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OD KOMITETU REDAKCYJNEGO

Oddajemy do ràk Czytelników kolejny, 55 zeszyt naukowy z serii „Studia
i Prace Kolegium Zarzàdzania i Finansów” Szko∏y G∏ównej Handlowej.

W zeszycie zamieszczono artyku∏y pracowników Kolegium Zarzàdzania
i Finansów oraz osób wspó∏pracujàcych z Kolegium – g∏ównie doktorantów oraz
pracowników innych uczelni. Prezentowane materia∏y sà efektem prac naukowych
prowadzonych w ramach badaƒ statutowych, w∏asnych oraz przygotowywanych
rozpraw naukowych na stopieƒ doktora i doktora habilitowanego. Wszystkie przed-
stawione Paƒstwu artyku∏y uzyska∏y pozytywne recenzje.

Prezentowane wydawnictwo, podobnie jak poprzednie zeszyty z tej serii,
ma zasi´g europejski, gdy˝ wysy∏ane jest nie tylko do wszystkich bibliotek eko-
nomicznych w Polsce, ale równie˝ do oÊrodków naukowych w Europie wspó∏pra-
cujàcych z Kolegium Zarzàdzania i Finansów Szko∏y G∏ównej Handlowej w War-
szawie.
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Robert KuÊmierski
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Wykorzystanie trwa∏oÊci do pomiaru ryzyka stopy
procentowej obligacji

1. Wprowadzenie

W ostatnim okresie mo˝emy zaobserwowaç wzrost ryzyka zwiàzanego z inwesty-
cjami w papiery d∏u˝ne. Zjawisko to jest szczególnie widoczne na rynku obliga-
cji o sta∏ym oprocentowaniu. Wi´ksze ryzyko powoduje, i˝ inwestorzy coraz cz´-
Êciej si´gajà po ró˝nego rodzaju strategie zabezpieczajàce. Warunkiem koniecznym
efektywnego ich zastosowania jest w∏aÊciwa identyfikacja wyst´pujàcych ryzyk
oraz ich pomiar. Artyku∏ ma na celu przedstawienie analizy trwa∏oÊci jako jed-
nego ze sposobów pomiaru ryzyka stopy procentowej w przypadku typowej obli-
gacji1.

2. Czynniki determinujàce dochód z obligacji

Obligacja jest instrumentem finansowym o charakterze d∏u˝nym. Posiadacz ty-
powej obligacji otrzymuje od emitenta okresowe p∏atnoÊci kuponowe oraz w da-
cie zapadalnoÊci zwrot powierzonego mu kapita∏u. Zatem potencjalnymi êród∏a-
mi dochodu inwestora sà odsetki kuponowe, odsetki od odsetek (reinwestycja
kuponów) oraz w przypadku wczeÊniejszej sprzeda˝y instrumentu – zysk bàdê
strata kapita∏owa. WartoÊç tych dochodów zale˝y od warunków rynkowych, tj.
poziomów rynkowych stóp procentowych.

Wp∏yw zmian rynkowych stóp procentowych na dochód uzyskiwany z in-
westycji w obligacje by∏ przedmiotem analiz wielu badaczy. W 1991 roku R. Lit-
terman oraz J. Scheinkman zidentyfikowali trzy zasadnicze czynniki determinu-
jàce ten dochód2:

1 Pod poj´ciem „typowa obligacja” rozumie si´ instrument o sta∏ym kuponie, bez klauzul opcyjnych,
pozbawiany ryzyka kredytowego, którego wartoÊç nominalna zostaje w ca∏oÊci wykupiona przez
emitenata w dniu zapadalnoÊci instrumentu.

2 Por. R. Litterman, J. Scheinkman, Common factors affecting bond returns, „The Journal of Fixed
Income”, czerwiec 1991, s. 58.



• poziom stóp procentowych,
• nachylenie krzywej dochodowoÊci,
• krzywizna krzywej dochodowoÊci.
Badacze wykorzystali metod´ statystycznà PCA (principle components ana-

lyses) do macierzy kowariancji stóp zwrotu z obligacji amerykaƒskich. Analizie
zosta∏y poddane obligacje zerokuponowe pozbawione klauzul opcyjnych o ró˝-
nych terminach zapadalnoÊci.

Wspomniane trzy czynniki przyczyni∏y si´ do wyjaÊnienia Êrednio dla wszyst-
kich terminów zapadalnoÊci 98,40% wariancji stóp zwrotu z obligacji. Przy za∏o-
˝eniu pozosta∏ych czynników na poziomie niezmienionym, poziom stóp procen-
towych przyczyni∏ si´ do wyjaÊnienia wariancji stóp zwrotu z obligacji Êrednio
dla wszystkich przedzia∏ów w 89,50%, natomiast nachylenie krzywej dochodowo-
Êci w 8,5%, a krzywizna krzywej dochodowoÊci w 2%.

Rezultaty badaƒ autorów zainspirowa∏y innych badaczy do przeprowadze-
nia podobnych analiz. Wyniki otrzymane przez R. Littermana oraz J. Scheink-
mana znalaz∏y potwierdzenie w odniesieniu do ró˝nych rynków d∏u˝nych oraz
innego rodzaju obligacji. Podobnie tu otrzymano silnà zale˝noÊç dochodu z obli-
gacji od poziomu stóp procentowych oraz potwierdzono istotnoÊç nachylenia
krzywej dochodowoÊci jako czynnika determinujàcego ten dochód3.

Ryzyko zmiany poziomu stóp procentowych oraz ryzyko zmiany kszta∏tu
krzywej dochodowoÊci sà to dwa podstawowe êród∏a ryzyka zwiàzane z inwesto-
waniem w typowe obligacje bàdê ich portfele4. ¸àcznie okreÊlane sà one jako ry-
zyko stopy procentowej5.

3. Wskaênik trwa∏oÊci przy za∏o˝eniu p∏askiego przebiegu
krzywej dochodowoÊci

WartoÊç obecna typowej obligacji jest równa sumie zdyskontowanych wartoÊci
oczekiwanych strumieni pieni´˝nych generowanych przez instrument w trakcie
jego trwania. W klasycznej analizie duracji zak∏ada si´, i˝ krzywa dochodowoÊci
ma przebieg p∏aski oraz zmiany rynkowych stóp dochodu majà charakter równo-
leg∏ych jej przesuni´ç. Zatem do dyskontowania wszystkich strumieni pieni´˝-
nych generowanych przez instrument wykorzystywana jest ta sama rynkowa

10 Robert KuÊmierski

3 Podsumowanie najciekawszych prac z tego zakresu zawiera publikacja: S. Lardik, Ph. Priaulet,
S. Priaulet, PCA of yield curve dynamics questions of methodologies, HSBC-CCF, Pary˝ 2001.

4 Por. F. J. Fabozzi, G. Fong, Zarzàdzanie portfelem inwestycji przynoszàcych sta∏y dochód, PWN,
Warszawa 2000, s. 37.

5 Szerzej na temat ryzyka stopy procentowej: K. Jackowicz., Zarzàdzanie ryzykiem stopy procento-
wej-metoda duracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.



stopa dochodu. Wobec tego, wartoÊç typowej obligacji okreÊlona jest w nast´pu-
jàcy sposób6:

gdzie:
P – wartoÊç obligacji (cena),
C – wartoÊç p∏atnoÊci kuponowych,
M – wartoÊç nominalna obligacji,
n – liczba okresów odsetkowych,
y – rynkowa stopa dochodu.

Korzystajàc z rachunku ró˝niczkowego, mo˝na wyznaczyç przybli˝onà zmia-
n´ wartoÊci obligacji pod wp∏ywem zmiany rynkowej stopy dochodu, tzn.:

po przekszta∏ceniach algebraicznych oraz podzieleniu obu stron przez P otrzy-
mujemy:

Wyra˝enie w nawiasie podzielone przez cen´ jest to wskaênik trwa∏oÊci,
nazywany tak˝e duracjà. Zosta∏ on po raz pierwszy zaproponowany przez F. A. Ma-
caulay’a7. Zdefiniowa∏ on duracj´ instrumentu finansowego jako Êrednià wa˝onà
okresów pojawiania si´ jego przep∏ywów pieni´˝nych. Przy tym wagi zosta∏y
okreÊlone jako zaktualizowane wzgl´dne wartoÊci tych przep∏ywów, okreÊlajàce
udzia∏ danego strumienia w tworzeniu ∏àcznej wartoÊci instrumentu. Innymi s∏o-
wy, duracja jest Êrednim wa˝onym okresem oczekiwania na wp∏ywy Êrodków pie-
ni´˝nych z danego instrumentu finansowego.

Duracja jest wyznaczana w jednostkach równych odst´pom czasu, w jakich
obserwowane sà przep∏ywy pieni´˝ne. W praktyce najcz´Êciej jest ona wyra˝ana
w latach.
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6 Por. F. J. Fabozzi, The handbook of fixed income securities, Irwin N.Y., Burr Ridge, Ill, New York
1995, s. 41.

7 Por. F. R. Macaulay, Some theoretical problems suggested by the movements of interest rates, bond
yields and stock prices in U.S. since 1859, New York 1938, NBER Columbia University Press.



Przyjmujàc oznaczenie wskaênika duracji jako D, mo˝emy zapisaç tzw.
równanie Hicksa:

Wyra˝enie okreÊlane jest jako zmodyfikowany wskaênik trwa∏oÊci DM.

Zatem:

Z powy˝szej zale˝noÊci wynika, i˝ wskaênik zmodyfikowanej duracji wyra-
˝a przybli˝onà zmian´ wzgl´dnej ceny obligacji odpowiadajàcà danej zmianie
rynkowej stopie dochodu. Im wi´kszy jest DM, tym wi´ksza jest – co do bez-
wzgl´dnej wartoÊci, ale z ujemnym znakiem – wzgl´dna zmiana wartoÊci instru-
mentu przy danej zmianie rynkowej stopy dochodu oraz odwrotnie. Zatem wskaê-
nik trwa∏oÊci oraz jego zmodyfikowana postaç mo˝e s∏u˝yç za miernik ryzyka
stopy procentowej, na jakie nara˝ony jest posiadacz typowej obligacji8.

Zmodyfikowany wskaênik trwa∏oÊci wyznaczony drogà ró˝niczkowania funk-
cji ceny mo˝e s∏u˝yç jedynie do szacowania zmian ceny instrumentu w przypad-
ku ma∏ych zmian stóp procentowych. Tu duracja jest miarà adekwatnà. Nieste-
ty, wraz ze wzrostem ich wahaƒ, oszacowania cen stajà si´ coraz mniej precyzyjne.
W przypadku wzrostu stóp procentowych spadki cen sà przeszacowane. Nato-
miast, gdy stopy procentowe spadajà, wzrosty cen sà niedoszacowane. Zjawisko
to wynika z wypuk∏oÊci krzywej ilustrujàcej zale˝noÊç wartoÊci obligacji od ryn-
kowej stopy dochodu. Uwzgl´dnienie tej zale˝noÊci jest niezb´dne do poprawne-
go pomiaru ryzyka stopy procentowej obligacji.

