozamajątkowych na wartość 
podmiotu ani efektu synergii [Janik].
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Z kolei wartość przedsiębiorstwa, jak też innowacyjnego startupu, oszacowana metodą 
likwidacyjną stanowi dolny poziom ceny, jaką właściciele spółki są w stanie zaakcepto-
wać w trakcie negocjacji sprzedaży spółki, znajdującej się w złej kondycji finansowej [Boro-
wiecki, 1997, s. 67]. W przypadku likwidacji startupu, co ma miejsce dość często w okresie 
kilku lat od jego uruchomienia, księgowa wartość rzeczowych składników majątku takiego 
podmiotu jest bliska zera, ze względu ich amortyzację, zatem można przyjąć, iż w ujęciu tej 
metody wartość startupów również byłaby niewielka.

Podsumowując: możliwości zastosowania metod majątkowych do wyceny startupów 
są niewielkie, z uwagi na znaczący udział wartości trudno mierzalnych (odgrywających klu-
czową rolę w innowacyjnych przedsięwzięciach), takich jak: pomysł, doświadczenie i wie-
dza założycieli. Aktywa rzeczowe przeciętnego startupu stanowią nierzadko (w zależności 
od fazy jego rozwoju) podstawowe wyposażenie biura, sprzęt komputerowy, ewentualnie 
prototyp przyszłego produktu (tzw. produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności, 
potocznie zwany MVP, ang. minimum viable product). Ograniczone możliwości uwzględ-
nienia w metodach majątkowych twórczej myśli i potencjału rynkowego, ale także pomięcie 
aspektów związanych z upływem czasu oraz skrajnie różnymi potencjalnymi scenariuszami 
rozwoju tego typu przedsięwzięć w wycenie startupu powodują, że w obecnym klasycznym 
ujęciu metody te nie nadają się do zastosowania w wycenie startupów.

Należałoby je zmodyfikować, rozwinąć o możliwość uwzględniania majątku wniesionego 
jako know-how. Kwestia ta również stanowi wyzwanie dla startupu w związku z konieczno-
ścią uwiarygodnienia i poświadczenia wartości wnoszonego know-how przez uprawnionych 
do tego ekspertów i wiążącego się z koniecznością opłacenia kosztów tej wyceny, a następnie 
podwyższonych kosztów opłat notarialnych w związku z deklarowaną wartością wnoszonego 
do spółki majątku. Uproszczone procedury rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością (tzw. S24) nie przewidują możliwości wprowadzenia aportu do takiej spółki w formie 
know-how, zatem nie tylko metody, lecz także systemy, w założeniu twórców mające sprzyjać 
startupom, nie wspierają ich w sposób efektywny i kompleksowy.

5. Metody dochodowe

Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstw opierają się dwóch kluczowych dla tworze-
nia wartości przedsiębiorstwa parametrach, tj. na dochodzie i ryzyku.

Do zalet tej grupy metod zalicza się: orientację na tworzenie wartości dla właścicieli, eko-
nomiczne podejście (przekształcanie wartości księgowych w ekonomiczne poprzez odpowied-
nie korekty) oraz uwzględnienie ryzyka. Aspekty te pozytywnie wpływają na możliwości 
wykorzystania metody w wycenie startupów.

Większość metod dochodowych jednakże, pomimo ich powszechnego wykorzystywania 
w praktyce wyceny przedsiębiorstw, w odniesieniu do młodych innowacyjnych przedsięwzięć 
wykazuje sporo niedostatków i może być stosowana w ograniczonym zakresie.
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Według metod dochodowych wartość przedsiębiorstwa utożsamiana jest z tym, jaki 
dochód przedsiębiorstwo potrafi wygenerować. Ponadto metody te redukują znaczenie majątku 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza jeśli wartość aktywów nie wpływa na generowanie dochodu oraz 
zwiększanie potencjału rozwoju organizacji w długim okresie. W przypadku startupów jest 
to dość istotna zaleta, gdyż często w pierwszych latach funkcjonowania wartość jego majątku 
jest niewielka. Metody dochodowe pozwalają uwzględniać upływ czasu, dzięki technice dys-
kontowania przepływów pieniężnych, a także uwzględnić zróżnicowanie wysokości przepły-
wów pieniężnych w czasie. Umożliwiają także uwzględnianie indywidualnego postrzegania 
ryzyka przez inwestorów, które można odzwierciedlić w poziomie stopy dyskontowej wska-
zującej na oczekiwania inwestora w zakresie pomnażania zainwestowanego kapitału.

Do wad metod dochodowych należy natomiast zaliczyć ryzyko przeszacowania wartości 
wycenianego startupu poprzez uzależnienie jego wartości od założeń, które zostały przyjęte 
na moment wyceny. Ryzyko w przypadku metod dochodowych jest wyższe niż np. w meto-
dach majątkowych, gdyż powstaje tu możliwość ewentualnego przeszacowania wycenianego 
startupu wskutek często zbyt optymistycznej oceny spodziewanych przychodów. Ponadto 
subiektywizm względem postrzegania ryzyka, odzwierciedlany w wysokości stopy dyskon-
towej, skutkuje dość dużym zróżnicowaniem wycen startupów, wynikającym z odmien-
nego poziomu akceptacji ryzyka przez różnych inwestorów. Przepływy pieniężne są trudne 
do oszacowania w startupach w horyzoncie kilkuletnim dla startupu oferującego nowość, 
która jeszcze nie istnieje na rynku.

Podsumowując: metody te względnie dobrze pozwalają odzwierciedlić wartość startupu, 
bazują bowiem na projektowanych przepływach finansowych, pozwalają także uwzględniać 
czas oraz ryzyko i porównywać opłacalność inwestowania w startupy o różnym jego poziomie.

6. Metody mieszane

Metody mieszane stanowią połączenie metod majątkowych oraz dochodowych. W osza-
cowaniu wartości przedsiębiorstwa wykorzystywane są parametry zarówno z metod docho-
dowych, jak i majątkowych. W metodach mieszanych przyjmuje się założenie, że na wartość 
przedsiębiorstwa, jak też innowacyjnego startupu wpływa nie tylko jego majątek, lecz także 
jego zdolność do generowania dochodu [Zarzecki, 1999, s. 341–407]. W większości przypad-
ków metody te nie są niczym innym niż średnimi arytmetycznymi bądź ważonymi z różnych 
metod podstawowych. W przypadku średnich ważonych wagi są bardzo często przypisywane 
arbitralnie [Nita, 2006, s. 97]. W metodach mieszanych wyceny przedsiębiorstwa wykorzy-
stywana jest także wartość reputacji, która jest wartością pozamajątkową, jakościową, nie-
adekwatną do wyceny startupów [Pieloch-Babiarz, Sajnóg, 2016, s. 61].

Zaletą tych metod jest możliwość ustalania wag proporcji różnych metod wyceny w zależ-
ności od wielu czynników, które mogą wpływać na wartość firmy, takich jak: konkurencja, 
prestiż gałęzi przemysłu, ryzyko w branży, cykl życia firmy oraz branży itp.
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Kolejną zaletę stanowi łączne rozpatrywanie zarówno aspektu wartości majątku, jak 
i zdolności do generowania przyszłych przepływów pieniężnych w ostatecznej wycenie 
wartości przedsiębiorstwa. Główne różnice dotyczące tych metod wynikają właśnie z róż-
nej roli przypisywanej każdemu z tych czynników. Ich zaletami niewątpliwie jest ujed-
nolicony sposób podejścia, co umożliwia porównywalność wyników. Atutem jest także 
dostrzeganie znaczenia posiadanych aktywów niematerialnych oraz kapitału intelektual-
nego startupu. Wpływa to na możliwość udoskonalenia dyskonta lub elastycznej korekty 
mechanizmu wyceny. Z kolei do wad metod mieszanych można zaliczyć przede wszystkim 
prawdopodobieństwo przewartościowania i niedowartościowania przedsiębiorstwa wyni-
kające z uśredniania wyników.

Podsumowując i porównując metody mieszane do metod majątkowych i dochodowych, 
można powiedzieć, że metody te stanowią pewnego rodzaju kompromis i pozwalają rela-
tywnie lepiej niż tamte odzwierciedlić wartość startupu, który wytworzył pewne rozwiąza-
nie (np. prototyp), zatem posiada pewien zasób majątku i spodziewa się uzyskać przychody 
z jego urynkowienia. Wskutek możliwości subiektywnego przypisywania wag aspektom 
majątkowym i dochodowym, metody te umożliwiają dokładniejsze odzwierciedlenie przez 
wyceniającego specyfiki konkretnego startupu.

7. Metody porównawcze

Metody porównawcze bazują na informacji pochodzącej z rynku. W przypadku tych 
metod należy zdefiniować tzw. mnożnik cenowy. Jest on rozumiany jako parametr przed-
stawiający stosunek ceny, jaką inwestorzy płacą za jedną akcję danej firmy, do odpowiedniej 
wielkości ekonomicznej [Dunal, 2014, s. 61–73]. Metody porównawcze określa się mianem 
metod rynkowych (ang. market based valuation) lub metod mnożnikowych (ang. valuation 
multiples). Można je klasyfikować według kryterium stosowanych rodzajów mnożników 
rynkowych. W literaturze przedmiotu istnieje wiele rodzajów mnożników. Podstawowymi 
wielkościami przyjmowanymi do porównań są zwykle: sprzedaż (wyrażona jako przychody 
ze sprzedaży wykazane w rachunku zysków i strat), majątek (wyrażony jako wartość bilan-
sowa majątku przypadająca właścicielom, tj. wartość aktywów pomniejszona o zobowiąza-
nia) oraz zysk [Dunal, 2014, s. 61–73; English, 2001, s. 17–21].

W odniesieniu do startupów wycena przedsiębiorstwa metodami porównawczymi jest 
przeprowadzana poprzez porównanie do wycenionych spółek obecnych na rynku kapita-
łowym lub tych, które udostępniły swoje szczegółowe dane. Na tej podstawie ustalana jest 
wartość wybranego podmiotu [Janik]. Metody te są technicznie łatwiejsze do przeprowadze-
nia wyceny niż metody dochodowe. Jednak sporym problemem jest pozyskanie informacji 
z podmiotów o zbliżonym profilu działalności, co wynika z faktu, że startupy często podej-
mują działalność innowacyjną i znalezienie właściwego „odpowiednika” może być niełatwe.
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W praktyce wyceny przedsiębiorstw najczęściej wykorzystuje się:
• mnożniki kapitałów własnych (ang. equity value), służące ustaleniu wartości rynkowej 

kapitału własnego przedsiębiorstwa, pochodzące zarówno ze sprawozdań finansowych, 
jak i z rynku (branży) [Jaki, 2004, s. 111–120]; w przypadku startupów dane te mogą być 
niewystarczające (niewielki majątek własny) bądź można odnotować ich brak z powodu 
nieosiągania przychodów w początkowej fazie wzrostu;

• mnożniki wartości całego przedsiębiorstwa (ang. enterprise value), które wykorzysty-
wane są do ustalenia wartości rynkowej całego przedsiębiorstwa, przy założeniu, że spo-
sób finansowania jednostki gospodarczej nie powinien znacząco wpływać na jej wartość, 
ponieważ w każdym momencie można go zmienić [Szablewski, Tuzimek, 2004, s. 200–201];

• mnożniki sektorowe [Zadora, 2005, s. 35–36];
• mnożniki transakcyjne, nawiązujące do metody transakcji porównywalnych [Szablew-

ski, Tuzimek, 2004, s. 200–201].
Po metody mnożnikowe najczęściej sięga się w przypadku wycen firm usługowych. Nie 

jest to jednak regułą eliminującą możliwości wykorzystywania metod porównawczych dla 
innych rodzajów działalności, co potwierdzają praktyki sektora bankowego w wykorzysty-
waniu metod porównawczych do określania wartości zastawów [Borowiecki, 1997, s. 41–43]. 
Sporo startupów jednakże oferuje swoje rozwiązania w formie usług, więc ten aspekt nie sta-
nowi istotnej bariery.

Jako główne zalety metod porównawczych należy wskazać przede wszystkim: prostotę 
obliczeń, odwoływanie się do danych pochodzących z rynku (dane rynkowe, branżowe), 
ustalanie wartości firmy na podstawie podobnych transakcji, ogólną dostępność i łatwość 
pozyskania danych do wyceny. Metody te w stopniu dużo mniejszym niż inne ograniczają 
wykorzystywanie różnego rodzaju prognoz, których wiarygodność bywa różna [Zarzecki, 
1999, s. 365; Miciuła, 2012, s. 19–22]. Natomiast do najczęstszych zarzutów stawianych meto-
dom porównawczym zalicza się subiektywizm w przyjmowaniu poszczególnych danych do 
wyceny oraz zastosowanie w wycenie wartości księgowych podatnych na manipulacje [Nowak, 
2010, s. 4–7; Kamiński, 2003, s. 11].

8. Metody niekonwencjonalne

Za niekonwencjonalne metody wyceny przedsiębiorstw uważa się m.in.: metody wyceny 
oparte na teorii opcji realnych oraz model Blacka-Scholesa.

Metody wyceny oparte na teorii opcji realnych lub inaczej opcji rzeczowych (ang. real 
option) pozwalają potraktować ryzyko towarzyszące startującym z innowacyjnym przedsię-
wzięciem biznesowym w kategoriach szansy, a nie tylko zagrożenia. Wiele projektów w nurcie 
zarządzania przez wartość (ang. value based management) kreuje opcje, które pojawiają się 
w trakcie realizacji i mogą zwiększać wartość przedsięwzięcia [Jajuga, 2000, s. 88–92]. Opcje 
realne umożliwiają uwzględnianie natury startupów, wiążącej się dość często z opóźnieniami 
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w realizacji przyjętych kamieni milowych (tzw. opcja opóźnienia, ang. option to delay). Rozu-
mie się ją jako amerykańską opcję kupna, dla której ceną wykonania jest wartość nakładów 
inwestycyjnych. W związku z różnymi możliwymi scenariuszami rozwoju innowacji ryn-
kowych zdarzają się sytuacje, w których inicjowane przedsięwzięcia dokonują tzw. piwo-
towania, czyli ulegają znaczącym przeobrażeniom w odniesieniu do przyjętych uprzednio 
założeń: zmieniana jest konstrukcja produktu, surowce używane w procesach jego wytwo-
rzenia, model biznesowy, grupy docelowe klientów itp. Zmiany te mogą być rezultatem m.in. 
pogłębionych analiz rynkowych, włączania potencjalnych użytkowników w proces tworze-
nia produktu bądź rozwiązania, testowania wstępnego prototypu. W takiej sytuacji mówi 
się o wystąpieniu tzw. opcji przełączenia (ang. option to switch) albo też opcji zmiany skali 
działalności (ang. option to alter operating scale). Rozszerzenie działalności traktowane jest 
jako amerykańska opcja kupna, zaś zmniejszenie – jako amerykańska opcja sprzedaży. Cza-
sowe wstrzymanie produkcji składa się z portfela straddle, czyli amerykańskiej opcji kupna 
i sprzedaży [Manikowski, Tarapata, 2001, s. 246; Czyżewska, 2002, s. 137–144].

W wycenie opcji realnych wykorzystuje się model drzew dwumianowych, zapropo-
nowany po raz pierwszy przez W. Sharpe’a (1978), a kojarzony przede wszystkim z pracą 
J. C. Coxa, S. A. Rossa i M. Rubinsteina [1979; Karska]. Model ten umożliwia uwzględnienie 
różnego rodzaju zdarzeń towarzyszących realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w star-
tupach, jakość zarządzania, wsparcia kapitałowego i doradczego, które mogą doprowadzić 
projekt zarówno do sukcesu oraz dalszej ekspansji (ang. growth option), jak i niepowodzenia, 
porażki skutkującej rezygnacją z realizacji projektu (ang. option of abandon). Dzięki reali-
zacji kilku powiązanych ze sobą projektów istnieje możliwość wystąpienia efektu synergii 
(ang. multiple interacting option), co może w szczególności występować po wejściu kapitało-
wym inwestora do startupu i wprowadzeniu go w łańcuch współpracy w innymi spółkami 
portfelowymi inwestora.