W literaturze przedmiotu proponuje si´, aby w przypadku znacznych zmian
stóp procentowych zamiast równania Hicksa, stosowaç formu∏´ wyprowadzonà
na podstawie rozwini´cia funkcji ceny w szereg Taylora9. Zatem bezwzgl´dnà
zmian´ wartoÊci obligacji mo˝emy zapisaç przy pomocy nast´pujàcego równania:
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8 Por. F. J. Fabozzi, G. Fong, Zarzàdzanie portfelem..., op. cit., s. 43.
9 Por. K. Jackowicz, Wykorzystanie analizy duration w pomiarze ryzyka stopy procentowej pojedyn-

czego instrumentu finansowego, „Bank i Kredyt”, Paêdziernik 1994, Narodowy Bank Polski, s. 60.



gdzie:
Δy – skoƒczona zmiana rynkowej stopy dochodu.

W praktyce przyjmuje si´, i˝ dobrà aproksymacj´ zmian cen obligacji uzy-
skuje si´ wykorzystujàc dwa pierwsze sk∏adniki rozwini´cia w szereg Taylora.
Wobec tego powy˝sze równie przyjmuje postaç:

Pierwszy wyraz: jest to zaprezentowana ju˝ wczeÊniej zmodyfikowa-

na duracja, kolejne wyra˝enie to wypuk∏oÊç funkcji ceny. Oznaczajàc wy-

puk∏oÊç jako conv, otrzymujemy:

Wskaênik wypuk∏oÊci okreÊla zmiany wskaênika trwa∏oÊci zmodyfikowanej
wywo∏ane wahaniami rynkowej stopy dochodu. Jego wartoÊç zale˝y od dyspersji
strumieni pieni´˝nych generowanych przez dany instrument. Im staje si´ ona
wi´ksza, tym wi´ksza jest jego wartoÊç. Dla obligacji zwyk∏ych wypuk∏oÊç przyj-
muje wartoÊci dodatnie.

Wskaênik wypuk∏oÊci poprawia jakoÊç otrzymywanych wyników oraz umo˝-
liwia klasyfikowanie instrumentów o tej samej zmodyfikowanej duracji po wzgl´-
dem ryzyka procentowego zwiàzanego z nimi. Im wi´ksza jest wypuk∏oÊç – tym
wy˝szy wzgl´dny wzrost ceny w przypadku spadku rynkowej stopy dochodu. Po-
dobnie, gdy rynkowa stopa dochodu roÊnie, wzgl´dne zmiany ceny instrumentu
sà tym mniejsze, im wy˝sza jest jego wypuk∏oÊç.

Przyk∏ad 1

Dla zilustrowania powy˝szych rozwa˝aƒ przeprowadzono analiz´ trwa∏oÊci typo-
wej obligacji. Parametry instrumentu:

ZapadalnoÊç: 10 lat.
Rynkowa stopa dochodu: 6,80%.
Kupon sta∏y: 5%, p∏atny rocznie.

Po dokonaniu kalkulacji uzyskano nast´pujàce wartoÊci wskaêników:
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Duracja Macaulay’a: 7,95.
Duracja zmodyfikwana: 7,45.
Wypuk∏oÊç: 35,33.

Jak ju˝ wspomniano, wskaênik zmodyfikowanej duracji wyra˝a przybli˝ona
zmian´ wzgl´dnej wartoÊci obligacji odpowiadajàca zmianie rynkowej stopy dochodu
o 100 p.b. (1 p.b. = 0,01%). W przypadku powy˝szej obligacji wzrost rynkowej
stopy dochodu o 100 b.p. spowoduje wzgl´dnà zmian´ jej wartoÊci o oko∏o 7,45%.
Zatem, korzystajàc jedynie ze wskaênika zmodyfikowanej duracji, mo˝emy ju˝
wst´pnie okreÊliç ryzyko procentowe zwiàzane z analizowanym instrumentem.

Szczegó∏owe wyniki aproksymacji wzgl´dnych zmian cen obligacji przy za-
danych wahaniach zmian rynkowej stopy dochodu zawiera tabela 1.

Tabela 1. Oszacowania wzgl´dnych zmian cen obligacji dla przyk∏adowych wa-
haƒ rynkowych stóp dochodu

Zmiana stopy dochodu
Δy

[p.b.] [%] [%] [%]

400 –29,79% –24,13% –24,86%

300 –22,34% –19,16% –19,47%

100 –7,45% –7,09% –7,11%

50 –3,72% –3,63% –3,64%

25 –1,86% –1,84% –1,84%

10 –0,74% –0,74% –0,74%

5 –0,37% –0,37% –0,37%

–5 0,37% 0,37% 0,37%

–10 0,74% 0,75% 0,75%

–25 1,86% 1,88% 1,88%

–50 3,72% 3,81% 3,81%

–100 7,45% 7,80% 7,81%

–300 22,34% 25,52% 25,89%

–400 29,79% 35,44% 36,36%

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Pierwsza kolumna zawiera zmiany rynkowej stopy dochodu wyra˝one w p.b.
W drugiej kolumnie umieszczono szacunki wzgl´dnych zmian cen uzyskane przy
zastosowaniu równania Hicksa. Kolejna kolumna zawiera szacunki po uwzgl´d-
nieniu wskaênika wypuk∏oÊci. W ostatniej – umieszczono rzeczywiste zmiany cen.

P
PΔ,

P
P D ConvM

Δ
^ hP

P DM
Δ

^ h

14 Robert KuÊmierski



W przypadku ma∏ych zmian rynkowej stopy dochodu mo˝emy zauwa˝yç,
i˝ rezultaty dla obydwu metod sà niemal identyczne. Dla zmiany stopy dochodu
o 50 p.b. b∏àd szacunku przy zastosowaniu równania Hicksa wyniós∏ 0,08 p.p.,
a po uwzgl´dnieniu wypuk∏oÊci, wyniós∏ jedynie 0,002 p.p. Jednak wraz ze wzro-
stem jej wahaƒ obserwujemy wzrost rozbie˝noÊci uzyskiwanych oszacowaƒ. Dla
Δy = –400 p.b. b∏´dy szacunku wynios∏y ju˝ odpowiednio 6,57 p.p. oraz 0,92 p.p.
Zatem w przypadku znacznych zmian stóp dochodu uwzgl´dnienie wypuk∏oÊci
w procesie pomiaru ryzyka znacznie poprawi∏o uzyskiwane rezultaty.

Uzyskane wyniki aproksymacji zmian cen obligacji sà satysfakcjonujàce.
Zastosowanie analizy duracji do pomiaru ryzyka stopy procentowej, w tym przy-
padku, wydaje si´ w pe∏ni uzasadnione.

Przeprowadzone szacunki dokonane zosta∏y przy za∏o˝eniu, i˝ krzywa docho-
dowoÊci ma przebieg p∏aski oraz zmiany rynkowych stóp dochodu sà jednakowe dla
wszystkich terminów zapadalnoÊci. Sà to za∏o˝enia bardzo restrykcyjne, znacznie od-
biegajàce od rzeczywistoÊci. Z obserwacji rynków finansowych wiemy, i˝ równoleg∏e
przesuni´cia krzywej dochodowoÊci wyst´pujà rzadko. Ponadto w gospodarkach ryn-
kowych nie wyst´pujà p∏askie krzywe dochodowoÊci. Dlatego te˝ w praktyce szacun-
ki otrzymywane przy zastosowaniu tej metody mogà okazaç si´ niewystarczajàce.

W celu bardziej precyzyjnego pomiaru ryzyka stopy procentowej obligacji,
konieczne jest uwzgl´dnienie zró˝nicowania terminowego rynkowych stóp docho-
du oraz ich rzeczywistych zmian.

4. Wskaênik trwa∏oÊci w przypadku dowolnej krzywej
dochodowoÊci

W literaturze przedmiotu zaproponowano kilka miar uwzgl´dniajàcych wp∏yw
krzywej dochodowoÊci na wartoÊç obligacji. Jednà z nich jest duracja czàstkowa,
która zosta∏a zaproponowana przez R. Reitano. Koncepcja tego miernika opiera
si´ na za∏o˝eniu, i˝ cen´ typowej obligacji mo˝na przedstawiç jako serie obliga-
cji o kuponach zerowych.

Do dyskontowania poszczególnych strumieni finansowych wykorzystywane sà
zerokuponowe stopy dochodu stosownie do czasu ich wyst´powania. Zatem w przy-
padku ciàgu zerokuponowych stóp dochodu {yt1, yt2, …, yti} obrazujàcych zerokupono-
wà krzywà dochodowoÊci, równanie funkcji ceny typowej obligacji przyjmuje postaç10:
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Przy za∏o˝eniu zmian stóp dochodowoÊci {Δyt1, Δyt2, …, Δytn} bezwzgl´dnà
zmian´ wartoÊci obligacji mo˝emy wyznaczyç, korzystajàc z zale˝noÊci:

Po oznaczeniu:

równanie wzgl´dnych zmian wartoÊci obligacji przyjmuje ostatecznà postaç:

gdzie:
Dmpi – zmodyfikowana duracja czàstkowa i-tego strumienia finansowego,
convpi – wypuk∏oÊç czàstkowa i-tego strumienia finansowego.

Wykorzystujàc powy˝sze zale˝noÊci, mo˝emy wyznaczyç zmian´ ceny typo-
wej obligacji dla dowolnych zmian krzywej dochodowoÊci. Przyk∏ad 2 prezentuje
wyniki oszacowaƒ zmian cen obligacji przy wykorzystaniu klasycznej duracji
oraz duracji czàstkowej.

Przyk∏ad 2

Parametry instrumentu: zapadalnoÊç 4 lata, kupon sta∏y 6%, p∏atny rocz-
nie. Przyj´to dla poszczególnych punktów w´z∏owych zerokuponowej krzywej do-
chodowoÊci nast´pujàce wartoÊci poczàtkowe Y: {0,0740, 0,0745, 0,755, 0,0760}.
WartoÊç bie˝àca przep∏ywów pieni´˝nych generowanych przez instrument wy-
nosi: P = 94,2717. Wyniki obliczeƒ zawiera tabela 2.
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Tabela 2. Oszacowania zmian cen przy zastosowaniu klasycznej analizy dura-
cji oraz duracji czàstkowej

B∏àd B∏àdWektor zmian ΔiE
oszacowania oszacowaniaΔY

[p.b.] [p.b.] [%] [p.p.] [%] [p.p.] [%]

{50 50 50 50} 50 –2,08 0,041 –2,07 0,044 –2,12

{5 10 10 15} 15 –0,62 –0,012 –0,61 –0,002 –0,61

{50 100 100 50} 57 –2,35 –0,076 –2,22 0,053 –2,27

{100 100 100 50} 58 –2,40 –0,102 –2,25 0,047 –2,29

{50 40 30 20} 22 –0,94 –0,047 –0,89 0,004 –0,90

{–25 –35 –45 –10} –17 0,75 0,227 0,52 –0,004 0,53

{–5 –15 –15 –30} –29 1,25 0,045 1,21 0,009 1,20

{–50 –10 –10 –75} –74 3,18 0,264 3,01 0,085 2,92

èród∏o: opracowanie w∏asne.

W pierwszej kolumnie zosta∏y umieszczone wektory zmian zerokupono-
wych stóp dochodu dla poszczególnych w´z∏ów wyra˝one w punktach bazowych.
Nast´pna kolumna zawiera odpowiadajàce im zmiany równoleg∏ych przesuni´ç
krzywej zgodnie z zale˝noÊcià11:

gdzie:

Dm – ca∏kowita zmodyfikowana duracja.

W kolejnych kolumnach znajdujà si´ wzgl´dne szacunki zmian cen instru-
mentów uzyskane przy wykorzystaniu klasycznej analizy duracji oraz duracji czàst-
kowej dla odpowiednich zmian krzywej dochodowoÊci. W ostatniej kolumnie ta-
beli umieszczone zosta∏y rzeczywiste wzgl´dne zmiany cen.
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W przypadku równoleg∏ych przesuni´ç krzywej dochodowoÊci uzyskane
wyniki aproksymacji zmian cen dla obu mierników sà praktycznie takie same.
Dla wektora ΔY:[5 10 10 15] obrazujàcego niewielkà zmian´ kszta∏tu oraz po∏o-
˝enia krzywej dochodowoÊci szacunki otrzymane za pomocà badanych mierników
tylko nieznacznie si´ ró˝nià. Dla duracji klasycznej uzyskano b∏àd szacunku na
poziomie –0,012 p.p. natomiast dla duracji czàstkowej –0,002 p.p. Jednak wraz
ze wzrostem zró˝nicowania zmian rynkowych stóp dochodu mo˝emy zaobserwo-
waç wzrost rozbie˝noÊci uzyskiwanych rezultatów. W przypadku, gdy wektor zmian
przyjmuje postaç ΔY:[100 100 100 50], oszacowanie przy zastosowaniu tradycyj-
nej analizy duracji powoduje b∏àd szacunku na poziomie 0,11 p.p., natomiast
w przypadku zastosowania duracji czàstkowej jedynie 0,01 p.p. Podobnie dla
ΔY:[–25 –35 –45 –10], b∏àd szacunku wyniós∏ odpowiednio 0,227 p.p. oraz –0,004.
Najwi´ksze rozbie˝noÊci uzyskano w przypadku znacznych zmian kszta∏tu oraz
po∏o˝enia krzywej dochodowoÊci, gdy ΔY:[–50 –10 –10 –75]. Tu b∏´dy szacunku
wynios∏y odpowiednio 0,264 p.p oraz 0,085 p.p.

W przypadku analizowanej obligacji duracja czàstkowa okaza∏a si´ byç znacz-
nie lepszym miernikiem ryzyka stopy procentowej ni˝ klasyczne mierniki trwa-
∏oÊci. Jednak z tà metodà wià˝à si´ te˝ pewne niedogodnoÊci. Wynikajà one z ko-
niecznoÊci wyznaczania dla ka˝dego strumienia finansowego stosowanej miary
czàstkowej. Zatem w przypadku du˝ej iloÊci strumieni finansowych wyznaczenie
tego wskaênika mo˝e okazaç si´ doÊç k∏opotliwe. Jest to zasadnicza s∏aboÊç pre-
zentowanej metody.

W praktyce, w celu uproszczenia kalkulacji duracji czàstkowej, stosuje si´
grupowanie rynkowych stóp dochodu w pasma terminowe. Z obserwacji rynków
finansowych wiemy, i˝ stopy procentowe nie zmieniajà si´ w sposób niezale˝ny
od siebie. Co wi´cej, w poszczególnych odcinkach czasowych stopy te wykazujà
silnà wzajemnà korelacj´. Zatem wykorzystujàc t´ cech´ stóp procentowych,
mo˝na znacznie ograniczyç iloÊç stosowanych stóp dochodowoÊci w modelu do
kilku bez znaczàcej utraty poprawnoÊci otrzymywanych wyników.

Zabieg ten proponuje w swoich pracach m.in. R. Reitano12. Postuluje on
segmentacj´ rynku wed∏ug kryterium czasu w taki sposób, by wszystkie stopy
dochodu wewnàtrz ka˝dego segmentu charakteryzowa∏y si´ wysokà wzajemnà
korelacjà. Autor sugeruje, i˝ u˝ycie trzech bàdê te˝ czterech zerokuponowych
stóp dochodowoÊci do kalkulacji duracji czàstkowej jest wystarczajàce do uzyska-
nia satysfakcjonujàcych wyników. Zdaniem autora niniejszego artyku∏u nale˝y tu
jednak tak˝e zwróciç uwag´ na dyspersj´ przep∏ywów pieni´˝nych analizowane-
go instrumentu finansowego. W przypadku du˝ej dyspersji przep∏ywów pieni´˝-
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nych korzyÊci uzyskane w wyniku zastosowania tego miernika mogà byç znacz-
nie ograniczone poprzez niew∏aÊciwe dobranie iloÊci czynników modelu.

5. Podsumowanie

Wykorzystanie klasycznej analizy trwa∏oÊci do pomiaru ryzyka stopy procento-
wej jest powszechnie stosowane przez inwestorów na rynku obligacji. Popular-
noÊç tej metody wynika przede wszystkim z nieskomplikowanej budowy mierni-
ków oraz ∏atwoÊci interpretacji otrzymywanych rezultatów. Ponadto wartoÊci
tych wskaêników dla obligacji sà dost´pne w wi´kszoÊci serwisów finansowych.
Niestety, w praktyce wyniki uzyskiwane tà metodà sà obarczone znacznym b∏´-
dem, który wynika z przyj´tych za∏o˝eƒ zarówno o przebiegu, jak i zmianach krzy-
wej dochodowoÊci.

Miernikiem pozbawionym tych wad jest zaprezentowana w niniejszym ar-
tykule duracja czàstkowa. Jednak pojawia si´ pewna trudnoÊç zwiàzana z inter-
pretacjà uzyskanych rezultatów, gdy˝ zmiany dotyczà tu nie jednej, ale szeregu
stóp dochodowoÊci. Pomimo tej niedoskona∏oÊci zastosowanie tego miernika po-
zwala na uzyskiwanie lepszych rezultatów ni˝ w przypadku tradycyjnej analizy
duracji. Przy zastosowaniu w∏aÊciwej iloÊci czynników modelu mo˝e ona s∏u˝yç
jako efektywne narz´dzie pomiaru ryzyka stopy procentowej typowych obligacji.
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Krzysztof Jackowicz, Oskar Kowalewski
Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania
im. L. Koêmiƒskiego w Warszawie

Motywy wyprowadzania spó∏ek z obrotu gie∏dowego
w Polsce w latach 1999–2004*

1. Wprowadzenie

Operacje wyprowadzania spó∏ek z obrotu gie∏dowego (ang. going private, public
to private) rozpatrywane sà w literaturze przedmiotu z trzech zasadniczych per-
spektyw. Po pierwsze, zwraca si´ uwag´ na ich oddzia∏ywania na gospodarczà ro-
l´ gie∏dowego rynku akcji. Po drugie, bada si´ determinanty wysokoÊci premii
p∏aconych akcjonariuszom przy przeprowadzaniu omawianego rodzaju transak-
cji. Po trzecie, analizuje si´ motywy sk∏aniajàce w∏aÊcicieli, mened˝erów lub pod-
mioty dotychczas niezwiàzane ze spó∏kà do podj´cia kosztownego procesu wyco-
fania jej akcji z publicznego obrotu.

Prezentowany artyku∏ podejmuje prób´ spojrzenia na interesujàce nas zja-
wisko w∏aÊnie w tym ostatnim kontekÊcie. Zmierza on bowiem do: teoretycznej
i empirycznej weryfikacji, opracowanych dla rozwini´tych rynków finansowych,
teorii objaÊniajàcych przyczyny podejmowania decyzji o wyprowadzeniu spó∏ki
z obrotu gie∏dowego w specyficznych warunkach rynku rozwijajàcego si´. Ponad-
to dà˝y do okreÊlenia podstawowych cech odró˝niajàcych w Polsce podmioty wy-
cofane z obrotu od tych, które pozosta∏y spó∏kami publicznymi.

Realizacji tak nakreÊlonego celu badawczego podporzàdkowana zosta∏a
konstrukcja artyku∏u. W punkcie drugim podsumowany zosta∏ dorobek literatu-
ry przedmiotu. Trzeci przypomina najwa˝niejsze cechy zakoƒczonych do tej po-
ry w Polsce procesów wyprowadzania spó∏ek z obrotu gie∏dowego. Na tej podsta-
wie staje si´ mo˝liwe sformu∏owanie w punkcie czwartym testowanych hipotez.
Piàty i szósty przynoszà odpowiednio opis: konstrukcji modelu ekonometryczne-
go i u˝ytych do jego estymacji danych oraz analiz´ i interpretacj´ otrzymanych
rezultatów badawczych. Ostatni, siódmy punkt artyku∏u dokonuje podsumowa-
nia poczynionych wczeÊniej ustaleƒ.

* Artyku∏ powsta∏ w ramach projektu badawczego 1 H02C 099 26 finansowanego przez Komitet Ba-
daƒ Naukowych.



2. Teorie objaÊniajàce wycofywanie spó∏ek z publicznego obrotu

Literatura przedmiotu oferuje obecnie bardzo wiele potencjalnych wyjaÊnieƒ
przyczyn wycofywania spó∏ek z obrotu gie∏dowego. Mo˝na je – w naszej ocenie –
uporzàdkowaç, wyró˝niajàc szeÊç g∏ównych teorii zwiàzanych z: problemami agen-
cyjnymi powstajàcymi na tle wyst´powania wolnych przep∏ywów pieni´˝nych,
transferem bogactwa od ró˝nych grup interesariuszy w kierunku akcjonariuszy,
asymetrià informacyjnà i nieefektywnoÊcià rynku, a tak˝e dà˝eniem mened˝erów
do zachowania kontroli i dywersyfikacji majàtku osobistego, ograniczaniem kosz-
tów oraz minimalizacjà obcià˝eƒ podatkowych. W tej cz´Êci artyku∏u ograniczy-
my si´ do przedstawienia wymienionych powy˝ej teorii. Oceny ich wartoÊci me-
rytorycznej i przydatnoÊci w warunkach rozwijajàcego si´ rynku finansowego
dokonamy w punkcie czwartym.

Zdecydowanie najpopularniejszym i najcz´Êciej testowanym w literaturze
przedmiotu wyt∏umaczeniem zjawiska wycofywania spó∏ek z obrotu publicznego
jest teoria problemów agencyjnych zwiàzanych z wolnymi przep∏ywami
pieni´˝nymi (ang. free cash flow hypothesis) opracowana przez M. C. Jensena
(zob. Bibliografia: 1989, a tak˝e: K. Lehn i in., 1989; S. M. Rao i in., 1995;
C. Weir i in., 2002; C. Andres i in., 2004). Stwierdza ona, ˝e spó∏ka publiczna ja-
ko forma organizacyjna dzia∏alnoÊci gospodarczej prze˝y∏a w wielu sektorach
swojà u˝ytecznoÊç (ang. the publicly held corporation has outlived its usefulness
in many sectors). W przypadku bran˝ dojrza∏ych, wolno si´ rozwijajàcych, o ma-
∏ej liczbie dost´pnych projektów inwestycyjnych o dodatniej NPV, a przez to bo-
gatych w Êrodki pieni´˝ne, dochodzi bowiem do szczególnie silnej niezgodnoÊci
interesów mened˝erów i w∏aÊcicieli. Zarzàdzajàcy dà˝à do reinwestowania wyge-
nerowanych przep∏ywów pieni´˝nych w celu zwi´kszenia skali dzia∏ania przed-
si´biorstwa i poprawy swojej pozycji na rynku pracy, nawet jeÊli kroki te ozna-
czajà podejmowanie przedsi´wzi´ç niszczàcych wartoÊç dla akcjonariuszy. Dla
akcjonariuszy natomiast najkorzystniejszym rozwiàzaniem by∏oby wyp∏acenie wol-
nych Êrodków pieni´˝nych w postaci dywidendy.