Poza modelem drzew dwumianowych, stosowanym dla przypadków dyskretnych, wyko-
rzystuje się model Blacka-Scholesa opracowany przez F. Blacka i M. Scholesa dla tzw. przy-
padków ciągłych. W 1973 r. zauważyli oni, że z akcji i opcji można skonstruować portfel 
wolny od ryzyka (arbitrażowy) [Black, Scholes, 1973]. Model zakłada, że akcja nie przynosi 
dywidendy, co ma miejsce często w okresie rozwoju startupu przy wykorzystywaniu finan-
sowania od inwestorów kapitałowych, których strategią najczęściej jest budowanie wartości 
startupu i jego rozwój poprzez reinwestowanie wypracowywanych nadwyżek.

Metody niekonwencjonalne oparte na teorii opcji rzeczowych są względnie lepiej dopa-
sowane do wyceny startupów. Różnorodność opcji pozwala uwzględnić różne scenariusze 
rozwoju ryzykownych przedsięwzięć, przez co zdecydowanie bardziej niż pozostałe metody 
nadają się do wykorzystania w wycenie startupów.
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9. Podsumowanie

Analiza literatury i doświadczenia autorów w praktyce wyceny startupów prowadzą do 
konkluzji, że wycena przedsiębiorstwa, a w szczególności startupu, jest zadaniem bardzo 
trudnym.

Przegląd poszczególnych grup metod wyceny w kontekście ich zastosowania do wyceny 
startupów pozwala twierdzić, iż istniejące metody wykazują wiele ograniczeń. Niedopaso-
wanie metod majątkowych sprowadza się do możliwości ich wykorzystania do wyceny doko-
nań ex post. Nie uwzględniają potencjału podmiotu ani możliwości jego rozwoju. Nie biorą 
również pod uwagę efektywności gospodarowania posiadanym majątkiem. Użyteczność 
metod majątkowych zatem w przypadku przedsiębiorstw o wysokich wartościach aktywów 
niematerialnych jest dyskusyjna. Zwłaszcza jeśli dotyczy to przedsiębiorstw, w których war-
tość takich aktywów (niematerialnych) jest jedną z ważniejszych części posiadanego majątku. 
W takim przypadku bardziej przydatne w wycenie startupu mogą być metody dochodowe, 
które stosują podejście prospektywne. Jednakże tutaj również należy zachować odpowiedni 
dystans – ze względu na łatwość w przeszacowaniu założeń odnośnie do prognoz przepły-
wów pieniężnych.

Metody porównawcze z kolei, mimo możliwości zestawiania (porównywania) ze sobą 
różnych podmiotów, w przypadku wyceny startupów mają niewielkie znaczenie. Uzależniają 
bowiem wycenę od informacji pochodzących z rynku finansowego. W przypadku startu-
pów odnalezienie na rynku finansowym stosownego „odpowiednika” w postaci spółki już 
notowanej na giełdzie, może być trudne. Startupy bowiem często wprowadzają innowacyjne, 
pionierskie rozwiązania.

Z kolei metody niekonwencjonalne wykorzystują często niestandardowe rozwiązania 
w zakresie oceny wartości przedsiębiorstwa i wydają się lepsze do zastosowania do wyceny 
startupów. Umożliwiają pełniejsze uwzględnienie wartości aktywów niematerialnych, kapi-
tału intelektualnego oraz potencjału rozwojowego. Są także instrumentem bardziej elastycz-
nym, co pozwala indywidualnie modyfikować konkretną metodę do specyfiki wycenianego 
przedsiębiorstwa. Jednak to, co stanowi o ich zaletach, może także być uznane za słabości 
metod z tej grupy. Otóż wprowadzanie nie w pełni kontrolowalnych i mierzalnych aspektów, 
rodzi ryzyko związane z niedostrzeżeniem obiektywnych i mierzalnych czynników, które 
także wpływają na wartość startupów.

Relatywnie niska przeżywalność startupów, tj.  jeden do dwóch na dziesięć, wg Foun-
der Institute, największego akceleratora startupów na świecie [Zawadzki, 2017], jest faktem 
potwierdzającym wysoki poziom ryzyka, jakie towarzyszy startupom wycenianym niejed-
nokrotnie na miliardy dolarów.

Przy wykorzystaniu przedstawionych w artykule metod wyceny przedsiębiorstw w odnie-
sieniu do startupów nie powinno się pomijać innych elementów, takich jak: mikrootocze-
nie (czyli wszystkie inne przedsiębiorstwa, mające powiązania wynikające z prowadzonej 
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działalności konkurencyjnej lub współpracujące z firmą), analiza rynku, tj. ocena sektora, 
w którym działa startup, elastyczność cenowa popytu, dojrzałość, wykorzystanie techno-
logii, przywiązanie konsumentów do marki, obecność wolnych nisz rynkowych, dostęp do 
sektora, wymagania klientów [Janik], zasoby materialne i niematerialne, strategia marketin-
gu-mix oraz modelowanie finansowe.

Powyższe czynniki sprawiają, że wycena startupu staje się rodzajem wyrafinowanej sztuki 
i w praktyce w dużej mierze opiera się na wyczuciu i doświadczeniu inwestora, w mniejszym 
zakresie na obiektywnych parametrach finansowych, dotyczących przedsięwzięcia. Zdarza 
się, że wyceny danego startupu są bardzo zróżnicowane z uwagi na różnorodność stosowa-
nych metod oraz różne benchmarki, na podstawie których wycena jest dokonywana [Fin-
dFunds platforma].

Podsumowując, można powiedzieć, że najlepiej dopasowane do specyfiki startupów, spo-
śród wszystkich metod wyceny, są metody dochodowe, w szczególności metoda teraźniejszej 
wartości netto, która pozwala obliczyć jego wartość na podstawie prognozowanej gotówki 
zdyskontowanej na dzień wyceny, jaką ma wygenerować przedsięwzięcie. Warta uwagi jest 
również metoda opcji rzeczowych, ze względu na różnorodność scenariuszy rozwoju, dają-
cych się dzięki niej opisać, co ma niebagatelne znaczenie w warunkach niepewności, towa-
rzyszącej rozwojowi startupów. Wydaje się jednak konieczne uwzględnienie ponadto innych 
metod stworzonych na potrzeby wyceny startupów (m.in. na rynku amerykańskim) i ocena 
ich przydatności do wyceny startupów działających w warunkach polskich.

Reasumując: istniejące metody wyceny przedsiębiorstw nie pozwalają w sposób wiary-
godny wycenić startupów, przy uwzględnieniu ich specyfiki i potrzeb. Istotną obiektywną 
barierą jest brak danych finansowych. Spółki, będące często na wczesnych etapach rozwoju, 
na ogół nie posiadają miarodajnych danych finansowych bądź dane dotyczą zbyt krótkiego 
okresu, aby można było w sposób wiarygodny dokonywać projekcji odnośnie do ich dalszego 
rozwoju. Braki te spowodowane są obiektywnymi trudnościami w formułowaniu projek-
cji finansowych, jak również wynikają z niedostatecznej wiedzy i umiejętności w obszarze 
finansów. Potrzebne są dalsze prace nad metodyką wyceny dopasowanej do specyfiki star-
tupów oraz ich popularyzacja w środowisku startupowym.
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Analysing the Possibility to Apply Business 
Valuation Methods to Start-ups

Summary

e paper analyses traditional business valuation methods and the possibility to apply them to start-
ups, the currently fashionable innovative companies. Using their own experience from working with 
the local start-up environment and with seed capital investment, the authors conclude that the valua-
tion of business ventures poses a serious challenge to investors, as well as to start-up founders.
Being the �rst in a wider series of publications, the paper focuses on the analysis of �ve business valu-
ation methods known at theoretical and practical levels in the context of their applicability to the val-
uation of start-ups. is publication highlights the advantages and drawbacks of business valuation 
methods and delineates the dilemmas faced by investors and start-up founders.

Keywords: valuation methods, enterprise valuation, simulation, start-up
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Streszczenie

Rozwój technologii teleinformacyjnych nieustannie zmienia otaczający nas świat. W naszej codzien-
ności obok rzeczywistości rozwija się zyskująca na znaczeniu i złożoności sfera wirtualna. Stawiam 
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wach i poglądach na temat wirtualizacji. Przedstawiam własną propozycję podejścia do zagadnień 
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1. Wprowadzenie

Nauki o zarządzaniu1 są relatywnie młodą dyscypliną naukową, której formalne pod-
stawy sięgają zaledwie przełomu wieków XIX i XX [Sabryła, 2012, s. 13]. Pomimo dość krót-
kiej historii, pojawiło się w tych naukach wiele podejść i definicji, które ewoluowały wraz 
z ich rozwojem. Nauki o zarządzaniu uznawane są za interdyscyplinarne, gdyż zawierają ele-
menty m.in. nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i psychologii [Walczak, 
2012, s. 523–536]. Wysoki stopień powiązania z wieloma innymi naukami sprawia, że prowa-
dzenie badań na temat zarządzania może odbywać się na wielu płaszczyznach. Wprowadza-
nie coraz nowszych narzędzi modelowania i prognozowania matematycznego do procesów 
zarządzania wskazuje na to, że w obecnych czasach zwiększa się znaczenie oraz zakres zagad-
nień, które można nazwać częścią wspólną nauk ścisłych i nauk o zarządzaniu. Przykładem 
takich narzędzi są ciągle powstające i rozwijające się specjalistyczne systemy informatyczne, 
które wykorzystują zaawansowane pomiary oraz metody ilościowe i jakościowe, aby wspie-
rać podejmowanie trafniejszych lub przynajmniej bardziej stabilnych i powtarzalnych decy-
zji. Zastosowanie skomplikowanych sposobów modelowania i analizy staje się coraz bardziej 
powszechne nie tylko w praktyce zarządzania, lecz także w badaniach nauk o zarządzaniu. 
Istotny wpływ na te zmiany wywiera gwałtowny rozwój technologii, która, w mojej ocenie, 
umożliwia lub przynajmniej przyspiesza dający się zaobserwować trend „uściślania” nauk 
o zarządzaniu.

W tym artykule postaram się uzasadnić powyższy osąd poprzez analizę wszechobec-
nego zjawiska wirtualizacji, które, moim zdaniem, ma wpływ na funkcjonowanie różnych 
organizacji oraz na związane z nim procesy zarządzania. Przedstawione rozważania opie-
ram na studiach literaturowych, a także na ponad pięcioletnim doświadczeniu zawodowym 
w obszarze szeroko pojętej wirtualizacji.

Za R. W. Griffinem, przyjmuję definicję zarządzania, jako „zestawu działań (planowania, 
organizowania, motywowania, kontroli) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finan-
sowe, informacyjne i rzeczowe) i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organi-
zacji w sposób sprawny i skuteczny” [Griffin, 1998, s. 36]. Rysunek 1 stanowi moją graficzną 
interpretację przedstawionej definicji. Występujące w niej działania zostały przedstawione 
w formie pierścienia otaczającego zasoby organizacji. Dwukierunkowe strzałki wynikają 
z założenia, że planowanie, organizowanie i kontrola skierowane na zasoby uwzględniają 
aktualny stan i zmiany tych zasobów.

Drugie z pojęć – wirtualizację, rozpatruję w tym tekście na wiele sposobów, aby przed-
stawić wielowymiarowy aspekt tego zjawiska w konfrontacji z zacytowaną i zilustrowaną 
definicją zarządzania.

1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych nazwa dyscypliny naukowej „Nauki o zarzą-
dzaniu” została zastąpiona nazwą „Nauki o zarządzaniu i jakości” [Dz.U. 2018, poz. 1818].
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Rysunek 1. Ilustracja autorskiej interpretacji definicji zarządzania w ujęciu R. W. Griffina
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Ze względu na interdyscyplinarność oraz bardzo szeroki zakres tematu, niniejszy arty-
kuł stanowi jedynie wprowadzenie do pełnej analizy i zrozumienia poruszonych kwestii, 
których pełne rozwinięcie wymagałoby obszernej pracy, a nawet wielu obszernych prac 
monograficznych.

2. Wirtualizacja – geneza i techniczne korzenie wirtualizacji

Precyzyjne i uniwersalne wskazanie początków wirtualizacji zdaje się być niemożliwe. 
W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele prób wyjaśnienia i ustalenia genezy ter-
minów wirtualność, wirtualny i wirtualizacja. Aczkolwiek terminy te prawdopodobnie nie 
funkcjonowały w odległej przeszłości, to przy przyjęciu niektórych z definicji zdają się być 
adekwatne do procesów znacznie wcześniejszych niż pojawienie się Internetu, pierwszego 
komputera, a nawet elektryczności.

Zgodnie z najczęściej wyrażanym poglądem, termin wirtualizacji wywodzi się ze słowa 
virtualis, pochodzącego ze średniowiecznej łaciny. A. Pawłowski zauważa w swoich bada-
niach, że łacińskie virtualis nie pojawiało się w łacinie klasycznej, a jego wystąpienia w śre-
dniowieczu były bardzo niszowe i ograniczone do abstrakcyjnego znaczenia potencjalności 
w kontekstach stricte specjalistycznych [Pawłowski, 2013, s. 15]. W opozycji do tego poglądu 
jest np. brak słowa virtualis w źródłach leksykograficznych dotyczących okresu średniowie-
cza, takich jak uznany słownik J. F. Niermeyera [1976].

Zainspirowany badaniem A. Pawłowskiego, postanowiłem podjąć moją własną próbę 
zastosowania krytykowanej przez niego heurystyki uwiarygodnienia przez historię [Pawłow-
ski, 2013, s. 16]. Słownik internetowy Merriam-Webster [https://www.merriam-webster.com] 
wskazuje, że angielskie słowo „virtual” (wirtualny) w znaczeniu „potential” (potencjalny) 
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pochodzi ze średniowiecznej łaciny. Zgodnie z tym samym źródłem, pierwszy raz użyto tego 
słowa już w XV w. Zaskakujący jest fakt, że pierwsze znane użycie angielskiego słowa „virtu-
ality” (wirtualność) odnotowano dopiero w połowie XVII w. Natomiast określenie „virtual 
reality” (rzeczywistość wirtualna) pojawiło się dopiero w 1987 r. Bardzo długi okres pomię-
dzy pojawieniem się przymiotnika wirtualny, a wystąpieniem jego formy rzeczownikowej 
może świadczyć o jego ówcześnie nikłej popularności.

Pierwsze wystąpienie słowa wirtualność w słowniku języka polskiego zawierało jego bar-
dzo lakoniczną definicję: „własność, moc” [Orgelbrand, 1861, s. 1865]. Natomiast współczesny 
słownik języka polskiego PWN podaje dwa znaczenia słowa wirtualny [https://sjp.pwn.pl]:
• „Stworzony w ludzkim umyśle, ale prawdopodobnie istniejący w rzeczywistości lub 

mogący zaistnieć”,
• „Wykreowany na ekranie komputera, telewizora, ale tak realistyczny, że wydaje się rze-

czywisty”.
Dwie przywołane definicje słownikowe ukazują dwuznaczność wirtualności. Drugie 

z wymienionych znaczeń nawiązuje do komputerów i osiągnięć technologii. Natomiast 
pierwsza przytoczona definicja jest zdecydowanie bardziej adekwatna do użycia w procesie 
badania etymologii i podjęcia, bazującej na historii, próby wyjaśnienia pierwotnej genezy 
słowa wirtualizacja. Zakładam, że przyjmując tak rozumianą wirtualność, również wirtu-
alizację możemy rozpatrywać poza technologią. Występujące w tej definicji podobieństwo 
do pierwszych odnotowanych definicji wirtualności skłania mnie do refleksji, czy być może 
już pierwszy pieniądz fiducjarny, niemający pokrycia w dobrach materialnych, a o wartości 
opartej jedynie na zaufaniu do emitenta, może lub niegdyś mógł (w czasach, gdy informa-
cje o sytuacji emitenta były niedostępne) zostać poprawnie określony mianem wirtualnego. 
Przedstawione w pierwszej z wymienionych definicji znaczenie słowa wirtualny nie wykazuje 
powiązania z technologią i stanowi synonim słowa „potencjalny”. Jeżeli moglibyśmy w ten 
sposób postrzegać pieniądz fiducjarny, to proces jego wdrożenia prawdopodobnie stanowi-
łaby pewnego rodzaju wirtualizacja. Obecnie patrzymy na banknoty i monety jako na coś 
realnego, zapominając że ich wartość jest tak naprawdę umowna i potencjalna, nie wynika 
z niepodważalnych aksjomatów lub praw przyrody. Być może społeczeństwo obserwujące 
transformację pieniądza kruszcowego w fiducjarny nazywało taki pieniądz wirtualnym, 
tak jak dziś niektórzy określają w ten sposób pieniądz w postaci elektronicznej. Uważam, 
że w celu rozstrzygnięcia przedstawionej refleksji należy zwrócić uwagę na kryptowaluty, 
które powszechnie są uznawane za wirtualne. Zarówno KNF, jak i NBP przestrzegają, mając 
na myśli kryptowaluty, takie jak bitcoin, przed „wirtualnymi walutami”, które stanowią dla 
dwóch wymienionych instytucji zaledwie „imitację pieniądza” [https://www.bankier.pl]. Czy 
ten fakt dowodzi jednak słuszności potencjalnego określenia pieniądza fiducjarnego jako pie-
niądz wirtualny? Uważam, że nie. Moim zdaniem wirtualność kryptowalut nie odnosi się 
w tym kontekście do kwestii stanowienia imitacji. Prawdopodobnie nazwanie ich walutami 
wirtualnymi ma inne, bardziej współczesne podłoże. Według mnie, wirtualność kryptowa-
lut wynika z faktu, że są one całkowicie skomputeryzowane i uzależnione od technologii 



Wirtualizacja – na styku techniki, organizacji i zarządzania 69

informacyjnej. Uważam, że to właśnie brak fizycznej reprezentacji i stojące u podstaw krypto-
walut rozwiązania ICT sprawiają, że są one nazywane walutami wirtualnymi. Pieniądz elek-
troniczny bywa nazywany wirtualnym z tych samych powodów. Stanowiące niejako imitację 
pieniądza bony i plastikowe karty podarunkowe nie są uznawane za wirtualne. W związku 
z tym odrzuciłbym rozważane przeze mnie nazwanie pieniądza fiducjarnego wirtualnym.

Po podjętej i opisanej próbie wyjaśnienia znaczenia wirtualizacji na podstawie etymo-
logii i historii stwierdzam, zgodnie z A. Pawłowskim, że jest ona w tym przypadku metodą 
błędną i niesłuszną. Rozważanie wirtualizacji w jakimkolwiek kontekście niezależnym od 
technologii informacyjnej oraz jej współczesnego znaczenia nie ma sensu. Jest to zjawisko 
nowe i dawne użycia słowa wirtualny, jako synonimu potencjalności, nie powinny stanowić 
podstawy do analizy wirtualizacji.

W ramach artykułu traktuję wirtualizację jako swoiste „uabstrakcyjnienie”, które jest 
nierozerwalnie powiązane z technologią informacyjną oraz elektrycznością. Przyjmuję, iż 
współczesna wirtualizacja nie istniała przed rozwojem telekomunikacji, elektroniki i infor-
matyki. Przyjęte założenia bazują na wiedzy przyswojonej w wyniku badań literaturowych 
i pozostają w zgodzie z większością podejść do wirtualizacji i wirtualności przedstawianych 
w bibliografii.

Moje rozważania nad wirtualizacją sięgają okresu rozwoju pierwszego telegrafu optycz-
nego C. Chappe’a [Holzmann, Pehrson, 1994, s. 47]. Pierwszy telegraf optyczny z 1792 r. 
bazował na manualnych optycznych liniach przekaźnikowych, pozwalających na odbieranie 
zakodowanych informacji. Odbywało się ono na podstawie obserwacji wzrokowej ustawień 
ramion masztów. Umożliwiło przekazywanie prostych komunikatów na dalekie odległości 
w czasie krótszym niż za pomocą tradycyjnego przekazu pisemnego lub ustnego2. Być może 
już na tym etapie można by mówić o wirtualizacji „funkcji gońca”, ale nie jest to jeszcze wir-
tualizacja, której rozumienie odpowiadałoby przyjętym przeze mnie założeniom, dotyczącym 
powiązania z technologią informacyjną i elektroniką. Jednakże, już w 1833 r. powstał pierw-
szy elektromagnetyczny telegraf igiełkowy, skonstruowany przez C. F. Gaussa i W. Webera, 
który wykorzystywał elektryczne pole magnetyczne [Holzmann, Pehrson, 1994]. Tym samym 
„funkcja gońca”, polegająca na przenoszeniu informacji, została zastąpiona działaniem w sfe-
rze elektryczności. W związku z tym, w moim rozumieniu, nastąpiła jej wirtualizacja, pozo-
stająca w zgodzie z ustalonymi przeze mnie warunkami początkowymi.

Pierwsze tachografy niejako „zastępowały” gońca niosącego zakodowaną wiadomość, 
której ów goniec nie rozumiał. Po obu stronach musiał być człowiek, który dokonał ręcznego 
zakodowania i odkodowania informacji. Następne wersje tachografów pozwoliły przenieść 
te manualne procesy na sprzęt, który realizował je automatycznie i wykonywał w sferze wir-
tualnej zadania niegdyś fizyczne. Kolejne wynalazki technologii informacyjnej pozwalały 

2 Podobno już pod koniec XVIII w. sieć telegra�czna Chappe’a pozwoliła na przekaz krótkiej wiadomości 
o zajęciu miasta Condé-sur-l’Escaut na odległość ponad 200 km w mniej niż godzinę. Natomiast kilkanaście 
lat później ta sama sieć była wykorzystywana przez Napoleona Bonaparte do zarządzania armią [https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Telegraf_Chappe%E2%80%99a].
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na poddanie tak rozumianej wirtualizacji coraz większej ilości rzeczywistych czynności 
i zasobów. W tamtym czasie nie mówiono o tych wynalazkach w kontekście wirtualizacji, 
ale uważam, że wpisują się one we współczesne rozważania na jej temat i mogą być uznane 
za jej „fundamenty”.

Niewątpliwie, trudno dziś mówić o wirtualizacji bez komputerów i istniejącej między 
nimi sieci połączeń. Pierwszy komputer elektroniczny na świecie nosił nazwę ABC (ang. 
Atanasoff-Berry Computer) i powstał w latach 1937–19423. Zastosowano w nim arytmetykę 
binarną i stanowił on źródło inspiracji dla stworzenia komputera ENIAC (ang. Electronic 
Numerical Integrator and Computer), który powstał w latach 1943–1945 i służył do obliczeń 
balistycznych, projektowania tuneli aerodynamicznych, badania promieniowania, analiz błę-
dów zaokrągleń i badania liczb losowych [https://www.wired.com/2010/11/mf-smiley]. Warto 
zauważyć, że komputer pozwalał już nie tylko na przeniesienie danych w formie elektronicz-
nej. Umożliwił on szybką i pozbawioną ludzkich błędów analizę wirtualnych reprezentacji 
danych pochodzących z rzeczywistości. Uważam, że przeniesienie tych danych i wykonywa-
nych na nich działań do wymiaru elektroniki możemy nazwać ich wirtualizacją.

3. Wirtualizacja – przykłady definicji i zastosowania

Definicja wirtualizacji bardzo często zostaje ograniczana do kwestii czysto informatycz-
nych i jest traktowana jako coś stricte technicznego. Niezależnie od kontekstu zastosowania, 
we wszystkich znanych mi współczesnych publikacjach znaczenie wirtualizacji jest w mniej-
szym lub większym stopniu związane z epoką cyfrową i technologią. Kilka przykładowych 
definicji, które przedstawiają obecnie funkcjonujące poglądy na temat wirtualizacji, przed-
stawiłem poniżej.
• Przykład definicji informatycznej: „Technika zapewniająca ukrywanie fizycznych wła-

ściwości zasobów przetwarzających dane w taki sposób, że inne systemy, aplikacje oraz 
użytkownicy końcowi mogą wchodzić w interakcję z tymi zasobami. Powoduje to, iż 
pojedynczy zasób fizyczny, rozumiany tutaj jako serwer, system operacyjny, aplikacja lub 
urządzenie do przechowywania danych, jest dostępny jako wiele logicznych zasobów lub 
może być także rozpatrywany jako powiązanie wielu fizycznych zasobów, jak urządzenia 
do przechowywania danych lub serwery w jeden logiczny zasób” [Du et al., 2009, s. 75–83].

• Przykład definicji technicznej: „Komputerowe tworzenie reprezentacji ukazujących się 
człowiekowi, jako swoiście realne pod postacią tzw. symulakrów” [Pawłowski, 2013, s. 16]. 
Przy czym tworzone reprezentacje dowolnego obiektu mają cyfrowy charakter zwykle 
połączony z jego obecnością w cyberprzestrzeni. Natomiast istnienie i działanie tego co 
wirtualne jest realne.

3 Wynalazek J. V. Atanaso�a, odznaczonego medalem „National Medal of Technology” w 1990 r. przez pre-
zydenta G. H. W. Busha, nie był jednak w pełni funkcjonalny przez niewiarygodność kart zapisu i odczytu, więc 
prace nad nim zostały przerwane, gdy jego twórca opuścił uniwersytet w czasie II wojny światowej.
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• Przykład definicji procesowej: „Proces przekształcania fizycznych zasobów w ich wirtu-
alne odpowiedniki” [Sołtysik, 2016, s. 129].

• Przykład definicji w sferze ekonomicznej: „Podjęcie działań w kierunku reinżynierii 
obiektu uwarunkowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-
-komunikacyjnych” [Chomiak-Orsa, 2013, s. 10]. Z założeniem, że obiekt ten posiada co 
najmniej jedną cechę pozwalającą na jego wykorzystanie w celu uzyskania zamierzonego 
efektu ekonomicznego.

• Przykład definicji w sferze personalnej: „Proces przemiany przestrzeni organizacyjnej 
i budowanie więzi (także elektronicznych) na gruncie podzielanych systemów wartości 
między menedżerami liniowymi, kierownikami zespołów zadaniowych a menedżerami 
czy specjalistami personalnymi, w celu przekazania informacji i realizowania zadań 
kadrowych” [Listwan, 2010, s. 241].
Istnieje bardzo wiele odmiennych zastosowań pojęcia wirtualizacji. Niektóre są stricte 

techniczne, inne społeczne, a jeszcze inne, można powiedzieć, że znajdują się gdzieś po środku. 
Wirtualizacja jest przedstawiana w wielu różnych kontekstach, takich jak:
• wdrażanie funkcjonowania z wykorzystaniem ICT (technologii informacyjno-komuni-

kacyjnych) [Grudzewski, Hejduk, 2007, s. 158];
• zmiana sposobu zaspokajania potrzeb, np. konsumenta [https://journals.umcs.pl/h/

article/view/4935/];
• rozwój zdalnej realizacji procesów biznesowych [Cohen, 1997, s. 51];
• zmiana funkcji personalnej wskutek wnikania przestrzeni pozbawionej tradycyjnych 

nośników w struktury organizacyjne przedsiębiorstwa [https://docplayer.pl/2199544-Zbi-
gniew-antczak-wirtualizacja-funkcji-personalnej.html];

• przenoszenie procesów biznesowych do Internetu [Niemczyk, Olejczyk, 2005, s. 126];
• przekształcanie części lub całości działalności na skutek zderzenia ze środowiskiem wir-

tualnym [Palonka, Porębska-Miąc, 2016, s. 46];
• przejście z gospodarki realnej do spekulacyjnej [Wierzbicki, 2013, s. 82];.
• użycie oprogramowania do symulacji logicznych zasobów sprzętowych [https://pl.wiki-

pedia.org/wiki/Wirtualizacja#Typy_wirtualizacji].
Zbiór zastosowań pojęcia wirtualizacji stale się powiększa. Powstaje coraz więcej publi-

kacji, które rozwijają nowe obszary problemowe związane z wirtualizacją i odnoszą się do 
niej w odmiennych kontekstach. Przedstawione przykłady dowodzą wspomnianej różno-
rodności spojrzeń na wirtualizację.

4. Od organizacji do organizacji wirtualnej

Każdy człowiek przynależy świadomie lub niezależnie do wielu organizacji w ciągu swo-
jego życia. Wśród nich możemy wymienić: klub sportowy, klasę, szkołę, uniwersytet, miej-
sce pracy itd.
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Najbardziej podstawową i prawdopodobnie najpopularniejszą definicją organizacji jest 
definicja T. Kotarbińskiego: „organizacja stanowi pewnego rodzaju całość ze względu na sto-
sunek do niej jej własnych elementów, a mianowicie taką całość, której wszystkie składniki 
współprzyczyniają się do powodzenia całości” [Kotarbiński, 1965, s. 74]. J. Zieleniewski wyod-
rębnił trzy znaczenia organizacji: atrybutowe, czynnościowe oraz rzeczowe [Zieleniewski, 
1969, s. 267]. Klasyfikacja przedstawiona w internetowej Encyklopedii zarządzania wyróż-
nia natomiast aż cztery [https://mfiles.pl/pl/index.php/Organizacja/]:
1) rzeczowe, gdzie organizacja jest zbiorem uporządkowanych i wewnętrznie powiązanych 

w funkcjonującym otoczeniu elementów;
2) czynnościowe, gdzie jako przykład można podać organizację wesela, polegającą na zapro-

szeniu gości, zapewnieniu jedzenia, lokalu, muzyki itd.;
3) atrybutowe, traktujące organizację jako zespół cech charakteryzujących pewną „rzecz” 

zorganizowaną; stosując to znaczenie organizacji, można powiedzieć, że na danych zaję-
ciach panuje doskonała organizacja;

4) podmiotowe, zorientowane na poziome relacje interpersonalne i pionowe funkcje kie-
rownicze; w tym ujęciu głównym podmiotem zainteresowania jest człowiek.
Definicja organizacji według H. J. Leavitta: „organizacja jest ustrukturyzowanym, czyli 

uporządkowanym w pewien sposób systemem złożonym z czterech zmiennych [Leavitt, 
1965, s. 1145]:
• Zadań – stanowiących ogromną liczbę znaczących podzadań operacyjnych, które mogą 

się pojawić w złożonych organizacjach.
• Aktorów – zwłaszcza ludzi, ale wraz z kwalifikacjami, które przejawiają się poprzez ich 

użycie w pewnym czasie i miejscu. Ta kategoria nie jest wyłącznie domeną ludzką.
• Technologii – wynalazki służące bezpośredniemu rozwiązaniu problemów. Przykładowo: 

techniki, komputery, wiertarki pionowe. Zarówno maszyny, jak i oprogramowanie mogą 
być zawarte w tej kategorii.

• Struktury – systemy komunikacji, systemów władzy (lub innych ról) oraz systemy prze-
pływu pracy.
Przy czym zmiana którejkolwiek z powyższych zmiennych wywiera wpływ na wszystkie 

pozostałe zmienne. Natomiast wspólnym celem organizacji jest poprawa wyników zadań, 
która może przyjmować różne interpretacje w zależności od działalności” [https://mfiles.pl/
pl/index.php/Model_Leavitta].

Rysunek 2, przedstawiający model organizacji Leavitta, stanowi opracowanie własne 
wykonane na podstawie oryginału [Leavitt, 1965, s. 1145].

Istnieje wiele kryteriów klasyfikacji organizacji. Jednym z nich jest forma własności. 
Wyróżnia się podmioty, które są własnością: państwową, komunalną, prywatną, krajową, 
zagraniczną i mieszaną. Organizacje można pogrupować także ze względu na wielkość. 
Wówczas określenie przynależności do konkretnych grup dokonuje się zazwyczaj na podsta-
wie liczby zatrudnionych pracowników lub wielkości obrotu w danej jednostce czasu. Jedna 
z często stosowanych metod klasyfikacji opiera się na różnorodności funkcji pełnionych 
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przez organizacje. W tym przypadku można wyróżnić organizacje funkcjonujące w różnych 
dziedzinach gospodarki narodowej, takich jak: rolnictwo, przemysł, budownictwo, han-
del, łączność, edukacja itd. Przedstawione w tym miejscu przykłady są zaledwie wstępem 
do obszernego tematu klasyfikacji organizacji. W źródłach literaturowych można odszu-
kać ich znacznie więcej. Dokładne przedstawienie tego tematu nie jest jednak nadrzędnym 
celem tego artykułu.

Rysunek 2. Ilustracja modelu organizacji H. J. Leavitta

Zadania

Struktura

Technologia

Aktorzy

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Leavitt, 1965].

Organizację charakteryzuje wzajemne połączenie z otoczeniem, któremu dostarcza 
swoje produkty i usługi. Oznacza to, że nie tylko otoczenie wywiera wpływ na organiza-
cję, lecz także organizacja kształtuje swoje otoczenie. Należy zwrócić uwagę na to, że oto-
czeniem organizacji są bardzo często w dużej mierze inne organizacje, z którymi mogą 
występować różne rodzaje powiązań. Ponadto otoczenie stanowi dla organizacji pośrednie 
lub bezpośrednie źródło zasobów. Zbadanie klasyfikacji tych relacji również nie należy do 
najprostszych zadań i dokładne przedstawienie każdego ich typu może stanowić oddzielny 
i ciekawy obszar badawczy. Szczególnie w czasach współczesnych, gdy rozwój technologii 
i wirtualizacja wywierają ogromny wpływ na organizacje oraz na zależności, jakie zacho-
dzą między organizacjami.