Wycofanie spó∏ki z publicznego obrotu mo˝e si´ przyczyniç do z∏agodzenia
opisanego problemu agencyjnego w drodze: zwi´kszenia udzia∏u mened˝erów we
w∏asnoÊci, poddania przedsi´biorstwa kontroli aktywnych inwestorów dysponujà-
cych odpowiednio du˝ym udzia∏em w strukturze w∏asnoÊci oraz wzmocnienia
dyscypliny wierzycielskiej wskutek wzrostu poziomu zad∏u˝enia i zwiàzanego z tym
zwi´kszenia wielkoÊci obligatoryjnych wyp∏at na rzecz kapita∏odawców.

Teoria problemów agencyjnych, zwiàzanych z wolnymi przep∏ywami pie-
ni´˝nymi, upatruje êróde∏ korzyÊci dla akcjonariuszy z przeprowadzenia trans-
akcji wycofania spó∏ki z obrotu publicznego g∏ównie w ograniczeniu marnotraw-
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stwa zasobów gospodarczych. Przyjmuje, ˝e aktywne w interesujàcym nas proce-
sie podmioty post´pujà zgodnie z ogólnà etykà biznesu.

Diametralnie odmienny pod tym wzgl´dem jest punkt wyjÊcia teorii trans-
feru bogactwa od ró˝nych grup interesariuszy (pracowników, wierzycieli)
w kierunku w∏aÊcicieli (zob. R. A. Ippolito i in., 1992; C. Andres i in., 2004).
Wspomniany transfer jest mo˝liwy dzi´ki naruszeniu w toku operacji wyprowa-
dzenia spó∏ki kontraktów o charakterze implicite zawartych z interesariuszami.
W literaturze przedmiotu szczególnà uwag´ poÊwi´ca si´ przy tym transferowi
bogactwa powstajàcemu wskutek wczeÊniejszego ni˝ planowane zakoƒczenia pro-
gramów emerytalnych ze zdefiniowanym Êwiadczeniem i przyw∏aszczenia przez
akcjonariuszy ich nadwy˝kowych aktywów (zob. R. A. Ippolito i in., 1992). War-
to zaznaczyç jednak, ˝e obserwowana empirycznie silna dodatnia zale˝noÊç praw-
dopodobieƒstwa przerwania programu emerytalnego ze zdefiniowanymi Êwiad-
czeniami i faktu wyprowadzenia spó∏ki z publicznego obrotu nie zawsze jest
interpretowana z jednakowà ostroÊcià. Przyk∏adowo, uzyskanie dost´pu do nad-
wy˝kowych aktywów planów emerytalnych w trakcie analizowanej operacji, jeÊli
towarzyszy jej wzrost udzia∏u w∏asnoÊci pracowniczej, S. Chaplinsky, G. Niehaus,
L. Van de Gucht (1998) odczytujà przede wszystkim jako pomoc w finansowaniu
zakupu akcji. Zabieg taki pozwala zmniejszyç skal´ zad∏u˝enia oraz poprawiç zdol-
noÊç przedsi´biorstwa do jego obs∏ugi w przysz∏oÊci.

Cechà charakterystycznà omówionych do tej pory teorii by∏o akcentowanie
motywów dzia∏aƒ w∏aÊcicieli wycofywanych z obrotu przedsi´biorstw. Dwa kolej-
ne wyjaÊnienia w zdecydowanie wi´kszym stopniu uwzgl´dniajà interesy mene-
d˝erów. Bodêcem dla zarzàdzajàcych (ale tak˝e dominujàcego w∏aÊciciela) do
przeprowadzenia operacji rozpatrywanego typu mo˝e byç przekonanie o niedo-
wartoÊciowaniu akcji. Potencjalne przyczyny niedowartoÊciowania stanowià: asy-
metria informacji i nieefektywnoÊç rynku. Najwa˝niejszà p∏aszczyznà prze-
jawiania si´ asymetrii informacji jest ró˝nica trafnoÊci oceny wartoÊci aktywów
przez podmioty dysponujàce dost´pem do wewn´trznych informacji przedsi´bior-
stwa i obserwatorów zewn´trznych. NieefektywnoÊç rynku w zakresie wyceny
przedsi´biorstwa wynika natomiast najcz´Êciej z niewielkich rozmiarów obrotu
jego walorami, czyli niskiego tzw. free float (zob. R. Maupin, 1987; K. Lehn i in.,
1989; S. Rao i in., 1995; K. Jansen i in., 2003; C. Andres i in., 2004).

Drugim, obok bazujàcego na za∏o˝eniu o wyst´powaniu asymetrii informa-
cyjnej, wyjaÊnieniem przyczyn wyprowadzania spó∏ek z obrotu gie∏dowego zwra-
cajàcym przede wszystkim uwag´ na czynniki kszta∏tujàce post´powanie mene-
d˝erów jest teoria dywersyfikacji i kontroli (ang. diversification – control
hypothesis) (zob. R. Elitzur i in., 1998). Zak∏ada ona, ˝e mened˝erowie, którzy
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cenià sobie utrzymanie kontroli nad przedsi´biorstwem, starajà si´ zwi´kszaç swój
udzia∏ w strukturze w∏asnoÊci. Produktem ubocznym takiego post´powania jest
jednak silna koncentracja portfeli inwestycji finansowych osób zarzàdzajàcych
i przez to – ich powa˝ne nara˝enie na ryzyko niesystematyczne. Transakcja wy-
cofania spó∏ki z gie∏dy stwarza szans´ przekszta∏cenia struktury kapita∏owej przed-
si´biorstwa w taki sposób, by mened˝erowie, dzi´ki wzrostowi wykorzystania dêwi-
gni finansowej, utrzymali lub powi´kszyli procentowy udzia∏ w posiadaniu akcji,
ale jednoczeÊnie zmniejszyli wartoÊç kwot zainwestowanych w przedsi´biorstwo.
W efekcie poprawie ulega stopieƒ dywersyfikacji portfela inwestycji finansowych
mened˝erów.

Dwa ostatnie motywy wyprowadzania spó∏ek z publicznego obrotu abstrahujà
od rodzaju podmiotów inicjujàcych ten proces. Zasadnicze znaczenie przypisujà
zaÊ czynnikom ze sfery ogólnej racjonalnoÊci gospodarowania, takim jak: ograni-
czenie kosztów i zmniejszenie obcià˝eƒ podatkowych (zob. R. Maupin,
1987; C. Andres i in., 2004). Wycofanie spó∏ki z gie∏dy umo˝liwia redukcj´ zarów-
no kosztów bezpoÊrednio zwiàzanych z publicznymi notowaniami (np. utrzymywa-
nia relacji inwestorskich, cz´stszego przygotowywania sprawozdaƒ finansowych,
organizacji i przeprowadzenia walnych zgromadzeƒ dla du˝ej liczby akcjonariuszy),
jak te˝ poÊrednio z nich wynikajàcych (np. braku elastycznoÊci polityki informa-
cyjnej, utraconych mo˝liwoÊci biznesowych w efekcie zwi´kszonych obowiàzków
informacyjnych i asymetrii informacyjnej w sytuacji, gdy g∏ówni konkurenci dzia-
∏ajà jako spó∏ki niepubliczne  – por. K. Jansen i in., 2003. Zmniejszenie obcià˝eƒ
podatkowych towarzyszy z kolei operacjom wyprowadzenia spó∏ek z publicznego
obrotu g∏ównie ze wzgl´du na zwi´kszenie w ich toku roli zobowiàzaƒ w struk-
turze êróde∏ finansowania (zob. K. Lehn i in., 1989; C. Andres i in., 2004).

3. Krótka charakterystyka operacji wyprowadzania spó∏ek
z publicznego obrotu w Polsce

Odbudowa rynku kapita∏owego w Polsce rozpocz´∏a si´ wraz ze zmianami ustro-
ju polityczno-gospodarczego. W 1991 roku Sejm uchwali∏ ustaw´ Prawo o pu-
blicznym obrocie papierami wartoÊciowymi. Równolegle ze zmianami legislacyj-
nymi tworzone by∏y ramy instytucjonalne funkcjonowania omawianego rynku.
Prowadzono prace nad utworzeniem Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d
(KPWiG) oraz Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie (GPW).

W po∏owie kwietnia 1991 roku na rynku gie∏dowym zadebiutowa∏o pi´ç
pierwszych spó∏ek. W miar´ up∏ywu czasu liczba spó∏ek notowanych na GPW
oczywiÊcie stopniowo si´ zwi´ksza∏a. Dynamik´ tego zjawiska ilustruje tabela 1.

24 Krzysztof Jackowicz, Oskar Kowalewski



Najwi´kszy przyrost liczby notowanych podmiotów, wskutek nasilenia procesów
prywatyzacyjnych, warszawska gie∏da odnotowa∏a w latach 1997 i 1998.

Tabela 1. Wybrane charakterystyki GPW w Warszawie w latach 1991–2003
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Suma Ârednia

Oferty
4 7 6 21 19 17 61 52 13 5 3 5 6 219 16,85

publiczne
Liczba
wykluczeƒ – – – 1 2 1 3 3 10 9 8 19 19 75 7,50
z obrotu
Liczba
notowa-

9 16 22 44 65 83 143 198 221 225 230 216 203 – 159,30
nych
spó∏ek

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych GPW, KPWiG, GUS.

Z danych zawartych w tabeli 1, ze wzgl´du na przedmiot prowadzonej ana-
lizy, szczególnie interesujàce sà te dotyczàce liczby wykluczeƒ z obrotu gie∏do-
wego. Oprócz przekszta∏ceƒ spó∏ek publicznych w prywatne, wykluczenia te mogà
byç spowodowane: upad∏oÊciami spó∏ek z przyczyn ekonomicznych oraz procesami
konsolidacyjnymi obejmujàcym podmioty gie∏dowe. Jak dowodzi tabela 2, z 68
wykluczeƒ w latach 1998–2003 mniej ni˝ po∏owa wywo∏ana by∏a wyprowadzeniem
z obrotu publicznego. Do koƒca I kwarta∏u 2004 roku ∏àcznie z GPW w War-
szawie zosta∏o wycofanych 29 spó∏ek, w tym 27 w ramach tzw. normalnego
wyprowadzenia (ang. regular delisting), a tylko dwie – zimnego (ang. cold delisting),
zwiàzanego z ich przekszta∏ceniem w spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià.

Tabela 2. Liczba wyprowadzonych z obrotu spó∏ek, Êrednia wartoÊç ich akty-
wów i kapita∏ów w∏asnych

Liczba Ârednia wartoÊç (dane w tys. z∏)
Rok wyprowadzonych

aktywów kapita∏ów w∏asnychz obrotu spó∏ek

1998 1 1 102 111 350 049

1999 2 348 717 240 093

2000 3 199 172 106 428

2001 2 218 433 103 954

2002 11 192 522 50 171

2003 8 264 417 145 526

2004* 2 521 563 233 832

Suma 29

* dane za pierwszy I kwarta∏ 2004 roku

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Motywy wyprowadzania spó∏ek z obrotu gie∏dowego w Polsce...    25



Pierwszym podmiotem wyprowadzonym z publicznego obrotu w Polce by∏
Wedel S.A. Zdarzenie to mia∏o miejsce w kwietniu 1998 roku. Na znaczàce zwi´k-
szenie liczby operacji zmiany charakteru spó∏ek z publicznego na prywatny trze-
ba by∏o jednak poczekaç a˝ do 2002 roku. Warto zaznaczyç, ˝e wyraêny wzrost
liczby transakcji omawianego rodzaju w ostatnich latach w Polsce nie jest zjawi-
skiem odosobnionym w Europie. Podobne tendencje, jak dowodzi rysunek 1, mo-
˝emy zaobserwowaç tak˝e na rynku brytyjskim i niemieckim.