Usprawnienie komunikacji poprzez gwałtowny rozwój ICT i idący za nim postęp wirtuali-
zacji można uznać za jeden z najważniejszych lub najważniejszy efekt oddziaływania techno-
logii na organizację. W wyniku tego oddziaływania następują wyraźne zmiany w środowisku 
organizacyjnym z uwzględnieniem zarówno powiązań wewnętrznych oraz zewnętrznych. 
Technologia informacyjno-komunikacyjna, jako dodatkowy element środowiska, zmieniła 
paradygmaty zarządzania w organizacjach, ich kształt oraz sposób działania [Chomiak-Orsa, 
2013, s. 68]. W wyniku zmian wywołanych wirtualizacją narodził się całkowicie nowy typ 
organizacji, czyli organizacje wirtualne. W niektórych źródłach są one nazywane również 
organizacjami sieciowymi lub organizacjami XXI w.

Niestety, znalezienie precyzyjnej i jednoznacznej definicji organizacji wirtualnej nie jest 
łatwe, a być może nawet niemożliwe. Definicja organizacji wirtualnej nadal stanowi temat 
dyskusyjny. Powstało bardzo wiele publikacji, które zajmowały się tą nową, innowacyjną 
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tematyką, ale nie osiągnięto konsensusu i w literaturze funkcjonuje wiele podejść. Jednym 
ze wspólnych mianowników większości z najbardziej popularnych koncepcji organizacji 
wirtualnych jest technologia informacyjna i w moich rozważaniach przypisuję największą 
wagę właśnie do tego atrybutu wirtualności. Pragnę zaznaczyć, że jest to zgodne z przyję-
tymi na potrzeby artykułu założeniami odnośnie do pojęcia samej wirtualizacji. W związku 
z tym faktem, traktuję organizację wirtualną jako organizację, która została poddana wir-
tualizacji w kontekście przedstawionym w innej części tej publikacji.

Wśród cech charakterystycznych organizacji wirtualnych wymienia się działające 
w nich specyficzne prawa i  to, że często składają się one z oddalonych podmiotów. Są 
powszechnie uznawane za jeden z elementów globalizacji, która de facto mogła nastąpić 
dzięki gwałtownemu rozwojowi technik komputerowych i telekomunikacyjnych (w szcze-
gólności wszechobecnego w erze technologii informacyjnej Internetu). Postęp technolo-
gii sprawił, że organizacja wirtualna może istnieć i funkcjonować w każdym miejscu za 
pomocą systemów multimedialnych. Ponadto, organizacja wirtualna ma wiele innych, 
niegdyś niewyobrażalnych możliwości. Pozwala na tworzenie struktur, w których loka-
lizacja pracowników nie ma znaczenia, bo odległość geograficzna przestała być proble-
mem. Dzięki temu dobieranie członków zespołów na podstawie specjalizacji i kompetencji 
stało się łatwiejsze. Ponadto zredukowany został problem związany z lokalną dostępnością 
potencjalnych kandydatów. Obecnie nie sposób zaprzeczyć, że udział i znaczenie projek-
tów w działalności organizacji wzrasta [Trocki, 2018, s. 9]. Wskazywanych jest wiele róż-
norodnych przyczyn i podstaw tego nowego zjawiska, nazywanego projektyzacją. W moim 
przekonaniu, organizacje wirtualne i wszelkie zachodzące w organizacjach procesy wirtu-
alizacji pełnią w projektyzacji niezaprzeczalnie istotną funkcję i wpływają na wzrost zna-
czenia zarządzania projektami i przez projekty. Postaram się rozwinąć tę myśl i nawiązać 
do tego poglądu w podsumowaniu.

Przykładowe definicje organizacji wirtualnej przedstawiłem poniżej.
• „Organizacje i/lub osoby fizyczne dynamicznie łączące się między sobą za pomocą tech-

nologii informacyjno-komunikacyjnej i dzielące się zasobami, tj. wchodzące w alianse” 
[Krupski, 2005, s. 111].

• „Forma współpracy (kooperacji) prawnie niezależnych przedsiębiorstw, instytucji oraz 
osób fizycznych, które dostarczają na rynek dobra i usługi, będąc w stosunku gospodar-
czym i występując przy tym wobec innych podmiotów gospodarczych jako jednolita 
organizacja. Istotną rolę w koordynacji działań odgrywają informatyka i techniki kom-
puterowe” [Kiełtyka, 2002, s. 429].

• „Organizacja, która korzysta z nowoczesnej technologii i wyszkolonych do szybkiej adap-
tacji pracowników, aby dostosować swoją formę w czasie rzeczywistym” [Riemer, Klein, 
2008] (tłumaczenie własne).

• „Czasowa sieć niezależnych przedsiębiorstw – dostawców, klientów, nawet wcześniej-
szych konkurentów, połączonych technologią informacyjną w celu dzielenia umiejętno-
ści i kosztów dostępu do nowych rynków” [Byrne, Brandt, 1993].
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• „Sztuczny twór, który ze względu na maksymalną użyteczność dla klienta, opierając się 
na indywidualnych kompetencjach bazowych, realizuje integrację niezależnych przed-
siębiorstw w procesach (łańcuchowych) kreowania produktów, nie wymagając dodatko-
wego nakładu na koordynację oraz nie uszczuplając przez swoją wirtualność znaczenia 
klienta” [Scholz, 1996].
Przedstawione przykłady definicji nie ukazują całości obecnych rozważań dotyczących 

organizacji wirtualnych, a zaledwie ich pięć poniekąd losowo wybranych przykładów. Uwa-
żam, że już na podstawie przedstawionych w tej części artykułu definicji można stwierdzić, 
że istnieją między nimi istotne różnice. Najbliższe mojemu rozumieniu organizacji wirtu-
alnych są trzy pierwsze z wymienionych definicji. Pozostałe dwie definicje wydają się dość 
wąskie. Organizacja wirtualna w ujęciu Ch. Scholza nie wymaga dodatkowych nakładów 
na koordynację. Definicja J. A. Byrne’a zakłada, że organizacja wirtualna ma na celu „dzie-
lenie umiejętności i kosztów dostępu do nowych rynków”. Istnieją inne podejścia, które nie 
wprowadzają takich warunków. W związku z tym te dwie ostatnie z wymienionych defi-
nicji organizacji wirtualnych są, moim zdaniem, zbyt zawężone. Natomiast dwie pierw-
sze stanowią według S. Łobejki najczęściej przytaczane definicje organizacji wirtualnej 
[Łobejko, 2004, s. 113].

Uważam, że definicja organizacji wirtualnej jest „skazana na wieloznaczność”. Prawdo-
podobnie wynika to z wieloznaczności i wieloaspektowości samej wirtualizacji, która może 
przyjąć różną formę i objąć różne aspekty w każdej organizacji. Wyróżnia się wiele podejść 
i kilka nurtów badawczych, stanowiących odmienne perspektywy definiowania organiza-
cji wirtualnych. Najpopularniejsze z nich to nurt procesowy i nurt strukturalny. Pierwszy, 
nazywany także nurtem funkcjonalnym, jest zorientowany na aspekty wykorzystania zaso-
bów w celu realizacji oczekiwań otoczenia. W centrum uwagi nurtu strukturalnego znajdują 
się statyczne elementy organizacji i zachodzące między nimi rekonfiguracje [Chomiak-Orsa, 
2013, s. 70–74].

5. Postępująca wirtualizacja

Postępująca wirtualizacja organizacji to zyskujący na sile i znaczeniu wpływ technologii 
informacyjnej na procesy i zasoby organizacyjne. Początki tego postępu można rozpatrywać 
od powstania wspomnianych wcześniej tachografów i pierwszych komputerów. Innym, bar-
dziej współczesnym, punktem odniesienia może być powstanie elektronicznych systemów 
wspomagania biznesu, sięgających lat 50. XX w. Pierwsze z tych informatycznych rozwiązań 
służyły do ewidencji materiałowej, a w wyniku ich rozwoju, współcześnie istniejące mogą 
wspomagać zarządzanie niemal każdym procesem w biznesie. Takie obecnie dostępne narzę-
dzia lub ich systemy pozwalają na zapanowanie nad ogromną ilością informacji, ułatwiają 
ich transformację w wiedzę, zastępują analityków i specjalistów oraz usprawniają zarządza-
nie organizacją.
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Dodając do informatycznych systemów wspomagania zarządzania rozwój sieci teleko-
munikacyjnych, utworzono nową szansę prowadzenia działalności międzynarodowych bez 
ponoszenia dodatkowych strat związanych z utratą płynności informacji i kosztów transak-
cyjnych, przerastających związane z taką działalnością korzyści. Dzięki teleinformatyce nie-
możliwe stało się możliwe – mogły powstać organizacje o rozmiarach, których ze względu 
na skalę, odległości i ilość wymagających przetwarzania danych nie dałoby się utrzymać ani 
skutecznie prowadzić do osiągnięcia sukcesu. Jednym z kamieni milowych w rozwoju teleko-
munikacji były pierwsze izolowane sieci komputerowe (lata 60. XX w.), ARPANET (Advanced 
Research Project Agency Network; 1969 r. – 1990 r.) oraz UUCP (Unix to Unix Copy; 1978 r.).

Uważam, że warto zwrócić uwagę na sieć ARPANET, która była prekursorem wszech-
obecnego dzisiaj Internetu. Powszechnie znane są dwie różne historie wyjaśniające cel jej 
powstania4. Niezależnie o tego, która z nich jest prawdziwa, obie wskazują, że ARPANET, 
a następnie Internet, powstały po to, aby lepiej zarządzać zasobami.

W latach 80. XX w. Internet rozwijał się w zastosowaniach militarnych i akademickich. 
W kolejnej dekadzie uległ komercjalizacji, określanej jako pojawienie się współczesnego Inter-
netu. To właśnie wtedy zaczął się proces, który zmienił niemal każdy aspekt otaczającego 
nas świata i wprowadził wirtualizację do współczesnego życia. Gwałtowny wzrost użycia 
i zasięgu Internetu w krajach rozwiniętych przypadł na połowę lat 90., a w krajach rozwija-
jących się na ich końcówkę.

Początkowo najszybciej rozwijającym się segmentem Internetu była rozrywka. Powsta-
wały również nowe możliwości interakcji pomiędzy użytkownikami. Systemy poczty elek-
tronicznej i innowacyjne wówczas komunikatory tekstowe, fora i blogi wprowadzały nowe, 
nieznane wcześniej sposoby komunikacji. Takie rozwiązania z czasem ewoluowały i dopro-
wadziły do powstania nowych rozbudowanych platform kolaboracyjnych, a następnie por-
tali społecznościowych, które, moim zdaniem, można nazwać inkubatorem społecznych 
organizacji wirtualnych. Powstanie Internetu i wszystkie tego następstwa doprowadziły do 
redefinicji i przekształcenia właściwie wszystkich mediów komunikacji włącznie z telefonią, 
radiem, telewizją, prasą, listami itd. Zmiany będące następstwem tych przekształceń zrewo-
lucjonizowały świat, a wraz z nim wszelkie organizacje. Globalna sieć Internet umożliwiła 
m.in. rozproszenie organizacji, outsourcing usług oraz telepracę z wykorzystaniem kompu-
tera. Oczywiście nie wydarzyło się to wszystko jednocześnie. Możliwości kreowane przez 
rozwiązania ICT (z Internetem włącznie) są zmienne i stale postępujące.

W niektórych publikacjach podejmowano próbę chronologicznego wymienienia etapów 
powstania organizacji wirtualnych. H. Niedźwiedzińska przedstawia następujące fazy tego 
procesu [2004, s. 211]:

4 Za powszechnie uznawaną przyczynę powstania poprzednika Internetu uważa się działalność amerykańskiej 
organizacji badawczej RAND Corporation, prowadzącej badania dotyczące możliwości dowodzenia w warun-
kach wojny nuklearnej. Inaczej twierdzi dyrektor organizacji rządowej ARPA (organizacja ta powstała w 1958 r. 
jako odpowiedź na wysłanie przez ZSRR sputnika w kosmos), który przedstawiał alternatywną historię. Zgod-
nie z jego oświadczeniami, przesłanką do powstania ARPANET było jedynie usprawnienie wymiany informacji 
i zwiększenie potencjału naukowego odległych jednostek badawczych [https://pl.wikipedia.org/wiki/ARPANET].
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1. „Organizacje scentralizowane w gospodarce planowej.
2. Organizacje częściowo scentralizowane w wyniku zwiększenia rozmiarów produkcji oraz 

przenoszenia jej do kilku miejsc.
3. Organizowanie rozproszone – powstałe w wyniku globalizacji i gwałtownego rozwoju 

technik teleinformatycznych.
4. Outsourcing.
5. Telepraca.
6. Organizacja wirtualna”.

Powyższy przykład jest jednak zaledwie jednym z wielu podejść do tematu chronologicz-
nego przedstawienia procesu powstania organizacji wirtualnych. Na uwagę zasługuje fakt, 
że powyższa chronologia wskazuje na to, że organizacje wirtualne powstały w następstwie 
rozwoju teleinformatyki i ich powstanie było poprzedzone telepracą, która wymaga uprzed-
niego rozwoju rozwiązań ICT. Przedstawione etapy zdają się potwierdzać hipotezę, że wir-
tualizacja jest zjawiskiem postępującym – wirtualizacja organizacji nie mogła się odbyć bez 
uprzedniej wirtualizacji przynajmniej części zasobów służących do pracy. Celowo nie uży-
wam w tym kontekście sformułowania, sugerującego konieczności uprzedniej wirtualizacji 
miejsca pracy, która może być rozumiana w wielu innych kontekstach.

Wirtualizacja miejsca pracy to zjawisko samo w sobie postępujące i złożone. Może być 
różnie rozumiane m.in. ze względu na stopień lub etap jego wirtualizacji. Niegdyś stanowi-
sko pracy było wirtualne jedynie w kontekście lokalnego wykorzystywania znajdującego się 
w nim wirtualnego magazynu lub wirtualnych narzędzi czy systemów informatycznych. Na 
następnym etapie rozwoju koncepcji wirtualnego miejsca pracy pojawiło się jego nowe zna-
czenie w sensie zdalnego dostępu do znajdujących się gdzieś indziej zasobów wirtualnych 
– np. biuro firmy outsourcingowej świadczącej usługi dla firmy posiadającej wykorzysty-
wane w celu świadczenia tej usługi zasoby w odległej lokalizacji geograficznej. Jego kolejnym 
etapem wirtualizacji było umożliwienie zdalnego dostępu do fizycznego urządzenia, np. we 
wspomnianym biurze firmy outsourcingowej5. Następną płaszczyznę rozumowania w kon-
tekście wirtualnego miejsca pracy stanowi zastąpienie urządzeń typu komputer i laptop przez 
zastosowanie terminali nazywanych cienkimi klientami. Takie terminale wykorzystują Inter-
net, który zapewnia im dostęp do maszyny wirtualnej znajdującej się w odległym centrum 
danych. W wyniku takiego rozwiązania miejsce pracy staje się wirtualne w tym znaczeniu, 
że wszystkie kluczowe dane i zasoby znajdują się w odległej lokalizacji. W biurze wykorzy-
stywane są jedynie proste urządzenia o małej wydajności, których rolą jest zapewnienie połą-
czenia z wirtualną maszyną w centrum danych. Taka wirtualizacja pozwala na zastosowanie 
standaryzacji stanowisk pracy i elastyczne gospodarowanie przestrzenią biurową. Pracow-
nik nie ma na stałe przypisanego miejsca i urządzenia, może pracować na dowolnym termi-
nalu. Ponadto nagły brak zasilania lub zmiana urządzenia nie powodują utraty niezapisanej 

5 Do zapewnienia takiego połączenia wykorzystuje się sieć VPN (Virtual Private Network), która zapewnia 
szyfrowanie i pozwala np. na wykonywanie pracy zdalnej za pośrednictwem Internetu.
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pracy. Zasoby i dane są bezpieczne w stabilnych i bardzo dobrze zabezpieczonych centrach 
danych. Wynika z tego bardzo wiele korzyści, przykładowe z nich to: optymalizacja wyko-
rzystania zasobów, zwiększone bezpieczeństwo informacji, zmniejszony hałas i wydzielanie 
ciepła w miejscu pracy oraz scentralizowane zarządzanie rozproszoną infrastrukturą orga-
nizacji wirtualnej.