Rysunek 1. Liczba wycofanych z obrotu gie∏dowego spó∏ek w Niemczech, Pol-
sce i Wielkiej Brytanii od 1991 roku

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: K. Jansen, S. Klezmer (2003), s. 38 (Table 1); C. Weir,
D. Laing, (2002), s. 37 (Table 2).

Obok czynników natury mikroekonomicznej, które postaramy si´ zidenty-
fikowaç w cz´Êci poÊwi´conej prezentacji wyników badawczych, wyprowadzaniu
spó∏ek z obrotu gie∏dowego mog∏y sprzyjaç, jak wynika z rysunku 2, obserwowa-
ne w Polsce w latach 2001–2002: os∏abienie tempa wzrostu gospodarczego i ge-
neralny spadek poziomu cen akcji na warszawskiej gie∏dzie.

Z analizy polskich doÊwiadczeƒ wynika, ˝e Êrednio okres od og∏oszenia za-
miaru wyprowadzenia spó∏ki z obrotu publicznego do przyj´cia odpowiedniej uchwa-
∏y przez WZA kszta∏towa∏ si´ na poziomie 2,24 miesiàca. Od przyj´cia uchwa∏y
przez WZA do zaprzestania notowaƒ up∏ywa∏o z kolei Êrednio 4,9 miesiàca. Ca∏y
proces wyprowadzenia spó∏ki z obrotu publicznego wymaga∏ zatem przeci´tnie
7,14 miesiàca. Dla porównania warto przypomnieç, ˝e w Niemczech proces wycofa-
nia spó∏ki z obrotu publicznego – od momentu uchwa∏y WZA a˝ do zaprzestania
notowaƒ, trwa∏ Êrednio 12,5 miesiàca w latach 1996–2001 (zob. P. Zillmer, 2002,
s. 494. Relatywnie szybki przebieg procesu wyprowadzania spó∏ek z publicznego
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obrotu w Polsce Êwiadczy o sprawnoÊci dzia∏ania KPWiG oraz braku w horyzon-
cie badania istotnych sprzeciwów ze strony akcjonariuszy mniejszoÊciowych.

Rysunek 2. Tempo wzrostu realnego PKB i wartoÊç indeksu warszawskiej gie∏-
dy (WIG) w latach 1998–2003

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych GUS i KPWiG.

Tabela 3. Inicjatorzy procesu wycofywania spó∏ek z obrotu gie∏dowego w Pol-
sce wed∏ug kraju ich pochodzenia (od poczàtku 1998 roku do koƒca I kwarta-
∏u 2004 roku)

Kraj pochodzenia inicjatorów Liczba spó∏ek

Austria 1

Dania 2

Francja 3

Hiszpania 1

Holandia 1

Niemcy 6

Polska 6

Szwecja 3

Stany Zjednoczone 5

Wielka Brytania 2

Suma 30*

* W jednym przypadku spó∏ka zosta∏a wycofana przez dwóch inwestorów – austriackiego i niemiec-
kiego.

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Analiza przypadków wyprowadzonych z obrotu gie∏dowego w Polsce spó∏-
ek pod kàtem charakterystyki ich dzia∏alnoÊci ujawnia, ˝e dotychczas omawiany
proces dotyczy∏ przede wszystkim spó∏ek z sektora produkcyjnego, a zw∏aszcza
z bran˝ spo˝ywczej oraz maszynowej. Blisko 80% procesów wycofywania spó∏-
ek z obrotu publicznego inicjowali w Polsce, jak pokazuje tabela 3, inwe-
storzy zagraniczni. W tabeli tej przyj´to, ˝e wyznacznikiem geograficznego po-
chodzenia inwestora jest kraj siedziby spó∏ki matki. W praktyce w wi´kszoÊci
przypadków inicjatorem transakcji by∏ reprezentant spó∏ki matki w Polsce.

4. Ocena teorii wyjaÊniajàcych motywy wycofywania spó∏ek
– testowane hipotezy

W wyborze testowanych teorii objaÊniajàcych wycofywanie spó∏ek z publicznego
obrotu nie mo˝emy, niestety, odwo∏aç si´ do dorobku literatury przedmiotu. Nie
sà nam bowiem znane wyniki ˝adnych wczeÊniejszych ani te˝ równolegle prowa-
dzonych, sformalizowanych badaƒ empirycznych wykorzystujàcych dane z pol-
skiego rynku kapita∏owego. Analizie ekonometrycznej przez K. Dudko-Kopczew-
skà (2004) zosta∏o natomiast poddane ostatnio zjawisko pierwotnych emisji akcji
(tzw. IPO). Wspomniana autorka dosz∏a do wniosku, ˝e decyzje o przeprowadze-
niu pierwotnej emisji w Polsce wynika∏y z zachowaƒ oportunistycznych, ponie-
wa˝ g∏ównymi determinantami tych emisji okaza∏y si´ czynniki makroekono-
miczne oraz sektorowe wskaêniki odzwierciedlajàce ró˝nic´ wyceny rynkowej
i ksi´gowej kapita∏ów w∏asnych. Niewielkà rol´ odgrywa∏y natomiast zmienne
odzwierciedlajàce potrzeby i mo˝liwoÊci spó∏ek. Wobec powy˝szego w procesie se-
lekcji poddanych empirycznej weryfikacji motywów wyprowadzenie spó∏ek pos∏u-
˝yliÊmy si´ metodà krytycznej analizy teorii zreferowanych w podpunkcie pierw-
szym. Szczególnà uwag´ zwracaliÊmy przy tym na ró˝nice w warunkach
funkcjonowania i charakterystykach polskiego rynku kapita∏owego i rynków roz-
wini´tych, dla których teorie te by∏y opracowane.

U podstaw teorii problemów agencyjnych zwiàzanych z wolnymi przep∏y-
wami pieni´˝nymi le˝à za∏o˝enia implicite, ˝e akcjonariat spó∏ek publicznych jest
generalnie rozproszony, a rola inwestorów zagranicznych w porównaniu do ro-
dzimych – niewielka. Sà one spe∏nione w Stanach Zjednoczonych, skàd pochodzi
zdecydowana wi´kszoÊç badaƒ empirycznych procesu wycofywania spó∏ek z ob-
rotu gie∏dowego. Nie odpowiadajà natomiast rzeczywistoÊci gospodarczej w in-
nych krajach.

Przyk∏adowo, w Australii inwestorzy zagraniczni kontrolujà blisko 32%
akcji podmiotów notowanych na ASX (zob. M. Poa i in., 2001, s. 3), a w Niem-
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czech mamy do czynienia z wysoce skoncentrowanà strukturà akcjonariatu (zob.
K. Jansen i in., 2003, s. 12). W sposób oczywisty prawdziwoÊci tych za∏o˝eƒ nie
mo˝na równie˝ przyjàç w warunkach polskich. Ze wzgl´du na doÊç du˝y stopieƒ
koncentracji akcjonariatu i powa˝ne znaczenie inwestorów zagranicznych male-
je prawdopodobieƒstwo zaistnienia: zjawiska „pasa˝era na gap´” (ang. free rider)
w zakresie monitorowania spó∏ek i nieefektywnoÊci wewn´trznych mechanizmów
kontroli wykorzystania wolnych zasobów pieni´˝nych. W konsekwencji stwier-
dzenie, przewidywanych przez omawianà teori´, statystycznie istotnie wy˝szych
poziomów wolnych przep∏ywów pieni´˝nych, s∏abszych perspektyw rozwojowych
i mniejszego stopnia wykorzystania dêwigni finansowej w spó∏kach wyprowadzo-
nych z obrotu gie∏dowego mo˝e nie tyle sygnalizowaç wyst´powanie specyficz-
nych problemów agencyjnych, ale nieatrakcyjnoÊç, ze wzgl´du na faz´ rozwoju
przedsi´biorstwa, rynku akcji jako êród∏a finansowania. Ca∏kowite wyklu-
czenie teorii problemów agencyjnych zwiàzanych z wolnymi przep∏ywami pie-
ni´˝nymi z obszaru naszego zainteresowanie nie wydaje si´ nam jednak wskaza-
ne, ze wzgl´du na to, ˝e ok. 25% transakcji wycofania spó∏ek w Polsce zosta∏o
przeprowadzone przez grupy inwestorów b´dàcych akcjonariuszami krócej ni˝
rok (zob. O. Kowalewski, 2004).

KoniecznoÊç zachowania ostro˝noÊci w stosowaniu teorii problemów agen-
cyjnych zwiàzanych z wolnymi przep∏ywami pieni´˝nymi i w interpretacji rezul-
tatów jej testów empirycznych dotyczy nie tylko rynków rozwijajàcych si´, ale
tak˝e rozwini´tych. Wniosek taki wynika z badaƒ P. Halperna, R. Kieschnika
i W. Rotenberg (1999, zw∏aszcza s. 296–299). Oszacowanie równaƒ regresji logi-
towej na bazie danych o 126 operacjach rozwa˝anego typu przeprowadzonych w la-
tach 1981–1986 w Stanach Zjednoczonych ujawni∏o wyst´powanie istotnych ró˝-
nic w zwiàzku charakterystyk finansowych spó∏ek z prawdopodobieƒstwem ich
wycofania z obrotu w zale˝noÊci od poziomu w∏asnoÊci mened˝erskiej. Fakt ten
wspomniani autorzy uznajà za dowód prawdziwoÊci sformu∏owanej przez nich
hipotezy heterogenicznoÊci (ang. heterogeneity hypothesis) transakcji wycofa-
nia spó∏ek z obrotu gie∏dowego.

U˝ytecznoÊç w warunkach polskich teorii transferu bogactwa od pracow-
ników lub wierzycieli jako wyjaÊnienia przyczyn inicjowania procesu wycofywa-
nia spó∏ek ograniczajà powa˝nie, w naszym przekonaniu, dwa czynniki. Po pierw-
sze, w horyzoncie analizy bardzo s∏abo rozwini´te by∏y pracownicze programy
emerytalne. Po drugie, najwa˝niejszym dostarczycielem kapita∏u po˝yczkowego
dla przedsi´biorstw wcià˝ pozostajà banki. W 2003 roku nale˝noÊci od sektora
niefinansowego stanowi∏y 27% PKB, zaÊ wartoÊç wyemitowanych przez przedsi´-
biorstwa obligacji by∏a równowartoÊcià zaledwie 0,65% PKB (zob. K. Jackowicz,
2004, s. 276). Mo˝liwoÊci trwale zyskownego naruszenia kontraktów typu impli-
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cite zawartych z wierzycielami sà zaÊ odwrotnie proporcjonalne do stopnia ich
koncentracji.