Maszyna wirtualna jest wirtualnym urządzeniem, zastępującym jego fizyczny odpowied-
nik. Jest ona dobrym przykładem, który może posłużyć do wyjaśnienia współcześnie najpow-
szechniejszego znaczenia wirtualizacji w świecie IT. Otóż komputer składa się z fizycznych 
podzespołów elektronicznych, które określają jego parametry. Maszyny wirtualne nie posia-
dają takich fizycznych podzespołów i nie są namacalne. Korzystają one ze współdzielonych 
zasobów fizycznych, dostępnych w bardzo wydajnych systemach lub superkomputerach. 
Przy czym zasoby są im przydzielane dynamicznie w zależności od ich potrzeb. Odbywa 
się to na zasadzie programowych symulacji, bo oczywiście nie następują zmiany fizycznego 
sprzętu, który może być używany jako kilkadziesiąt lub kilkaset maszyn wirtualnych jed-
nocześnie. Parametry maszyny wirtualnej są określane przez oprogramowanie symulujące 
fizyczne podzespoły, takie jak CPU6, dysk twardy i pamięć RAM. Wszystko, co widzi użyt-
kownik terminala, czyli system operacyjny i działające na nim aplikacje, wymaga posiada-
nia i wykorzystania wymienionych podzespołów. Wirtualizacja w tym kontekście polega 
na tym, że oprogramowanie „nie wie”, że wszystkie podzespoły, z których korzysta, nie ist-
nieją – stanowią symulację i są wirtualne. Tak rozpatrywane jest wirtualne stanowisko pracy 
w kontekście technicznym. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że wirtualizacji podlega tech-
nologia i obiekty już wcześniej uznawane za wirtualne.

6. Podsumowanie

Wirtualizacja rozpatrywana jest na wiele odmiennych sposobów, które uwzględniają różne 
aspekty. W literaturze pojawiają się liczne podejścia i zastosowania wirtualizacji. Z przepro-
wadzonych badań literaturowych i przytoczonych przykładów wirtualizacji wnioskuję, że 
wirtualizacja jest wyraźnie powiązana z zarządzaniem i organizacją. Podlegają jej wszyst-
kie zmienne modelu organizacji H. J. Leavitta, tj. aktorzy, zadania, struktura, technologia 
i ich powiązania. Ponadto, zgodnie z definicją, zmiana dotycząca dowolnej z tych zmien-
nych wywołuje zmiany we wszystkich pozostałych. Innym dowodem istnienia powiązania 
z organizacją i zarządzaniem jest sam fakt istnienia organizacji wirtualnych, w których nie 
sposób wyobrazić sobie organizowania, planowania, kontrolowania i motywowania bez uży-
cia wirtualnych narzędzi oraz rozwiązań ICT.

Zastąpienie niektórych fizycznych i tradycyjnie wykonywanych czynności ich wirtualnymi 
odpowiednikami pozwala na przyspieszenie działań organizacji. Wirtualizacja powtarzalnych 

6 Central Processing Unit – procesor.



Wirtualizacja – na styku techniki, organizacji i zarządzania 79

i monotonnych zadań sprawia, że niektóre proste zawody przestają istnieć. W wielu przypad-
kach ludzie mają dzięki wirtualizacji więcej czasu na pracę twórczą i zmuszającą do myślenia. 
Zyskują na znaczeniu role zadaniowe, które wymagają ludzkiej kreatywności i pomysłów. 
Moim zdaniem, powoduje to wzrost zapotrzebowania na elastycznych i szybko adaptujących 
się do nowych zadań pracowników, których praca staje się coraz bardziej pracą projektową. 
Uważam, że wirtualizacja przyczynia się w ten sposób do wzrostu znaczenia zarządzania 
projektami i zarządzania przez projekty we współczesnych organizacjach.

W wyniku przeprowadzonych i opisanych badań literaturowych stwierdzam, że wirtu-
alizacja polega na użyciu technologii informacyjnej i teleinformatycznej, w wyniku którego 
powstaje obiekt wirtualny, stanowiący zamiennik, reprezentację lub symulację przedmiotu 
wirtualizacji. Po analizie podejść i przykładów wirtualizacji uważam, że jeżeli coś jest wir-
tualne, to było lub jest przedmiotem wirtualizacji.

Moim zdaniem, obiekty wirtualne łączy fakt przełamywania przynajmniej jednej z barier 
dotyczących przedmiotów, które nie zostały poddane wirtualizacji i pozostają w formie tra-
dycyjnie rzeczywistej lub fizycznej. Wśród pokonywanych przez wirtualizację barier wymie-
niłbym ograniczenia: emocjonalności, ludzkiej omylności, wytrzymałości, czasu, odległości 
i przestrzeni. Wirtualny asystent nie ma gorszych dni i nie kieruje się emocjami. Automa-
tyczna sekretarka może pracować całą dobę i nie zapomni zapisać, kto dzwonił. „Wirtualny 
listonosz” dostarcza nasze wiadomości e-mail w mgnieniu oka i to bez znaczenia, gdzie jeste-
śmy. Kto kilkadziesiąt lat temu miał przy sobie 10 000 zdjęć mieszczących się w kieszeni? Dziś 
to nie problem, bo zdjęcia w formie cyfrowej nie zajmują dużo miejsca.

Zjawisko wirtualizacji jest postępujące ze względu na to, że coraz więcej różnych zaso-
bów, działań, przestrzeni i ich kombinacji podlega wirtualizacji, czego dowodem mogą być 
np. powstałe relatywnie niedawno wirtualne dziekanaty i wirtualne muzea. Nieustannemu 
rozwojowi podlega też wirtualizacja w kontekście pojedynczych przedmiotów wirtualizacji, 
takich jak miejsce pracy. W obliczu nowej rzeczywistości zmieniającej się w wyniku rozwoju 
technologii i powszechnej wirtualizacji, planuję kontynuować zgłębianie oraz wzbogacenie 
niniejszego tematu poprzez odpowiednie badania empiryczne i kolejne publikacje.
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Virtualization: at the Intersection of Technology, 
Organisation and Management

Summary

�e development of information and communications technology continuously changes the world 
around us. Nowadays, in parallel to our everyday reality, we can observe the growth of virtual world 
that is increasingly more important and complex. I propose a hypothesis that the omnipresent vir-
tualization progresses and triggers changes in organisations and in the management. �e paper is an 
attempt of putting in order all types of information concerning the origins, foundations and views 
on virtualization. It also presents my proposed approach to aspects related with virtualization. At the 
same time, I am trying to highlight the link between management, virtualization, and organisation.

Keywords: virtualization, organisation, management, virtual organisation, ICT, information technol-
ogy, history of telecommunication and electronics
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1.  Globalizacja a fragmentaryzacja procesów wytwórczych 
produkcji

Wraz z postępującą globalizacją, poszczególne przedsiębiorstwa coraz chętniej decydują 
się na outsourcing części produkcji bądź przenoszą swoje zakłady produkcyjne do innych 
krajów (m.in. z racji niższych kosztów pracy). Takie zjawisko nosi nazwę fragmentaryzacji 
procesów wytwórczych produkcji i „polega na podzieleniu wcześniej zintegrowanego pro-
cesu na odrębne fragmenty zlokalizowane w różnych częściach świata” [Białowąs, 2013, 
s. 9–24]. Przetworzone lub technicznie skomplikowane towary powstają niekiedy w kilku 
różnych krajach i zakładach, a jedynie na końcu następuje ich ostateczny montaż. Łańcuchy 
produkcji wydłużają się i składają się z wielu etapów (jedną z metod zarządzania takimi łań-
cuchami produkcji i dostaw jest japońskie JIT – just-in-time production). Wszystkie te działa-
nia realizowane są w celu poszukiwania efektywności oraz korzyści skali. Chociaż zjawisko 
fragmentaryzacji produkcji znane było już wcześniej, w skali globalnej wystąpiło relatyw-
nie niedawno, wraz z postępem w dziedzinie telekomunikacji, transportu, bankowości oraz 
innych usługach związanych z przestrzenną koordynacją działalności. Spadek kosztów koor-
dynacji działalności w skali międzynarodowej umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystywa-
nie różnic w technologiach oraz cenach czynników produkcji pomiędzy krajami i utworzenie 
globalnych sieci produkcyjnych [Cieślik, 2008, s. 1–7], inaczej nazywanych globalnymi łań-
cuchami wartości (ang. Global Value Chain, GVC).

Przykładem takiego procesu umiędzynarodowienia produkcji jest przemysł motory-
zacyjny, którego gwałtowna ekspansja przypada na ostatnich dwadzieścia lat [Łasak, 2014, 
s. 8–10]. Inwestycje zagraniczne globalnych koncernów samochodowych są również zauwa-
żalne w Polsce1 i innych krajach Europy Centralnej [Wirtualna Polska, 2016]. W ten sposób 
Polska, która nie posiada znaczącej marki samochodowej, jest jednym z większych świato-
wych eksporterów części motoryzacyjnych [Poland Export, 2016]. Jednak zanim z Polski 
wyeksportowane zostaną kolejne partie silników bądź całe samochody (np. jak w przypadku 
fabryk Volkswagena lub Fiata), poszczególne fabryki importują komponenty i półprodukty, 
składające się na ostateczny produkt eksportowy. Oznacza to jednak, iż informacja o warto-
ści całkowitego eksportu danego kraju nie jest jednoznaczna z informacją o wartości krajo-
wej produkcji wyeksportowanej za granicę. Innymi słowy, produkt finalny, zanim zostanie 
przeznaczony do konsumpcji końcowej, wielokrotnie przekracza granice różnych krajów 
i zawiera w sobie wartość dodaną wielu producentów [Ambroziak, 2018a, s. 10–12]. Mimo że 
wartość eksportu Polski rośnie, to jednak eksportowane są m.in. produkty lub części, które 
dopiero na kolejnych etapach (np. w zagranicznych fabrykach) zostaną finalnie zmontowane.

1 W  Polsce należy wymienić chociażby inwestycję koncernu Daimler –  Mercedes-Benz w  fabrykę, która 
produkować będzie silniki benzynowe i wysokoprężne (koszt inwestycji 500 mln euro). Kolejną inwestycją jest 
rozbudowa fabryki Fiata w Bielsku-Białej, która ma na celu umożliwienie rozpoczęcia produkcji silników nowej 
generacji. Inne to np. druga fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach, inwestycja General Motors w Tychach oraz 
Volkswagena w Poznaniu.
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2. Wartość oraz struktura eksportu a pułapka średniego dochodu

W związku z powyższym, analizując dane dotyczące handlu zagranicznego, należy 
uwzględnić zarówno wartość eksportu, jak i jego strukturę. Ważne jest również to, jaka 
część wartości eksportowanej produkcji rzeczywiście powstała w kraju eksportującym, 
a także to czy produkty sprzedawane za granicę powstają pod markami tego kraju, czy raczej 
powstają na zasadzie zleceń i podwykonawstwa, a na końcu, pod inną marką, są sprzedawane 
na zagranicznych rynkach. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, możliwa będzie ocena 
jakości eksportu z danego kraju.

Należy zauważyć, że jeśli podstawą eksportu Polski będą produkty, które w naszym 
kraju są jedynie zmontowane, nieznacznie przetworzone bądź wydobyte (np. surowce), 
to wraz ze wzrostem płac i wyższymi kosztami pracy w Polsce utracona zostanie ta grupa 
przewag konkurencyjnych. Ich utrata stanowić może znaczącą przeszkodę w „doganianiu” 
bardziej zamożnych gospodarek. Zjawisko to we współczesnej literaturze ekonomicznej 
nazywane jest tzw. pułapką średniego dochodu [Eichengreen, Park, Shin, 2012, s. 42–87]. 
Warto zaznaczyć, za publikacją B. Eichengreena, D. Parka i K. Shina [2013], że w drugiej 
połowie XX w. jedynie niewielka grupa państw skutecznie przeszła na kolejny etap rozwoju, 
a tymczasem znacznie większa liczba gospodarek (np. z Ameryki Łacińskiej), po okresie 
relatywnie szybkiego wzrostu gospodarczego do teraz, nie jest w stanie wyjść z grupy kra-
jów średnio rozwiniętych.

Pułapka średniego dochodu to długookresowe spowolnienie rozwoju gospodarczego, 
występujące po okresie względnie intensywnego, charakteryzującego się wysoką dynamiką 
rozwoju gospodarczego [Ciesielska, Radło, 2014, s. 5–13; Aiyar i in., 2013, s. 1–8]. Zagadnie-
nie to związane jest z konwergencją krajów rozwijających się z krajami o wysokim docho-
dzie narodowym. Kraje wysoko rozwinięte opierają swój rozwój na własnych innowacjach, 
towarzyszących modernizacji przemysłu i wzrostowi produktywności. Państwa, które pod 
tym względem pozostają w tyle, naśladują tę drogę i korzystają z już wypracowanych osią-
gnięć oraz rozwiązań. Jednymi z determinantów, umożliwiających konwergencję z rozwi-
niętymi gospodarkami, są umowy handlowe między państwami [Ben-David, 1993], innymi 
mogą być także niższe koszty własne – m.in. koszty pracy. Obecnie, m.in. z uwagi na niższy, 
od krajów Europy Zachodniej, poziom kosztów, zagraniczne przedsiębiorstwa decydują się 
na lokowanie swoich nowych inwestycji (m.in. fabryk i montowni) w Polsce, z których pro-
dukcja jest następnie eksportowana.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także postępującą międzynarodową fragmentaryzację proce-
sów produkcji (w tym m.in. wzrost handlu podzespołami i dobrami pośrednimi), kwestionuje 
się wykorzystanie tradycyjnych mierników opartych na wartości handlu międzynarodowego 
w ujęciu brutto. Rejestrowanie wartości towarów i usług przy każdym przekroczeniu granicy 
poszczególnych obszarów celnych nie daje pełnego obrazu na temat rozwoju eksportu oraz 
jego zmian. Dopiero udostępnienie na początku drugiej dekady XX w. kompleksowych baz 
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danych, zawierających światowe tablice przepływów międzygałęziowych, można było opra-
cować statystyki handlowe, umożliwiające eliminację wielokrotnego liczenia wartości tych 
samych dóbr [Ambroziak, 2018b].

3. Mierzenie krajowej wartości dodanej eksportu

W celu odpowiedzi na pytanie, jaka część produktu lub usługi została w rzeczywistości 
wytworzona w danym kraju, należy przyjrzeć się zagadnieniu wartości dodanej – przyrostowi 
wartości dóbr w wyniku kolejnych elementów procesu produkcji lub tworzenia usługi. Aby 
ją obliczyć, trzeba od wartości dóbr wyprodukowanych w danym przedsiębiorstwie odjąć 
koszty rzeczowych nakładów czynników wytwórczych zużytych do produkcji tych dóbr. 
Agregując te informacje, można obliczyć wartość dodaną dla całego państwa.

Nad kwestią wartości dodanej w eksporcie poszczególnych państw co kilka lat pochylają 
się przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Świato-
wej Organizacji Handlu (WTO) w ramach „inicjatywy w sprawie handlu wartością dodaną” 
(OECD-WTO Trade in Value-Added Initiative). Opracowany został wskaźnik opisujący war-
tość dodaną w produkcji towarów i usług skierowanych na eksport w wybranych krajach. 
Ponieważ proces obliczania tego wskaźnika jest skomplikowany i wymaga dużych nakładów 
pracy ekonomistów i statystyków, to jego najnowsza edycja (opublikowana w 2016 r.) przed-
stawia dane za rok 2011 [OECD, 2016].

Na podstawie analizy danych zbadano sposób, w jaki eksport globalny oraz eksport Polski 
zmieniały się na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, pod kątem udziału krajowej wartości 
dodanej w całości handlu międzynarodowego. W celu uzyskania maksymalnej porówny-
walności danych przeanalizowano wielkość oraz wartość eksportu w obszarze związanym 
z przemysłem przetwórczym. Z badania wyłączono usługi, rolnictwo oraz sektor wydo-
bywczy, a także sprzedaż i handel surowcami naturalnymi (eksport surowców naturalnych 
cechuje się bardzo wysokim, niemal 100-procentowym, wskaźnikiem relacji eksportu war-
tości dodanej do wartości eksportu surowców). Gospodarki oparte na eksporcie surowców 
(np. Arabia Saudyjska) mają 97-procentowy wskaźnik wartości dodanej w eksporcie całkowi-
tym [Folfas, 2016, s. 5]. Duży udział tego typu produktów w całości eksportu ze zrozumiałych 
względów zawyża udział krajowej wartości dodanej, która niekoniecznie wynika z przewag 
technologicznych i konkurencyjnych [Benedetto, 2012, s. 43]. W oczywisty sposób zaburza 
to wartość informacyjną wskaźnika.