Z 29 zidentyfikowanych przez nas od 1998 roku do koƒca pierwszego kwar-
ta∏u 2004 roku przypadków wycofania spó∏ek z publicznego obrotu w Polsce ani
jeden nie mia∏ charakteru wykupu przez kadr´ mened˝erskà (ang. MBO – ma-
nagement buyout) lub przez pracowników (ang. EBOs – employees buyout) (por.
O. Kowalewski, 2004). Pozwala to wysunàç przypuszczenie, ˝e w warunkach pol-
skich – bioràc dodatkowo pod uwag´ rol´ inwestorów zagranicznych – znaczenie
teorii wyjaÊniajàcych wycofywanie spó∏ek poprzez pryzmat czynników determi-
nujàcych g∏ównie zachowania mened˝erów jest skromniejsze ni˝ na rynkach roz-
wini´tych. Wniosek ten dotyczy przede wszystkim teorii dywersyfikacji i kontroli,
która wymaga znacznego zaanga˝owania kapita∏owego zarzàdzajàcych, w mniej-
szym stopniu zaÊ – teorii asymetrii informacyjnej i nieefektywnoÊci rynku. Asy-
metria informacyjna mo˝e bowiem wyst´powaç nie tylko w uk∏adzie mened˝ero-
wie – rozproszeni inwestorzy zewn´trzni, ale tak˝e w uk∏adzie: dominujàcy
akcjonariusz – pozostali inwestorzy. W tym ostatnim przypadku dotkliwie odczu-
wany mo˝e byç problem niedoszacowania wartoÊci spó∏ki przez rynek, ze wzgl´-
du na jego p∏ytkoÊç.

SpoÊród kategorii kosztów, do których ograniczenia lub eliminacji, mo˝e
si´ przyczyniç wyprowadzenie spó∏ki z obrotu publicznego za istotne uznajemy
przede wszystkim te, które okreÊliliÊmy w podpunkcie pierwszym mianem po-
Êrednio zwiàzanych z notowaniami publicznymi, tj. koszty utraconych mo˝liwo-
Êci biznesowych. W warunkach polskich uzasadnione wydaje si´ rozszerzenie oma-
wianego motywu o potencjalnie oszcz´dnoÊci i korzyÊci realizowane dzi´ki pe∏niejszej
integracji spó∏ek wycofanych z obrotu z ich zagranicznymi w∏aÊcicielami.
Dà˝enia do minimalizacji obcià˝eƒ podatkowych nie uwa˝amy natomiast, podob-
nie jak K. Jansen i S. Klezmer (2003), za pe∏noprawne i samoistne uzasadnienie
podj´cia decyzji o wyprowadzeniu spó∏ki z obrotu publicznego. Zaobserwowanie
statystycznie istotnej zale˝noÊci poziomu obcià˝eƒ podatkowych z prawdopodo-
bieƒstwem przeprowadzenia operacji analizowanego rodzaju by∏oby, w naszej
ocenie, produktem ubocznym dysponowania przez spó∏ki poddane temu proceso-
wi znacznà zapasowà zdolnoÊcià po˝yczkowà wynikajàcà z niewykorzystania
mo˝liwoÊci zad∏u˝ania si´ i generowania wysokich i stabilnych przyp∏ywów pie-
ni´˝nych.

Reasumujàc, w dalszej cz´Êci rozumowania poddamy testom empirycz-
nym trzy teorie objaÊniajàce wycofywanie spó∏ek z publicznego obrotu: pro-
blemów agencyjnych zwiàzanych z wolnymi przep∏ywami pieni´˝nymi
(przy uwzgl´dnieniu poczynionych powy˝ej zastrze˝eƒ co do mo˝liwoÊci ró˝nej
interpretacji otrzymanych wyników), asymetrii informacji i nieefektywno-
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Êci rynku oraz integracji z w∏aÊcicielem zagranicznym i ograniczania
kosztów. Ze wzgl´du na zasygnalizowane ju˝ os∏abienie w warunkach polskich
mechanizmów dzia∏ania dwóch pierwszych, spodziewamy si´ uzyskaç potwierdze-
nie dominacji trzeciego objaÊnienia.

5. Konstrukcja modelu ekonometrycznego i wykorzystane dane

W literaturze przedmiotu do badania zjawiska wyprowadzania spó∏ek z publicz-
nego obrotu u˝ywa si´ ró˝norodnych narz´dzi ekonometrycznych: od liniowych
modeli prawdopodobieƒstwa (zob. M. Poa i in., 2001) przez analiz´ dyskrymina-
cyjnà (zob. R. J. Maupin, 1987) po modele logitowe (zob. np. K. Lehn i in., 1989;
C. Weir i in., 2002; C. Weir i in., 2003) i probitowe (zob. S. M. Rao i in., 1995).
W tym artykule prezentujemy wyniki u˝ycia tego ostatniego rozwiàzania (w∏a-
ÊciwoÊci modelu probitowego szeroko omawiane sà np. w: M. Verbeek, 2000,
s. 177–188). Zmienna objaÊniana (WYCSP) ma charakter binarny i przyjmu-
je wartoÊç 1 dla spó∏ek, których akcje zosta∏y w horyzoncie analizy wycofane
z publicznego obrotu i wartoÊç 0 dla podmiotów, których akcje utrzymywa∏y si´
w obrocie gie∏dowym a˝ do koƒca I kwarta∏u 2004 roku.

Zestaw zmiennych objaÊniajàcych zosta∏ tak dobrany, by stworzyç
okazj´ do przetestowania trzech wyselekcjonowanych w poprzednim podpunkcie
teorii opisujàcych przyczyny wycofywania spó∏ek. Dla sprawdzenia teorii proble-
mów agencyjnych zwiàzanych z wolnymi przep∏ywami pieni´˝nymi wpro-
wadziliÊmy zmienne obrazujàce: poziom wolnych przep∏ywów pieni´˝nych (WWPP),
zad∏u˝enie d∏ugoterminowe (WZDA) i dynamik´ przychodów ze sprzeda˝y (WDP).
Wolne przep∏ywy pieni´˝ne, stanowiàce w uj´ciu M. C. Jensena nadwy˝k´ Êrodków
ponad te wymagane do finansowania projektów o dodatniej NPV, przybli˝yliÊmy
z pomocà sumy przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej i finanso-
wej. Wyst´powanie problemów agencyjnych, jak te˝ brak zapotrzebowania na po-
zyskiwanie kapita∏ów na rynku akcji, ka˝à oczekiwaç otrzymania dodatniego pa-
rametru dla zmiennej WWPP i ujemnych parametrów dla zmiennych WZDA i WDP.

Znaczenie asymetrii informacji i nieefektywnoÊci rynku weryfikowa-
liÊmy, do∏àczajàc do modelu kolejne trzy zmienne oddajàce: ró˝nice rynkowych
i ksi´gowych wycen kapita∏ów w∏asnych (WRWK), wysokoÊç ponadrynkowej sto-
py dochodu z akcji podmiotów uwzgl´dnionych w badaniu (SDA) oraz liczb´ dni
bez obrotu akcjami poszczególnych podmiotów (V0). Ze wzgl´du na to, i˝ anali-
zowana teoria przewiduje, ˝e z gie∏dy wyprowadzana sà podmioty niedoszacowa-
ne przez rynek, powinniÊmy dostaç ujemne oceny parametrów dla zmiennych
WRWK i SDA oraz dodatnià – dla zmiennej V0.
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Do testowania teorii integracji i ograniczania kosztów zastosowali-
Êmy dwie zmienne, u˝ywane w estymowanych modelach oddzielnie z powodu
wysokiej ich korelacji. Pierwsza z nich ma charakter binarny i pokazuje, czy da-
ny podmiot by∏ w horyzoncie badania w∏asnoÊcià zagranicznà (WZAGR). Druga
jest iloczynem zmiennej WZAGR i wskaênika koncentracji w∏asnoÊci w r´kach
najwi´kszego akcjonariusza. NadaliÊmy jej oznaczenie WZSAC. Potwierdzeniem
prawdziwoÊci interesujàcej nas obecnie teorii by∏by uzyskanie dodatnich znaków
parametrów oszacowanych dla obu zmiennych.

Dodatkowo we wszystkich estymowanych modelach uwzgl´dnialiÊmy zmien-
nà ilustrujàcà rentownoÊç majàtkowà (WRA). Potrzeba zmian organizacyjnych,
w tym przeprowadzanych wraz z wyprowadzeniem spó∏ki z publicznego obrotu,
jest bowiem tym silniej odczuwana, im ni˝sza jest efektywnoÊç dzia∏ania.

Wszystkie zmienne objaÊniajàce, z wyjàtkiem zmiennej binarnej, by∏y li-
czone jako Êrednie dla trzech rocznych okresów obrachunkowych poprzedzajà-
cych rok wycofania spó∏ki z obrotu. Tabela 4 podsumowuje informacje o u˝ytych
zmiennych, ich konstrukcji i oczekiwanych znakach estymowanych parametrów.

Tabela 4. Zmienne objaÊniajàce, ich konstrukcja i oczekiwany kierunek oddzia-
∏ywania na prawdopodobieƒstwo wycofania spó∏ki z publicznego obrotu

Zmienna Konstrukcja
Oczekiwany

znak parametru
Iloraz sumy przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych

WWPP z dzia∏alnoÊci operacyjnej i finansowej oraz wartoÊci +
aktywów.

WZDA Iloraz wartoÊci zad∏u˝enia d∏ugoterminowego i aktywów. –

WDP
Ârednie geometryczne roczne tempo wzrostu przychodów –
ze sprzeda˝y.

WRWK
Iloraz rynkowej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych i wartoÊci –
ksi´gowej kapita∏ów w∏asnych.
Ârednia roczna stopa dochodu z akcji danego podmiotu

SDA po potràceniu wartoÊci stopy dochodu oferowanej przez –
indeks WIG.

V0
Liczba dni bez obrotu akcjami danego podmiotu

+w ciàgu roku.
Zmienna binarna przyjmujàca wartoÊç 1 dla podmiotów

WZAGR kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych i 0 +
w pozosta∏ych przypadkach.
Iloczyn zmiennej binarnej WZAGR i wskaênika

WZSAC koncentracji w∏asnoÊci w r´kach najwi´kszego +
akcjonariusza.

WRA Iloraz wyniku finansowego netto i wartoÊci aktywów. –

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Podstawà estymacji modelu probitowego by∏ zestaw informacji dotyczàcych
wycofanych spó∏ek i podmiotów tworzàcych grupy kontrolne.

W Polsce nie jest prowadzony publiczny dost´pny rejestr wycofywanych, wy-
kluczanych lub ∏àczàcych si´ spó∏ek gie∏dowych. W zwiàzku z tym, w celu identyfika-
cji spó∏ek, które nale˝y objàç badaniem, skorzystaliÊmy z raportów rocznych KPWiG
oraz roczników statystycznych GPW. Na podstawie tych dokumentów zidentyfikowa-
liÊmy – jak ju˝ wspominaliÊmy w cz´Êci drugiej artyku∏u – 29 przypadków wycofania
spó∏ek gie∏dowych z obrotu publicznego od momentu powstania gie∏dy w 1991 roku
do koƒca I kwarta∏u 2004 roku. Zgodnie z konwencjà obowiàzujàcà w literaturze
przedmiotu ze wzgl´du na specyfik´ gospodarki finansowej i poddanie zewn´trznym
regulacjom z obszaru naszego zainteresowania wy∏àczyliÊmy instytucj´ ubezpieczenio-
wà. Wyeliminowanie kolejnej spó∏ki okaza∏o si´ konieczne ze wzgl´du na brak wszyst-
kich danych niezb´dnych do obliczenia wartoÊci zmiennych niezale˝nych. Ostatecznie
liczba poddanych analizie przypadków wyprowadzenia spó∏ek z gie∏dy wynios∏a 27.

Kwestia w∏aÊciwej metody doboru spó∏ek publicznych do grup kontrolnych
nie jest rozstrzygni´ta w literaturze przedmiotu. Cz´Êç badaƒ wykorzystuje
w tym celu kryterium bran˝owe i skali dzia∏ania (zob. np. R. J. Maupin, 1987;
K. Lehn i in., 1989; M. Poa i in., 2001; C. Weir i in., 2002), cz´Êç pos∏uguje si´
metodà losowà (zob. np. S. M. Rao i in., 1995; P. Halpern i in., 1999; K. Jansen
i in., 2003). Z tego wzgl´du zdecydowaliÊmy si´ skonstruowaç dwie grupy kon-
trolne: dobranà wed∏ug kryterium kodu EKD i losowà. Obie liczà po 27 elemen-
tów. Przyj´te rozwiàzanie pozwoli nam sprawdziç, w jakiej mierze otrzymane re-
zultaty badawcze zale˝à od sposobu budowania grupy kontrolnej.

LiczebnoÊç prób, na podstawie których estymowane by∏y modele, nale˝y
oceniç jako niewielkà. W literaturze przedmiotu sama liczba uwzgl´dnionych przy-
padków wyprowadzenia spó∏ek z publicznego obrotu waha si´ od 54 w badaniu
R. J. Maupin (1987) do 263 w badaniu K. Lehna i A. Poulsen (1989).

Estymacja modelu wymaga∏a zgromadzenia obszernego zestawu danych o 81
podmiotach gospodarczych. PozyskaliÊmy je przede wszystkim z serwisów: IMS
Emerging Markets oraz Notoria. Niedost´pne w nich dane dotyczàce wczeÊniej-
szych okresów obrachunkowych uzupe∏niliÊmy na podstawie rocznych sprawoz-
daƒ spó∏ek gie∏dowych SA–R. Brakujàce informacje o notowaniach akcji spó∏ek
odtworzyliÊmy natomiast z pomocà oficjalnego biuletynu GPW – Cedu∏a. Nie-
zb´dne dane makroekonomiczne pochodzi∏y z roczników statystycznych GUS. Zbu-
dowana baza zawiera ∏àcznie oko∏o 3500 danych.

Obliczenia, których wyniki zosta∏y zaprezentowane w cz´Êci piàtej artyku-
∏u, zosta∏y wykonane przede wszystkim z pomocà programu PcGive10. Niektóre
elementy diagnostyki jakoÊci modeli otrzymane zosta∏y natomiast przy u˝yciu pro-
gramu EViews 4.
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6. Rezultaty badawcze

Rezultaty estymacji modeli probitowych przy u˝yciu grup kontrolnych dobra-
nych losowo i wed∏ug kryterium bran˝owego przedstawiajà odpowiednio tabele:
5 i 7. Tabele te, oprócz wartoÊci ocen parametrów i statystyk t, zawierajà ele-
menty diagnostyki uzyskanych modeli. Informacji o precyzji dokonanych z po-
mocà oszacowanych modeli klasyfikacji podmiotów tworzàcych wykorzystane
próby dostarczajà z kolei tabele: 6 i 8.

Tabela 5. Wyniki estymacji i diagnostyki modelu probitowego dla zjawiska wy-
cofywania spó∏ek z publicznego obrotu – grupa kontrolna dobrana losowo

Numer specyfikacji modelu: 1 2
Constant –1,59187 –1,91132

(–3,09)*** (–2,97)***
WWPP 5,87506 6,1378

(1,95)* (1,9)*
WZDA –3,67372 –4,24529

(–1,45) (–1,39)
WDP –0,718847 –2,12401

(–0,598) (–1,26)
WRWK 0,0674288 0,108496

(0,563) (0,807)
SDA –0,0375097 0,40503

(–0,0418) (0,364)
V0 0,0159126 0,0154176

(2,27)** (1,91)*
WZAGR 1,56242

XXX(3,36)***
WZSAC

XXX
3,81749

(3,45)***
WRA –3,43031 –2,51913

(–1,21) (–0,779)
Elementy diagnostyki

Liczba obserwacji 54 54
Test ∏àcznej statystycznej istotnoÊci zmiennych

31,881*** 41,672***objaÊniajàcych (χ2)
R2 McFaddena 42,59% 55,67%
Kryterium informacyjne Akaike’a 1,1292 0,9479
Kryterium informacyjne Schwarza 1,4607 1,2794

W nawiasach podane sà wartoÊci statystyk t. Symbole ***, **, * oznaczajà wyst´powanie podstaw do
odrzucenia hipotezy zerowej o nieistotnoÊci pojedynczych zmiennych objaÊniajàcych lub ich ca∏ego ze-
stawu na poziomie istotnoÊci odpowiednio: 1%, 5%, 10%.

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Tabela 6. Prawid∏owoÊç klasyfikacji podmiotów tworzàcych prób´ przez spe-
cyfikacje modeli probitowych oznaczone numerami 1 i 2

Specyfikacja 1
Rzeczywiste decyzje:

0 1
Przewidywane 0 22 2
decyzje: 1 5 25

Procent prawid∏owo Procent prawid∏owo
zidentyfikowanych zidentyfikowanych

niewycofanych spó∏ek wycofanych spó∏ek
(tzw. specificity): (tzw. sensitivity):

81,48% 92,59%
¸àczny procent

87,04%prawid∏owych klasyfikacji:
Specyfikacja 2

Rzeczywiste decyzje:
0 1

Przewidywane 0 24 3
decyzje: 1 3 24

Procent prawid∏owo Procent prawid∏owo
zidentyfikowanych zidentyfikowanych

niewycofanych spó∏ek wycofanych spó∏ek
(tzw. specificity): (tzw. sensitivity)

88,89% 88,89%
¸àczny procent

88,89%prawid∏owych klasyfikacji:

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Tabela 7. Wyniki estymacji i diagnostyki modelu probitowego dla zjawiska wy-
cofywania spó∏ek z publicznego obrotu – grupa kontrolna dobrana bran˝owo

Numer specyfikacji modelu: 1 2
Constant –0,850957 –1,0869

(–1,72)* (–2,21)**
WWPP 2,52088 2,19123

(0,886) (0,772)
WZDA –6,37022 –6,1529

(–2,39)** (–2,16)**
WDP 0,0276117 –0,440183

(0,0228) (–0,328)
WRWK 0,0785966 0,106942

(0,569) (0,675)
SDA –0,754316 –0,585478

(–0,891) (–0,637)
V0 0,00881439 0,00777466

(1,56) (1,17)
WZAGR 0,943586

XXX(2,2)**
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Tabela 7. (cd.)
Numer specyfikacji modelu: 1 2

WZSAC
XXX

2,2285
(3,29)***

WRA –6,55758 –6,7303
(–1,86)* (–2,1)**

Elementy diagnostyki
Liczba obserwacji 54 54
Test ∏àcznej statystycznej istotnoÊci zmiennych

22,706 *** 30,611***objaÊniajàcych (χ2)
R2 McFaddena 30,33% 40,89%
Kryterium informacyjne Akaike’a 1,2991 1,1528
Kryterium informacyjne Schwarza 1,6306 1,4843

W nawiasach podane sà wartoÊci statystyk t. Symbole ***, **, * oznaczajà wyst´powanie podstaw do
odrzucenia hipotezy zerowej o nieistotnoÊci pojedynczych zmiennych objaÊniajàcych lub ich ca∏ego ze-
stawu na poziomie istotnoÊci odpowiednio: 1%, 5%, 10%.

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Tabela 8. Prawid∏owoÊç klasyfikacji podmiotów tworzàcych prób´ przez spe-
cyfikacje modeli probitowych oznaczone numerami 3 i 4

Specyfikacja 3
Rzeczywiste decyzje:

0 1
Przewidywane 0 20 5
decyzje: 1 7 22

Procent prawid∏owo Procent prawid∏owo
zidentyfikowanych zidentyfikowanych

niewycofanych spó∏ek wycofanych spó∏ek
(tzw. specificity): (tzw. sensitivity):

74,07% 81,48%
¸àczny procent

77,78%prawid∏owych klasyfikacji:
Specyfikacja 4

Rzeczywiste decyzje:
0 1

Przewidywane 0 22 7
decyzje: 1 5 20

Procent prawid∏owo Procent prawid∏owo
zidentyfikowanych zidentyfikowanych

niewycofanych spó∏ek wycofanych spó∏ek
(tzw. specificity): (tzw. sensitivity)

81,48% 74,07%
¸àczny procent

77,78%prawid∏owych klasyfikacji:

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Cztery oszacowane specyfikacje modelu probitowego dla zjawiska wycofy-
wania spó∏ek z publicznego obrotu w Polsce charakteryzujà si´ dobrymi w∏aÊci-
woÊciami ekonometrycznymi. U˝yte zestawy zmiennych objaÊniajàcych we wszyst-
kich przypadkach ∏àcznie statystycznie istotnie oddzia∏ujà na prawdopodobieƒstwo
wycofania spó∏ek. Hipotez´ zerowà (o braku ∏àcznego wp∏ywu) we w∏aÊciwym te-
Êcie mo˝na przy tym odrzuciç zawsze na poziomie istotnoÊci 1%. W ka˝dej spe-
cyfikacji wyst´pujà ponadto, poza wyrazem wolnym, po trzy indywidualnie sta-
tystycznie istotne zmienne niezale˝ne. Wskaêniki R2 McFaddena wahajà si´ od
30,33% dla specyfikacji trzeciej do 55,67% dla specyfikacji drugiej. W przypadku
modeli ze zmiennà zale˝nà o charakterze binarnym sà to wartoÊci satysfakcjo-
nujàce. Oznaczajà bowiem, ˝e wyestymowane modele sà wyraênie lepsze od mo-
delu zawierajàcego jedynie sta∏à jako zmiennà objaÊniajàcà. Dodatkowo warto pod-
kreÊliç, ˝e w procesie szacowania parametrów modeli konwergencja zosta∏a
osiàgni´ta ju˝ po 6 iteracjach.

Z dwóch g∏ównych grup konstruowanych modeli: wykorzystujàcych losowo
i bran˝owo dobrane grupy kontrolne lepszà dobrocià dopasowania cechujà si´ te
pierwsze. Majà one wy˝sze wartoÊci wskaênika R2 McFaddena i ni˝sze wartoÊci
kryteriów informacyjnych: Akaike’a i Schwarza. Oferujà ponadto wy˝szà precy-
zj´ klasyfikacji podmiotów budujàcych próby. Specyfikacje pierwsza i druga pra-
wid∏owo identyfikujà odpowiednio: a˝ 92,59% i 88,89% przypadków wycofania
spó∏ek z publicznego obrotu oraz: 81,48% i po raz kolejny 88,89% przypadków
utrzymania akcji w obrocie gie∏dowym do koƒca przyj´tego horyzontu analizy.
Dla specyfikacji trzeciej i czwartej ∏àczny odsetek w∏aÊciwych klasyfikacji kszta∏-
tuje si´ na nieco ni˝szym poziomie i wynosi 77,78%.