Na rysunku 1 przedstawiono, w jaki sposób obliczany jest wskaźnik TiVA. W przypadku 
kraju A, który jedynie eksportuje dobra pośrednie (o wartości 100 PLN) do kraju B, cała 
wartość dóbr stanowi wartość dodaną produkcji tego kraju. Udział krajowej wartości doda-
nej kraju A w eksporcie ogółem wynosi 100%. Analogicznie, na przykładzie kraju B, który 
uprzednio importował dobra o wartości 100 PLN, a eksportował brutto dobra finalne o war-
tości 110 PLN, udział wartości dodanej w eksporcie ogółem wynosi:
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(110 PLN – 100 PLN) × 100% / 110 PLN ≈ 9%.

Rysunek 1. Mierzenie wartości dodanej handlu zagranicznego

Kraj A Kraj B Kraj C

Eksport brutto – 100 PLN
(dobra pośrednie)

Eksport brutto – 110 PLN
(dobra �nalne)

Wartość dodana – 10 PLN
Wartość dodana – 100 PLN

Źródło: opracowanie własne.

4.  Globalna fragmentaryzacja produkcji przemysłowej 
przy wzroście światowego eksportu

Z analizy danych OECD dotyczących światowego eksportu wynika, że na przestrzeni 
ostatnich lat wielkość światowego eksportu w segmencie przetwórstwa i przemysłu nieustan-
nie rosła [OECD, 2016]. Światowy eksport analizowanego segmentu w 1995 r. wyniósł 3,5 bln 
USD, natomiast do 2011 r. urósł o 209% do 10,8 bln USD. W tym czasie, w latach 1995–2005, 
eksport światowy rósł w średnim rocznym tempie (CAGR2) 6,5%, podczas gdy eksport war-
tości dodanej – 5,5%. Dane za lata 2005–2011 pokazują, że światowy eksport rósł w średnim 
rocznym tempie 8,6%, a eksport wartości dodanej – 4,7%. Na podstawie powyższych obli-
czeń, można wywnioskować, że wartość globalnej wymiany handlowej w ostatnich latach 
rosła szybciej niż do 2005 r. [Cipiur, 2013].

Jednak wraz z postępującą globalizacją, która powoduje znaczące wzrosty w handlu mię-
dzynarodowym, można zaobserwować również drugi trend. Równocześnie przy wzroście 
wartości międzynarodowych obrotów towarowych spada udział krajowej wartości dodanej 
w eksporcie ogółem pojedynczych państw. Przedsiębiorstwa, w poszukiwaniu niższych kosz-
tów produkcji, przenoszą poszczególne części swoich łańcuchów produkcji i dostaw do innych 
krajów. Tak zwana wewnątrzgałęziowa, a nawet „wewnątrzkorporacyjna” międzynarodowa 

2 „CAGR – czyli skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate) – jest to średni 
wskaźnik rocznego wzrostu w badanym okresie, przy założeniu, że roczne wzrosty są dodawane do wartości bazy 
następnego okresu.
Wskaźnik CAGR obliczany jest za pomocą wzoru:

CARG(t0 , tn )=
V(tn )
V(t0 )

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1
tn−t0

−1

gdzie:
V(t0) – wartość początkowa,
V(tn) – wartość końcowa,
t0 – rok początku badania,
tn – rok końca badania.
W przybliżeniu można przyjąć, że CAGR to średnia wartość wskaźnika wzrostu z każdego roku” [www.�nansopedia.forsal.
pl, dostęp 30.01.2017].
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wymiana handlowa jest codziennością dla coraz większej liczby globalnie działających firm. 
Oznacza to, iż w sumie obrotów towarowych coraz większy jest udział półproduktów wielo-
krotnie importowanych i eksportowanych w ramach łańcucha produkcji – w skali globalnej 
rośnie więc importochłonność eksportu. Analiza danych dostarcza dowodów wskazujących 
na zwiększoną międzynarodową fragmentaryzację produkcji. Spadek krajowej wartości doda-
nej w eksporcie z poszczególnych krajów jest widoczny nie tylko w produkcji i eksporcie dóbr 
najbardziej złożonych, o wysokim stopniu przetworzenia (np. przemysł wysokich technolo-
gii, przemysł motoryzacyjny), ale w coraz większym stopniu także w eksporcie produktów 
mniej przetworzonych (np. produktów spożywczych, wyrobów z drewna) [Myszkowska, 
2016]. Na fragmentaryzację produkcji miało wpływ oddziaływanie kilku czynników, m.in.:
• redukcja barier handlowych, wskutek liberalizacji polityki handlowej,
• ułatwienia w transgranicznym świadczeniu usług,
• liberalizacja przepływów kapitału,
• spadek kosztów transportu i komunikowania się.

Według danych Banku Światowego, średni nieważony poziom stawek celnych 164 kra-
jów świata zmniejszył się w latach 1986–2010 z 26,3 do 8,1%, natomiast wysoko rozwiniętych 
krajów OECD (11 krajów) z 9,5 do 2,8% [Białowąs, 2013, s. 9–24].

Według danych OECD, w 1995 r. ponad 75% wartości światowego eksportu było w pełni 
wytworzonych w krajach eksportujących (rysunek 2). Obecnie udział ten zmalał do około 
67%. Ponad 30% światowego handlu to półprodukty (dobra pośrednie), przemierzające glob 
w różnych kierunkach. Z drugiej strony, należy zwrócić uwagę na dynamiczny wzrost war-
tości dodanej, która jest składową eksportu poszczególnych gospodarek. W latach 1995–
2011 wzrost ten wyniósł 169% (z początkowych 2,7 do 7,2 bln USD).

Rysunek 2.  Relacja eksportu wartości dodanej poszczególnych krajów do całości obrotów 
towarowych w przetwórstwie przemysłowym
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TiVA [OECD, 2016].
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W przypadku polskiego przemysłu, jego udział w wielkości światowego eksportu wzrósł 
z 0,56% w 1995 r. do 1,33% w 2011 r.. Analogicznie, wraz ze wzrostem wielkości poziomu 
wymiany handlowej, wzrósł także udział eksportu wartości dodanej.

5.  Zmiana udziału krajowej wartości dodanej eksportu 
w eksporcie produkcji przemysłowej ogółem na wybranych 
przykładach krajów – Polski, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Korei 
Południowej oraz Malezji

Na potrzeby dalszego badania przeanalizowano 6 krajów: Polskę, Czechy, Niemcy, Hisz-
panię, Koreę Południową oraz Malezję. Grupa ta została wybrana w taki sposób, aby wśród 
zidentyfikowanych krajów znajdował się kraj o zbliżonym poziomie rozwoju oraz podob-
nej historii (Czechy), kraj będący największym importerem polskich produktów (Niemcy), 
kraj z silnymi powiązaniami międzynarodowymi (Hiszpania), jedna gospodarka będąca 
przykładem „starych tygrysów azjatyckich” (Korea Południowa) oraz jedna „nowych” 
(Malezja). Wszystkie przeanalizowane gospodarki cechują się szerokim doświadczeniem 
w  działalności eksportowej.

Rysunek 3.  Udział krajowej wartości dodanej eksportu w eksporcie produkcji przemysłowej 
ogółem w badanych krajach (dane w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TiVA [OECD, 2016].

Analizując dane z rysunku 3, należy zauważyć wyraźny spadek udziału eksportu kra-
jowej wartości dodanej we wszystkich sześciu krajach na przestrzeni lat 1995–2011. Choć 
to tendencja globalna, to nie jest ona równie silna we wszystkich krajach. Spadek udziału 
wartości dodanej w eksporcie Niemiec w latach 1995–2011 wyniósł niecałe 13 p.p., tymcza-
sem w innych krajach, np. Korei Południowej lub Polsce, spadek był ok. 1,5 raza większy. 
Powyższe badanie potwierdza, że w większości krajów udział zagranicznych dostawców 
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w eksporcie wzrósł w ciągu ostatnich dwóch dekad (świadczy o tym rosnąca importochłon-
ność produkcji), dostarczając dowodów wskazujących na zwiększoną międzynarodową frag-
mentaryzację produkcji.

Z drugiej jednak strony, przy jednoczesnym spadku udziału krajowej wartości dodanej 
w eksporcie, rosła wartość samego eksportu (w tym także wartość eksportu wartości doda-
nej). W przypadku Polski, wartość krajowego eksportu wartości dodanej wzrosła w oma-
wianym okresie o ponad 440%.

Wraz z postępującą globalizacją kraje takie, jak Czechy lub Słowacja, stawały się „montow-
niami Europy”, tj. państwami docelowymi dla inwestycji międzynarodowych przedsiębiorstw, 
w których dokonuje się montaż ostatecznych produktów na podstawie zaimportowanych 
wcześniej komponentów. Tymczasem Niemcy (w przypadku tego kraju, około 70% eks-
portu produkcji przemysłowej w 2011 r. to eksport krajowej wartości dodanej) oraz Hisz-
pania (około 63% eksportu produkcji przemysłowej w 2011 r. stanowiło eksport krajowej 
wartości dodanej) w dużej mierze ciągle utrzymują wysoką sprzedaż zagraniczną towarów, 
których znaczna część powstała z wykorzystaniem nie tylko lokalnych półproduktów, lecz 
także lokalnej myśli technologicznej3. Może być ona rozumiana jako innowacyjność, ale też 
jako szeroko pojęta kultura techniczna i lokalna marka. W dłuższej perspektywie czasowej 
tylko posiadanie tych przewag konkurencyjnych będzie pozwalało na utrzymanie wzrostu 
gospodarczego, wskutek czego wzrastać będzie poziom zamożności obywateli. Warto nato-
miast zauważyć stosunkowo niższy od Polski udział eksportu wartości dodanej wśród dwóch 
zaprezentowanych krajów azjatyckich – Korei Południowej oraz Malezji. Kraje te w dużej 
części opierają swój eksport na dobrach przetworzonych bądź wysokiej technologii, których 
produkcja jest wysoce importochłonna. Analizując niższy od Polski udział krajowej war-
tości dodanej tych państw, należy pamiętać, że wartość eksportu produkcji przemysłowej 
m.in. z Korei była około 3,5 razy większa niż z Polski w 2011 r. (odpowiednio 495,4 mld USD 
z Korei Pd. wobec 143,0 mld USD z Polski) – por. tabela 1.

Powyższe badanie potwierdza hipotezę o importochłonności eksportu wraz z postępującą 
globalizacją i rozproszeniem produkcji. Co ważne, zmiany te dokonują się na całym świe-
cie, niezależnie od rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. Na przestrzeni analizo-
wanego okresu, spadek udziału krajowej wartości dodanej eksportu w eksporcie produkcji 
przemysłowej jest możliwy do zaobserwowania zarówno wśród gospodarek rozwiniętych 
(np. Niemcy), o szerokich powiązaniach gospodarczych (np. Hiszpania), jak i wśród „azja-
tyckich tygrysów” (takich jak Korea Południowa, Malezja) oraz gospodarek rozwijających się 
(m.in. Polska i Czechy). We wszystkich przeanalizowanych krajach można wyraźnie zauwa-
żyć większą zależność od importochłonności eksportu w latach 1995–2011.

3 Przykładem państwa o  wysokim udziale krajowej wartości dodanej w  eksporcie może być także Rosja. 
Mogłoby to sugerować, że wynik jest pozytywny, jako że Rosja nie musi importować towarów i usług, przy jed-
noczesnym eksporcie głównie wyrobów krajowych przedsiębiorstw. W istocie wysoki udział krajowej wartości 
dodanej w eksporcie pokazuje olbrzymią zależność Rosji od eksportu surowców.
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Wyniki przeprowadzonej analizy dodatkowo zwracają uwagę na fakt, że tak jak w przy-
padku większości zbadanych krajów udział krajowej wartości dodanej eksportu ma tendencję 
spadkową na przestrzeni lat 1995–2011, tak w przypadku Malezji, po gwałtownym spadku 
w latach 1995–2000, udział krajowej wartości dodanej eksportu się zwiększa, a w ostatnich 
latach wynosi w przybliżeniu 48%.

6.  Porównanie Polski i Malezji – analiza zmiany udziału 
krajowego eksportu wartości dodanej w eksporcie 
produkcji przemysłowej ogółem

W przypadku Polski, oprócz zmniejszającego się udziału krajowej wartości dodanej w eks-
porcie produkcji przemysłowej ogółem (tabela 1), uwagę zwraca również fakt jednorazowego 
wzrostu wskaźnika w 2009 r. Wpływ ma na to niezaprzeczalnie kryzys finansowy, który 
w pierwszych dwóch kwartałach 2009 r. miał największe oddziaływanie na eksport Polski 
(w porównaniu do pierwszej połowy 2008 r.) [Gołębiowski, Zygierewicz, 2010]. Gwałtowny 
spadek tempa wzrostu gospodarczego i załamanie się popytu wewnętrznego w krajach UE 
spowodowały zmniejszenie zapotrzebowania na import. W efekcie zmalała sprzedaż polskich 
towarów i usług za granicę (z 129,4 mld USD w 2008 r. do 102,2 mld USD w 2009 r.). Z uwagi 
na importochłonność polskiej produkcji przemysłowej oraz spadek eksportu produktów, 
zmniejszył się także import towarów do Polski. Dodatkowo, w skutek zawirowań gospodar-
czych na międzynarodowych rynkach, z Polski odpływał kapitał zagraniczny, co skutkowało 
deprecjacją złotego [Gołębiowski, Zygierewicz, 2010]. Spadek kursu złotego względem euro 
mógł sprawić, że eksport polskich towarów do krajów strefy euro zmniejszył się w mniej-
szym stopniu niż na pozostałe rynki. W efekcie krajowe produkty stawały się relatywnie tań-
sze dla europejskich nabywców. Podsumowując: w analizowanym okresie spadek importu 
był większy niż eksportu i dlatego wskaźnik udziału krajowej wartości dodanej w eksporcie 
ogółem jednorazowo wzrósł.

Tabela 1.  Dane dotyczące wartości eksportu oraz wartości dodanej eksportu produkcji 
przemysłowej w latach 1995, 2000, 2005 oraz 2008–2011 w badanych krajach

Wartość eksportu produkcji przemysłowej (w mld USD) 

Kraj 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011

Polska 19,6 26,5 70,7 129,4 102,2 121,6 143,0

Czechy 16,8 25,2 63,1 108,7 83,4 97,5 115,3

Niemcy 399,9 403,8 705,8 1 065,0 774,3 844,4 1 001,7

Hiszpania 76,7 96,4 161,6 227,9 176,5 199,0 240,6

Korea Pd. 106,9 149,9 255,0 375,7 321,0 416,3 495,4

Malezja 41,1 78,8 111,9 143,2 118,2 156,9 167,7
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Krajowa wartość dodana eksportu produkcji przemysłowej (w mld USD) 

Kraj 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011

Polska 15,8 18,4 46,4 79,8 68,2 74,5 85,7

Czechy 10,5 13,9 31,9 55,7 43,9 47,4 54,9

Niemcy 329,6 307,8 527,2 751,3 567,5 608,4 698,6

Hiszpania 56,5 62,6 103,5 141,5 119,9 130,5 150,5

Korea Pd. 77,6 97,1 157,9 195,2 182,7 231,9 262,8

Malezja 25,2 31,1 48,6 66,4 57,4 75,8 79,8

Udział krajowej wartości dodanej eksportu w wartości eksportu produkcji przemysłowej (w %) 

Kraj 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011

Polska 80,8 69,5 65,6 61,7 66,7 61,2 59,9

Czechy 62,5 55,1 50,5 51,2 52,7 48,7 47,7

Niemcy 82,4 76,2 74,7 70,5 73,3 72,0 69,7

Hiszpania 73,7 64,9 64,0 62,1 67,9 65,5 62,6

Korea Pd. 72,7 64,7 61,9 52,0 56,9 55,7 53,1

Malezja 61,3 39,5 43,5 46,3 48,5 48,3 47,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TiVA [OECD, 2016].

Co więcej, w przypadku analizy eksportu krajowej wartości dodanej Polski, należy także 
uwzględnić zmianę wynikającą z przystąpienia kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. Wiązało 
się to m.in. z koniecznością zmian dotychczasowych zasad handlu ze wszystkimi partnerami 
z racji włączenia Polski do jednolitego rynku wewnętrznego UE i objęcia wspólną taryfą 
celną. W tym okresie eksport z Polski do krajów Unii Europejskiej znacząco przyspieszył.

Drugim krajem, należącym do grona gospodarek zaliczanych do „azjatyckich tygrysów”, 
który warto przeanalizować, jest Malezja. Badając przedstawiony wcześniej wykres, można 
zauważyć m.in. skokowy wręcz spadek udziału krajowej wartości dodanej eksportu tego 
kraju w latach 1995–2000. Pogłębiona analiza literatury przedmiotu wskazuje, że przyczyną 
wzrostu importochłonności gospodarki tego kraju może być liberalizacja handlu i wdrożenie 
strategii opartej na eksporcie produktów przemysłowych oraz odejście od eksportu surow-
ców [Yusoff, 2015]. Dodatkowo, jak wskazują badania (m.in. [Sahu, 2016]), w przypadku 
Malezji znaczący wpływ na eksport krajowej wartości dodanej miała prowadzona polityka 
tego państwa. Skuteczne reformy oraz realizacja założeń strategicznych elementów polityki 
publicznej pomogły malezyjskim przedsiębiorstwom zwiększać eksport oraz udział w glo-
balnych łańcuchach wartości w ostatnich latach [Sahu, 2016].

Analiza literatury przedmiotu dostarczyła także informacji, jak zmieniała się struktura 
malezyjskiego eksportu. W latach 1970–1980 większość eksportu stanowiły surowce mine-
ralne, paliwa oraz rudy metali (w przybliżeniu 60% całkowitego eksportu). W 2000 r. nato-
miast udział powyższych w strukturze eksportu tego kraju spadł do 12%, przy jednoczesnym 
skokowym wzroście do 82% udziału produktów przetworzonych. Powyższe zmiany podyk-
towane były świadomym przekształcaniem gospodarki Malezji przez rządzących [Yusoff, 

cd. tabeli 1
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2015]. Polityka państwa sprawiła, że wraz z postępującą industrializacją oraz rozwojem gospo-
darki poprzez działania na rzecz internacjonalizacji, przedsiębiorstwa musiały importować 
poszczególne komponenty z innych państw (importowano przeważnie sprzęt transportowy, 
maszyny i urządzenia elektryczne; import odbywał się głównie z Japonii, USA oraz Singa-
puru). Obecnie gospodarka Malezji koncentruje się na nowoczesnych gałęziach przemysłu 
– m.in. elektrotechnicznym, elektronicznym, a także motoryzacyjnym.

7.  Zaangażowanie w globalne łańcuchy wartości  
a polski wzrost gospodarczy

Praca B. Eichengreena, D. Parka oraz K. Shina [2012] wskazała na zagrożenia wynika-
jące ze zbyt dużej zależności gospodarki od zewnętrznego popytu, takie jak załamanie się 
eksportu oraz tempa rozwoju gospodarczego Chin podczas globalnego kryzysu finansowego 
w latach 2008–2009. Udział gospodarki danego kraju w tworzeniu globalnych łańcuchów 
wartości przyczynić się może do większej podatności na wszelkie załamania gospodarcze 
na rynkach światowych. Z drugiej jednak strony, J. Hagemejer oraz J. Mućk [2018] udowod-
nili w swojej publikacji, że zaangażowanie w GVC jest pozytywnie skorelowane z procesem 
wzrostu gospodarczego (w tym również wzrostem eksportu). Wniosek ten znajduje potwier-
dzenie w danych „Harvard Business Review”, opisujących Polskę [Krakowski, Podhorecka, 
2017], według których od 1995 r. ponad połowa wzrostu gospodarczego była generowana 
przez wzrost zagranicznego popytu finalnego na polską wartość dodaną. Jednym z deter-
minantów większego zaangażowania w GVC w przypadku Polski jest wzrost konkurencyj-
ności polskich producentów na różnych etapach wytwarzania wartości, nie tylko w sferze 
przewag kosztowych, lecz także poprzez podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług 
[Kuźnar, 2017, s. 49–65].

8. Podsumowanie

Na podstawie danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, prezentujących 
eksport wartości dodanej w latach 1995–2011, zarówno w ujęciu globalnym oraz na przykła-
dzie wybranych sześciu państw, można potwierdzić hipotezę o rosnącej importochłonno-
ści światowego eksportu wraz z rozwojem procesów globalizacyjnych. Przy jednoczesnym 
globalnym wzroście wartości eksportu produkcji przemysłowej zmniejsza się udział świa-
towej wartości dodanej eksportu (por. rysunek 2). Analiza krajów wybranych na potrzeby 
artykułu, tj. Polski, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Korei Południowej oraz Malezji, pokazuje, 
że niezależnie od poziomu gospodarczego rozwoju w każdym z nich nastąpił spadek udziału 
krajowej wartości dodanej eksportu produkcji przemysłowej w eksporcie produkcji przemy-
słowej ogółem wskutek postępującej fragmentaryzacji procesów wytwórczych produkcji.
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W przypadku Polski, na podstawie przeprowadzonej analizy, można stwierdzić, że eks-
port cechuje się wysoką importochłonnością. Może to świadczyć o niedostatecznie rozwi-
niętych przedsiębiorstwach, które nie mogą konkurować z innymi globalnymi markami 
i obecnie koncentrują się na środkowych ogniwach łańcucha wartości. Analiza najnowszych 
publikacji wskazuje jednak, że polskie firmy zaczynają skuteczniej konkurować w różnych 
ogniwach GVC, a zwiększanie krajowego uczestnictwa w międzynarodowych łańcuchach 
wartości pozytywnie przekłada się na wzrost gospodarczy.

Należy także podkreślić, że gospodarka Polski skorzystała na daleko idącej integra-
cji z gospodarką europejską i światową. Eksport z Polski z roku na rok się zwiększa, co jest 
także zasługą rokrocznie rosnącej liczby eksporterów. Według danych Centrum Analitycz-
nego Administracji Celnej w 2015 r. w Polsce było 41 271 eksporterów – opracowanie własne 
na podstawie wniosku – kwerendy złożonej w Centrum Analitycznym Administracji Celnej 
(teraz: Krajowa Administracja Skarbowa) przy wykorzystaniu danych z systemu INTRASTAT 
oraz EXTRASTAT. Dodatkowo, w ostatnich latach także wiele instytucji państwowych ofe-
rowało różne programy wsparcia dla rodzimych przedsiębiorców, aby zachęcić do prowadze-
nia działalności eksportowej oraz rozpoczęcia procesu budowania globalnych marek (m.in. 
„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”). W ten trend wpisują się 
również obecne plany polskiego rządu w zakresie oferty skierowanej dla polskich przedsię-
biorców przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), obejmujące m.in. założenie sieci 
Zagranicznych Biur Handlowych (docelowo 70 biur), których zadaniem będzie wspieranie 
eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych [Polska Agen-
cja Inwestycji i Handlu]. Instytucje te mają na celu wsparcie krajowych firm w ekspansji 
na rynki zagraniczne oraz przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z dalszym zmniejsza-
niem się eksportu wartości dodanej.
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Changes in the Share of Domestic Value Added in Exports 
of Total Industrial Production on the Example of Poland 

and Selected Countries between 1995 and 2011

Summary

e goal of the paper is to explain the idea of value added exports and validate the hypothesis about 
import-intensive exports together with progressing fragmentation of industrial production by compar-
ing di�erences in value added exports on the example of Poland and Malaysia, an Asian country. e 
publication demonstrates that together with the growth of global trade between individual countries 
the share of domestic value added in the total exports drops. Results of calculations and analyses al-
lowed concluding that in Poland the share of domestic value added in total industrial exports dropped 
from less than 81% in 1995 to 60% in 2011.
e paper uses data of the Organisation for Economic Cooperation and Development for the following 
years: 1995, 2000, 2005, and 2008–2011 concerning vale added exports and industrial output exports 
for Poland, the Czech Republic, Germany, Spain, South Korea, and Malaysia.

Keywords: exports, international trade, added value, trade in value added (TiVA), measuring trade 
with value added



174/2019
s. 97–106

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza SGH

kolegia.sgh.waw.plZESZYT NAUKOWY 174

Piotr Kiewel
Kolegium Zarządzania i Finansów 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Badanie reakcji fizjologicznych konsumentów 
z wykorzystaniem inteligentnych zegarków

Streszczenie

Według badań przeprowadzonych przez T. Tyszkę, ponad 2/3 zakupów nie jest wcześniej zaplanowa-
nych. Stanowi to szansę dla sprzedających do nakłonienia swoich potencjalnych klientów do zakupu 
ich produktów. Kluczowym aspektem staje się właściwa segmentacja klientów, wzbogacona o nowe, 
dotąd nieprzetwarzane dane. Drgania, tętno, liczba spalonych kalorii to tylko niektóre dane, które 
są zbierane przez smartwatche. Sprzedaż inteligentnych zegarków oraz opasek wzrosła o ponad 10% 
w skali roku. Aby zaspokoić rosnący popyt, powstają urządzenia zbierające informacje o funkcjonowa-
niu ludzkiego organizmu. Urządzenia ubieralne oraz smartfony zyskują nowe funkcjonalności i w po-
łączeniu z instytucjami �nansowymi dają możliwość dokonywania nimi płatności. Połączenie danych 
transakcyjnych z podstawowymi danymi o zachowaniu organizmu przed podjęciem decyzji o zakupie 
daje możliwość lepszego zrozumienia konsumentów oraz emocji, jakie towarzyszyły konsumentom.

Słowa kluczowe: Apple Pay, Apple Watch, emocje, impuls, podejmowanie decyzji, psychologia, puls, 
smart zegarki.
Kod klasy�kacji JEL: G410
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1. Wprowadzenie

Proces dokonywania zakupów przez konsumentów można podzielić na dwa rodzaje. 
Pierwszy dotyczy zakupów refleksyjnych, wcześniej zaplanowanych. Badania, które prze-
prowadził T. Tyszka, dowiodły, że jedynie 1/3 wszystkich zakupów jest wcześniej zaplano-
wana. Pozostałe decyzje zakupowe są podejmowane przez klientów dopiero w sklepie. Tak 
duży odsetek zakupów niezaplanowanych stanowi ogromną szansę dla podmiotów, które 
będą mogły wpłynąć na konsumenta w czasie rzeczywistym [Tyszka, 2004].

Szansą dla gigantów informatycznych jest zrozumienie klientów i dostosowanie oferty do 
ich obecnego nastroju. Jest to zupełnie nowy sposób działania na klienta, który nie wymaga 
od sprzedawców dostosowywania się do klienteli w celu wywołania emocji potrzebnych do 
„popchnięcia” konsumenta do zakupów. Tyszka w swoim badaniu zwraca uwagę, że przy-
czyną takiej sytuacji może być również przypomnienie osobie kupującej potrzeby posiada-
nia produktu, gdy ta zobaczy artykuł na półce sklepowej [Tyszka, 2004].

Zaawansowane urządzenia monitorujące aktywność organizmu stają się częścią życia 
konsumentów. Małe komputery schowane w zegarkach, opaskach pomagają ludziom być 
jeszcze bliżej wirtualnego świata, aby w ułamku sekundy otrzymać informacje o nadcho-
dzącym telefonie czy wiadomości tekstowej. Dla innych jest to narzędzie pozwalające jeszcze 
lepiej zarządzać swoją aktywnością fizyczną i zdrowiem. Niezależnie od pobudek, urządze-
nia te kolekcjonują ogromne ilości danych, które później są przetwarzane.

Dnia 19 czerwca 2018 r. w Polsce została uruchomiona nowa usługa umożliwiająca płat-
ności mobilne – Apple Pay. Warunkiem korzystania z nowej usługi jest posiadanie telefonu 
iPhone; użytkownik musi też mieć otwarty rachunek w banku, który wspiera tę technologię. 
Nowy system płatności zgromadził ponad 200 tys. użytkowników w zaledwie kilka dni od 
premiery [Uryniuk, 2018]. Ogromny sukces wynika przede wszystkim z dużej liczby power-
userów, czyli klientów posiadających wiele urządzeń firmy spod znaku nadgryzionego jabłka, 
m.in. Apple Watcha [Wu, 2016]. Zanurzenie się w ekosystem jednego producenta niesie za 
sobą wiele korzyści, takich jak integracja wszystkich urządzeń w czasie rzeczywistym. Jed-
nakże wygoda niesie za sobą niebezpieczeństwo w postaci ogromnej dawki informacji, jakie 
znajdują się w posiadaniu jednego dużego podmiotu.

Praca ma na celu zwrócić szczególną uwagę Czytelnika na unikalne zbiory danych, 
jakimi dysponuje kalifornijska firma oraz w jaki sposób może je wykorzystać przy tworze-
niu spersonalizowanych kampanii marketingowych dla swoich klientów. Drgania, aktyw-
ność fizyczna, puls, to tylko niektóre informacje, jakie może pozyskać inteligentny zegarek 
Apple. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie metod gromadzenia danych fizjologicz-
nych o konsumentach, a następnie opisanie rodzajów reakcji fizjologicznych wynikających 
ze zmiany zachowania konsumenta.

Behawioryści zwracają uwagę na ogromne znaczenie zachowania harmonii konsumenta 
z otoczeniem. Najczęściej wybory konsumenta są spowodowane bodźcami zewnętrznymi, 
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takimi jak okazyjna cena, wyprzedaże czy trafiająca w gusta konsumentów dobra muzyka. 
W skrajnych przypadkach są zachęcani przez inne osoby do kupna. Koncerny w przyszło-
ści mogą tworzyć profile psychologiczne na podstawie zebranych danych i wzbogacić swoje 
modele segmentacji klientów, co zaprezentowano na rysunku 1, które obecnie nie spełniają 
swojej funkcji wystarczająco dobrze.

Rysunek 1. Przepływ danych potrzebnych do budowy modelu segmentacji
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Źródło: opracowanie własne.

Praca ma charakter opracowania teoretycznego – bazuje na istniejącej literaturze, ale 
pozwala na systematyzację istniejącej wiedzy z dziedzin naukowych, takich jak ekonomia, 
informatyka, psychologia oraz biologia.
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2. Dane kolekcjonowane przez inteligentne zegarki

Większość producentów zajmujących się detaliczną sprzedażą zaawansowanych techno-
logicznie urządzeń posiada w swoim portfolio produktów przynajmniej jedno urządzenie 
monitorujące podstawowe parametry życiowe. Przedstawione w tabeli 1 wyniki finansowe 
za 2017 r. wykazują dodatnią dynamikę wzrostu sprzedaży smart zegarków na wszystkich 
rynkach. Warto zwrócić uwagę, że liczba sprzedanych urządzeń przez firmę Apple wzrosła 
o ponad 50%.

Tabela 1.  Wyniki sprzedaży pięciu największych na świecie producentów urządzeń 
monitorujących parametry życiowe organizmu

Marka
Sprzedaż w 2017 r. 

(w mln szt.) 
Sprzedaż w 2016 r. 

(w mln szt.) 
Zmiana r./r.  

(w %) 
Udział w rynku  

(w %) 

Apple 17,7 11,3 55,9 15,3

Xiaomi 15,7 15,7 –0,3 13,6

Fitbit 15,4 22,5 –31,6 13,3

Garmin 6,3 6,3 –0,8 5,4

Fossil 4,9 2,1 133,1 4,3

Inne 55,5 46,6 19,1 48,1

Suma 115,4 104,6 10,3 100,0

Źródło: [https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44901819].

Apple Watch pierwszej generacji był pozycjonowany przez producenta jako modny gadżet. 
W portfolio Apple znalazły się zegarki, których koperty były wykonane z drogich metali 
szlachetnych, a paski do zegarka można było znaleźć w najdroższych domach mody na świe-
cie [Choi, 2016]. Z kolejnymi edycjami kalifornijski producent postanowił zmienić strategię 
i zaczął kierować swoje produkty do osób prowadzących aktywny tryb życia [Hsiao, 2018]. 
Zaowocowało to specjalną aplikacją na telefon, która kolekcjonuje wiele danych o trybie życia 
oraz uprawianych dyscyplinach sportowych. Większość zegarków zbiera podobne dane:
• puls,
• liczba zrobionych kroków,
• liczba spalonych kalorii,
• jakość snu,
• drgania organizmu (ruch ręki),
• ciśnienie krwi (tylko niektóre urządzenia),
• przewodnictwo skóry (tylko niektóre urządzenia),
• temperatura ciała (tylko niektóre urządzenia).

Warto podkreślić, że użytkownicy sami dbają o to, żeby urządzenie regularnie zbierało 
o nich informacje, aby ci mogli lepiej zrozumieć swój organizm i w rezultacie poprawić wyniki 
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sportowe czy jakość swojego życia. W przypadku Apple Watch domyślnie jest włączona apli-
kacja, która przypomina użytkownikowi o ruchu, gdy ten nie wykazuje aktywności fizycz-
nej przez zdefiniowany przez producenta czas lub przypomina o prawidłowym oddychaniu.

Kolekcjonowane dane są obecnie wykorzystywane przez firmy zajmujące się analizą 
aktywności fizycznej. Zegarki same potrafią poprowadzić osobę niedoświadczoną przez tre-
ning na siłowni. W niektórych urządzeniach znajduje się również oprogramowanie odpowie-
dzialne za analizowanie snu. Opaska na podstawie drgań potrafi określić, w której fazie snu 
znajduje się konsument i wybudzić badanego, gdy ten nie jest w głębokiej fazie snu. Potencjał 
gromadzonych danych jest ogromny, natomiast prawdziwą wartość można uzyskać, łącząc 
powyższe informacje z innymi danymi. Proces podejmowania decyzji zakupowych jest bar-
dzo złożony i dodatkowe dane o zachowaniu klienta przed podjęciem decyzji wydają się klu-
czowe dla lepszego zrozumienia konsumentów.

3. Apple Pay

Podczas corocznej konferencji Apple, w październiku 2014 r., zaprezentowało swój system 
mobilnych płatności. Prezes Apple Tim Cook za cel postawił sobie wyeliminowanie z portfeli 
konsumentów wszystkich kart magnetycznych i umieszczenie ich wirtualnych odpowied-
ników w telefonach wyposażonych w system iOS. Głównym celem wprowadzenia nowego 
standardu było uczynienie zakupów bezpieczniejszym oraz skrócenie procesu związanego 
z dokonaniem płatności kartą w sklepie. System jest niezwykle bezpieczny; aby transak-
cja została zakończona pomyślnie, niezbędny jest odcisk palca kupującego lub zeskanowa-
nie jego twarzy, co dodatkowo skraca cały proces, gdyż nie jest wymagane potwierdzenie 
transakcji poprzez wpisanie kodu PIN [Bud, 2018]. Dodatkową korzyścią jest wykonywa-
nie bezpiecznych zakupów przez Internet. Po trzech dniach od uruchomienia usługi w USA 
zostało zarejestrowanych ponad 1 mln kart kredytowych w systemie Apple. Firma Loup 
Ventures opublikowała dane, w których wskazuje, że pod koniec 2017 r. 127 mln użytkow-
nik korzystało z usługi Apple Pay. Na koniec 2016 r. było to „zaledwie” 62 mln użytkowni-
ków [Munster, 2018].

Podczas konferencji E. Cue z Apple poruszył bardzo delikatną kwestię związaną z gro-
madzeniem danych o swoich konsumentach. Pracownik Apple zapewnił znajdujących się 
na sali dziennikarzy, że zadaniem giganta technologicznego nie jest przetwarzanie danych 
o transakcjach, czyli o:
• przedmiocie zakupu,
• miejscu zakupu,
• kwocie transakcji,
• rodzaju produktu,
• dacie transakcji.

Natomiast powyższe dane, oczywiście, posiada.
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Apple ma bardzo silną pozycję w świecie gigantów technologicznych, dlatego mogło narzu-
cić instytucjom finansowym wysokie opłaty oraz swoje warunki. Przykładem w tej sytu-
acji może być brak możliwości ograniczenia Apple Pay do zdefiniowanej przez bank grupy 
klientów [Kisiel, 2015]. Dodatkowo kalifornijska firma pobiera opłaty od każdej transakcji 
– 0,05% w przypadku transakcji debetowych oraz 0,12% przy kartach kredytowych [Pietru-
siewicz, 2018].

Podsumowując, można powiedzieć, że Apple zbiera od swoich klientów dokładnie takie 
same dane, jak operatorzy kart płatniczych, kart lojalnościowych oraz kart kredytowych. Są 
to bardzo cenne informacje, opisujące zachowania klienta, tj. w jakich sklepach robi zakupy, 
jaką kwotę miesięcznie przeznacza na różne typy produktów, czy po prostu ile w danym mie-
siącu wydał pieniędzy [Sherfin, 2014].

4. Wyniki badań reakcji fizjologicznych

Serce człowieka pracuje z różną częstotliwością oraz funkcjonuje niezależnie od udziału 
naszej świadomości (czynność autonomiczna). Jest to spowodowane przez komórki usytu-
owane w węźle zatokowo-przedsionkowym. Wymienione komórki pracują inaczej w zależ-
ności od bodźców, które otrzymują, tj.: nerwowych, mechanicznych oraz biologicznych. 
Komórki poprzez działanie układu nerwowego i hormonów regulują rytm pracy serca. Na 
przykład, hormony przedostają się do krwioobiegu, co doprowadza do wzrostu poziomu 
cukru i stanu pobudzenia, a w konsekwencji oznacza zmianę częstotliwości pracy serca: 
wzrost siły skurczów. Jest to mechanizm przygotowujący organizm do ucieczki lub nagłej 
reakcji na bodziec zewnętrzny. Mózg oraz mięsień sercowy są ze sobą połączone w taki spo-
sób, że uczucia, emocje lub zwyczajne myśli pośrednio lub bezpośrednio powodują zmiany 
w częstotliwości pracy serca [Terelak, 2007].

Silne emocje, takie jak strach, wściekłość, ból, głód, wpływają na pobudzenie aktywności 
sercowo-naczyniowej. Na początku XX w. zostały przeprowadzone badania, które dowiodły 
brak zależności pomiędzy wzrostem zapotrzebowania energetycznego, a bezpośrednią reak-
cją spowodowaną przez agresora. Zebrane informacje udowodniły, że organizm w ten spo-
sób zwiększa swoje prawdopodobieństwo przeżycia. Została przedstawiona wyraźna różnica 
w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji, gdy badany biernie oczekuje zdarzenia a sytuacją, 
gdy aktywnie może zmienić ciąg zdarzeń. Istotne jest, że urządzenia, które monitorują pracę 
serca, mogą dodatkowo oszacować, które emocje towarzyszą konsumentowi podczas podej-
mowania decyzji. Zakupy impulsywne często opisują zachowania kompulsywne, co wynika 
z niekontrolowanego pragnienia lub popędu. W konsekwencji kupujący może podjąć dzia-
łania, które mogą być dla niego destrukcyjne [Zimbardo, 2015].

Bodziec przynętowy również oddziałuje na częstotliwość, z jaką pracuje serce. Jest to sty-
mulant, sygnalizujący otrzymanie nagrody. Warto zwrócić uwagę, że jest to reakcja, która 
nie wynika z samego otrzymania nagrody, a jedynie jest to efekt spowodowany otrzymaniem 
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informacji o ewentualnym nagrodzeniu lub skojarzeniem zdarzenia z nagrodą. Dodatkowo 
reakcja występuje w sytuacji, gdy badany podmiot jest świadomy nierealności swoich marzeń 
[Strelau, 2003]. Wzrost częstotliwości pracy serca potwierdzają również inne badania, w tym 
badania mózgu wykonywane za pomocą metody ECG. B. Knutson oraz C. Kuhnen w swoich 
badaniach udowadniają, że obszar odpowiedzialny za odczuwanie szczęścia (jądro półksię-
życowe) wykazuje największą aktywność w momencie oczekiwania na nagrodę [Kuhnen, 
Knutson, 2005]. Dodatkowo, wraz z rosnącym ryzykiem odczuwamy większe szczęście. Po 
uzyskaniu wyniku gry aktywność gwałtownie spada, niezależnie czy badany wygrał, czy 
przegrał grę, lub czy otrzymał, czy nie otrzymał nagrody. Tradycyjne modele działania kon-
sumenta zakładają odpowiedź na bodziec. Nabywca dobra pod wpływem impulsu decyduje 
się na zakup dobra. Zdarza się, że sam impuls może być intensywny, nagły, a nawet tak silny, 
że doprowadza potencjalnego kupującego do niezwłocznego zakupu. W wielu sytuacjach 
taka decyzja nie ma związku z przemyślaną decyzją i może doprowadzić do wewnętrznego 
emocjonalnego konfliktu. Tego typu decyzje zazwyczaj wynikają z małego przywiązania do 
konsekwencji [Jachnis, 2007].

Niepewność jest kolejną cechą, która oddziałuje na pracę serca. W ujęciu psychologicznym 
niepewność jest definiowana jako niepewność wobec zachowania i ewentualnych następstw. 
Wyodrębnia się kilka rodzajów układu sercowo-naczyniowego w sytuacji niepewności. W pierw-
szym przypadku wyodrębnia się reakcje w sytuacji, gdy badana osoba podejmuje zadanie 
pierwszy raz. W 1998 r. J. Brener przeprowadził doświadczenie, gdzie laboratoryjne szczury 
po naciśnięciu na dźwignię przednimi kończynami otrzymywały pokarm. Podczas badania do 
dźwigni był dokładany ciężar w taki sposób, że naciśnięcie jej wymagało od gryzoni większego 
nakładu energii. W czasie trwania eksperymentu zwierzę zaczęło ograniczać zbędne ruchy do 
tylko tych niezbędnych, co doprowadziło do spadku zapotrzebowania energetycznego wyni-
kającego z rosnącego obciążenia [Slifkin, Brener, 1998]. W drugim przykładzie również jest 
tworzona przez organizm nadwyżka energetyczna. Analogicznie do pierwszej sytuacji orga-
nizm przy wykonywaniu czynności pierwszy raz przygotowuje zapas energii, jednakże tym 
razem badani wykonywali to z innych pobudek. Eksperyment wykazał, że przyczyną tego 
zjawiska było przygotowanie organizmu do sytuacji, której mógł nie przewidzieć. Pierwotnie 
badacze nie mogli również zrozumieć, dlaczego organizm przygotowuje ten sam zapas ener-
gii niezależnie od tego, czy zadanie, jakiemu byli poddawani badani, wymagało dużego, czy 
małego nakładu siły. Kolejne badania wykazały, że mózg ewolucyjnie nie jest przystosowany 
do rozróżniania zadań wymagających wysiłku fizycznego od tych, które wymagają aktywności 
umysłowej. Trzeci przykład dotyczy sytuacji, gdy powodzenie wykonania zadania jest trudne 
do oszacowania, tzn. nie jest przesadnie proste i jest możliwe do wykonania według ludzkiego 
postrzegania rzeczywistości. Na proste zadania mózg nie przeznacza dużej nadwyżki energe-
tycznej, ponieważ spodziewa się, że wykonanie zadania nie przysporzy mu przesadnie dużych 
problemów. W przypadku niezwykle trudnych zadań, które nasz mózg kategoryzuje jako 
prawdopodobnie niemożliwe do wykonania, dochodzi do wniosku, że tworzenie dodatkowych 
zapasów energii nie ma sensu. Jednakże, jeżeli zadanie jest postrzegane jako umiarkowanie 
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trudne, to ludzki organizm dopatruje się szansy zrealizowania wyzwania i poprzez budowa-
nie dodatkowych zapasów energii zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Obecnie trwają 
prace nad oszacowaniem, czy 50-procentowa szansa realizacji zadania już wymaga wzmożo-
nej aktywności serca oraz czy skutki w postaci kary są istotne dla organizmu [Boguszewski, 
2004]. Warto zwrócić uwagę, że inteligentne zegarki zbierają dokładne informacje o liczbie 
spalonych kalorii. Dodatkowo zestawiają te informacje z wysiłkiem fizycznym, czy po prostu 
liczbą wykonanych kroków. Każde urządzenie posiada również akcelerometr czy żyroskop, 
który potrafi bardzo dokładnie określić, czy zadanie jest wykonywane płynnie, czy wiąże się 
z nim wiele gwałtownych i nieprzewidzianych ruchów [López-Blanco, 2018].

Proces poznawczy jest kolejnym zagadnieniem, które jest silnie powiązane z częstotliwo-
ścią pracy mięśnia sercowego. Fazowy spadek rytmu pracy serca, tzw. deceleracja, bezpośred-
nio przekłada się na „procesy uwagi”. Niestety, korelacja pomiędzy aktywnością poznawczą 
a przyspieszającym pulsem nie jest liniowa, a przez to trudna do zinterpretowania [Strelau, 
2003]. Reakcja orientacyjna jest podstawową formą aktywności poznawczej, tzn. dotyczy 
dostrzegania zmian w otoczeniu. W 1973 r. F. Graham wyróżniła kilka typów odpowiedzi 
na bodźce eksteroreceptywne. Pierwszy z nich to reakcja zaskoczenia, czyli następstwo sytu-
acji pojawiających się nagle. Charakteryzuje się szybkim, lecz krótkotrwałym zwolnieniem 
pracy serca. Drugi typ to reakcja orientacyjna (następstwo nowych bodźców). W rezultacie 
następuje również zwolnienie rytmu pracy serca. W tym przypadku natomiast proces jest 
dłuższy w porównaniu do poprzedniej reakcji. Ostatni typ to reakcja obronna, czyli konse-
kwencja silnych lub szkodliwych bodźców. Przyspieszenie prasy serca jest odroczone [Gra-
ham, 1973]. J. Lacey miał bez wątpienia największy wpływ na badanie zależności pomiędzy 
procesami poznawczymi a rytmem pracy serca. Udowodnił związek przyczynowo-skutkowy 
pomiędzy kierunkiem uwagi a kierunkiem rytmu serca. Przykładowo, spadek pulsu nastę-
puje, gdy badany znajduje się w sytuacji, która wymaga skierowania jego uwagi na bodźce 
zewnętrzne, tj. słuchanie muzyki czy wyróżnianie bodźców wzrokowych. Gdy okoliczności 
wymagają oderwania uwagi od otoczenia, np. rozwiązania zadania matematycznego, nastę-
puje przyspieszenie rytmu serca [Lacey, 1973]. Obecne pulsometry optyczne zainstalowane 
w inteligentnych zegarkach radzą sobie doskonale w zbieraniu informacji o pracy serca, a ich 
wyniki są zbieżne z rezultatami, jakie otrzymują urządzenia wyposażone w pas HRM.

5. Podsumowanie

Nowe metody płatności coraz śmielej wkraczają na polski rynek w postaci Google Pay 
oraz Apple Pay. Początkowe, konserwatywne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego oraz 
innych zagranicznych nadzorców do środków płatniczych innych niż karty płatnicze oraz 
kredytowe powoli zaczyna się zmieniać [Madureira, 2017].

Niezwykle istotną informacją dla producentów nowych technologii jest informacja 
o zakupach pod wpływem impulsu. M. Venkatesan w swoich badaniach udowodnił, że tacy 
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konsumenci charakteryzują się tendencją do zmiany marki. Nawet w sytuacji, gdy badani 
nie wykazują niezadowolenia z obecnych produktów i nie widzą ewentualnych przyczyn 
do zmiany. M. Venkatesan wyjaśnia, że przyczyną takiego zachowania jest reakcja na nudę 
i postanowienie doświadczenia czegoś nowego, aby w konsekwencji doświadczyć kolejnych 
emocji [Venkatesan, 1976].
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Testing Consumer Physiological Reactions Using Smartwatches

Summary

According to studies conducted by Tadeusz Tyszka, more than 2/3 purchases are spontaneous. It means 
sellers can induce their potential customers to buy their products. �e key aspect here is correct cus-
tomer segmentation enriched with new, previously unprocessed data. Vibrations, pulse, burnt calories 
are just some data collected by smartwatches. Sales of smartwatches and bands increased by over 10% 
annually. To meet the growing demand, new devices are created that collect data concerning human 
physiology. Wearable devices and smartphones acquire new functionalities and as a result of coop-
eration with �nancial institutions can be used for making payments. �e combination of transaction 
data with basic information about how our body behaves before a purchasing decision is made oers 
better understanding of consumers and emotions that they experience.

Keywords: Apple Pay, Apple Watch, emotions, impulse, decision making, psychology, pulse, smartwatches