Wewnàtrz wyró˝nionych grup modeli generalnie korzystniej prezentujà si´
te, w których zastosowaliÊmy – zamiast zmiennej identyfikujàcej podmioty kon-
trolowane przez inwestorów zagranicznych – zmiennà WZSAC uwzgl´dniajàcà
dodatkowo stopieƒ koncentracji w∏asnoÊci w r´kach najwi´kszego akcjonariusza.
Do wniosku takiego prowadzi ponownie analiza wartoÊci wskaêników R2
McFaddena, kryteriów informacyjnych i procentów prawid∏owych klasyfikacji pod-
miotów z próby. Wskazania u˝ytych kryteriów informacyjnych sà przy tym jed-
noznaczne, tak jak mo˝na by∏o oczekiwaç przy równej liczbie zmiennych nieza-
le˝nych.

Przechodzàc do ekonomicznej interpretacji otrzymanych rezultatów – mo˝-
na, naszym zdaniem – sformu∏owaç dwa nast´pujàce wnioski ogólnej natury. Po
pierwsze, w sytuacji indywidualnej statystycznej istotnoÊci zmiennych objaÊnia-
jàcych oszacowane dla nich parametry zawsze majà oczekiwane znaki (por. tabe-
la 4). W odniesieniu do nieistotnych zmiennych taka zgodnoÊç z przewidywania-
mi ma miejsce w wi´kszoÊci przypadków. Po drugie, uzyskane wyniki w najwi´kszej
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mierze potwierdzajà prawdziwoÊç teorii integracji i ograniczania kosztów, w mniej-
szym stopniu zaÊ – teorii problemów agencyjnych lub nieatrakcyjnoÊci rynku ak-
cji jako êród∏a pozyskania kapita∏ów. Najbardziej niejednoznaczna jest wymowa
testu teorii asymetrii informacji i nieefektywnoÊci rynku.

Zmienne weryfikujàce znaczenie motywu integracji z zagranicznym w∏aÊci-
cielem i ograniczania kosztów: WZAGR i WZSAC sà we wszystkich specyfika-
cjach silnie statystycznie istotne i, zgodnie z oczekiwaniami, zwi´kszajà prawdo-
podobieƒstwo wycofania spó∏ki z publicznego obrotu. Wy∏aniajàcy si´ stàd obraz
determinant wyprowadzania spó∏ek jest zatem podobny do tego uzyskanego przez
K. Jansena i S. Klezmer (2003, s. 26) dla niemieckiego rynku kapita∏owego.
Wspomniani autorzy zaobserwowali bowiem, ˝e prawdopodobieƒstwo przeprowa-
dzenia interesujàcego nas procesu mocno zale˝a∏o od stopnia koncentracji akcjo-
nariatu.

W obu modelach wyestymowanych z u˝yciem grupy kontrolnej dobranej
w sposób losowy prawdopodobieƒstwo wyprowadzenia spó∏ki z obrotu publiczne-
go wzrasta∏o statystycznie istotnie wraz z podnoszeniem si´ relatywnego pozio-
mu wolnych przep∏ywów pieni´˝nych (WWPP). W specyfikacjach trzeciej i czwar-
tej z kolei prawdopodobieƒstwo rozwa˝anego zdarzenia mala∏o statystycznie istotnie
wraz ze wzrostem stopnia zad∏u˝enia d∏ugoterminowego przedsi´biorstw z próby
(WZDA). Obie zidentyfikowane zale˝noÊci mo˝na odczytaç, dokonujàc mecha-
nicznej interpretacji, jako wyraêne potwierdzenie wyst´powania problemów agen-
cyjnych zwiàzanych z wolnymi przep∏ywami pieni´˝nymi w podmiotach decydu-
jàcych si´ na opuszczenie gie∏dy.

W warunkach polskich, jak szeroko argumentowaliÊmy w podpunkcie trze-
cim, równie dobrze mo˝e to byç sygna∏em, ˝e przedsi´biorstwo nie odczuwa, ze
wzgl´du na faz´ rozwoju, potrzeby dalszego pozyskiwania kapita∏ów za poÊred-
nictwem gie∏dowego rynku akcji. Trzecia ze zmiennych testujàcych teori´ proble-
mów agencyjnych – WDP – nigdy nie jest statystycznie istotna, a ponadto w spe-
cyfikacji trzeciej legitymuje si´ sprzecznym z oczekiwaniami znakiem oszacowanego
parametru. Jednà z przyczyn takiego stanu rzeczy, jak sugerujà K. Lehn i A. Po-
ulsen (1989, s. 777–778) mo˝e byç to, ˝e Êrednia dynamika przychodów ze sprze-
da˝y nie oddaje dobrze perspektyw rozwojowych przedsi´biorstwa, jeÊli mened˝e-
rowie realizujà agresywne strategie akwizycyjne.

Ze zmiennych testujàcych teori´ asymetrii informacji i efektywnoÊci rynku
tylko Êrednia liczba dni bez obrotu w specyfikacjach pierwszej i drugiej staty-
stycznie istotnie oraz w przewidywanym kierunku oddzia∏uje na prawdopodo-
bieƒstwo wycofania spó∏ki z publicznego obrotu. Statystycznie nieistotne sà na-
tomiast zmienne obrazujàce potencjalne rynkowe niedoszacowanie podmiotów
z próby: WRWK i SDA. Zmienna ilustrujàca ró˝nic´ rynkowej i ksi´gowej wyce-
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ny kapita∏ów (WRWK) legitymuje si´ przy tym stale, niezgodnym z oczekiwania-
mi, dodatnim znakiem oszacowanych parametrów.

Podobnà anomali´ zaobserwowano na rynku niemieckim (K. Jansen i in.,
2003). W badaniach wykorzystujàcych dane z rynku amerykaƒskiego i brytyj-
skiego notowano natomiast negatywny wp∏yw na prawdopodobieƒstwo wycofania
spó∏ki z obrotu gie∏dowego wzrostu rynkowej wyceny kapita∏ów w∏asnych wzgl´-
dem ich wartoÊci ksi´gowej (R. A. Ippolito i in., 1992; C. Weir i in., 2002). Pod-
sumowujàc, o ile zatem otrzymujemy w naszym badaniu pewne dowody na to,
˝e podmioty wycofane z gie∏dy cechowa∏y si´ ni˝szà p∏ynnoÊcià obrotu ich akcja-
mi, to nie mo˝na raczej mówiç w warunkach polskich o jednoczesnym wyst´po-
waniu niedoszacowania wywo∏anego asymetrià informacyjnà.

Prawdopodobieƒstwo wyprowadzenia spó∏ki z gie∏dy maleje ponadto wraz
ze wzrostem efektywnoÊci dzia∏ania mierzonej wskaênikiem rentownoÊci aktywów
(WRA). Zale˝noÊç ta jest statystycznie istotna w specyfikacjach modelu probito-
wego oznaczonych numerami trzy i cztery.

7. Podsumowanie

Wypracowane w amerykaƒskiej i zachodnioeuropejskiej literaturze objaÊnienia zja-
wiska wycofywania spó∏ek z publicznego obrotu nie mogà byç mechanicznie prze-
noszone na grunt polski. Konieczna jest ich krytyczna analiza bioràca za punkt
wyjÊcia specyficzne cechy krajowego rynku kapita∏owego. Post´powanie takie do-
prowadzi∏o nas do sformu∏owania tezy, ˝e w Polsce dominujàcà rol´ w determi-
nowaniu decyzji o wyprowadzeniu spó∏ki powinien odgrywaç motyw integracji
dzia∏alnoÊci z zagranicznym w∏aÊcicielem i ograniczenia kosztów. Dodatkowych
zach´t powinny zaÊ dostarczaç: problemy agencyjne zwiàzane z wolnymi prze-
p∏ywami pieni´˝nymi, nieatrakcyjnoÊç rynku akcji jako êród∏a finansowania oraz
asymetria informacyjna i nieefektywnoÊç rynku akcji.

Wysuni´te przypuszczenie w znacznej mierze znalaz∏o potwierdzenie w wy-
nikach przeprowadzonych obliczeƒ. Prawdopodobieƒstwo wycofania spó∏ki z ob-
rotu gie∏dowego ros∏o bowiem wraz ze wzrostem koncentracji w∏asnoÊci w r´-
kach zagranicznych w∏aÊcicieli, podnoszeniem si´ relatywnego poziomu wolnych
przep∏ywów pieni´˝nych, spadkiem stopnia zad∏u˝enia d∏ugoterminowego, obni-
˝aniem si´ rentownoÊci majàtku i zwi´kszaniem si´ niep∏ynnoÊci obrotu akcja-
mi. Zastosowanie uzyskanych modeli ekonometrycznych do klasyfikacji podmio-
tów tworzàcych próby dowiod∏o ponadto, ˝e w Polsce, podobnie jak na rynkach
rozwini´tych, mo˝liwe jest doÊç precyzyjne zidentyfikowanie podmiotów, które
podejmà decyzj´ o opuszczeniu gie∏dy i tych, które na taki krok si´ nie zdecydujà.
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Jan KoleÊnik
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Kszta∏t polskich bankowych regulacji nadzorczych
w 2005 roku – wybrane aspekty

1. Wst´p

1 stycznia 2005 roku wesz∏y w ˝ycie zmiany w regulacjach ostro˝noÊciowych wy-
nikajàce z uchwalonej 1 kwietnia 2004 roku gruntownej nowelizacji ustawy Pra-
wo bankowe. Nale˝y przy tym zaznaczyç, i˝ jest to jedyny obszar znowelizowa-
nej ustawy, którego vacatio legis wyniós∏ a˝ 9 miesi´cy, albowiem wszystkie pozosta∏e
zmiany obowiàzujà banki ju˝ od 1 maja 2004 roku. Ustawodawca uzna∏ bowiem,
i˝ dokonane w tym zakresie zmiany b´dà mia∏y bardzo istotny wp∏yw na za-
rzàdzaniem ryzykiem w bankach i niew∏aÊciwym by∏oby wdra˝anie ich w ciàgu
roku obrachunkowego bez nale˝nego czasu na przegotowanie systemów banko-
wych do nowych wymogów. Nale˝y przy tym podkreÊliç, i˝ na wymogi kapita∏o-
we banków w 2005 roku mogà mieç tak˝e poÊrednio wp∏yw inne zapisy znowe-
lizowanego Prawa bankowego, takie jak regulacja sekurytyzacji, outsoursingu
czy te˝ wprowadzenie przepisów dostosowujàcych Prawo bankowe do przepisów
innych ustaw (m.in. ustawy o podpisie elektronicznym i Kodeksu spó∏ek han-
dlowych).

Celem artyku∏u jest dokonanie prezentacji zmienionych regulacji nadzor-
czych, jakie obowiàzujà banki od 1 stycznia 2005 roku w zakresie okreÊlania fun-
duszy w∏asnych, wyznaczania wymogów kapita∏owych oraz limitowania zaanga-
˝owaƒ banku. W artykule zostanà przestawione zmiany regulacji ostro˝noÊciowych
wynikajàce nie tylko ze znowelizowanej ustawy Prawo bankowe, ale tak˝e ze
wszystkich znowelizowanych aktów wykonawczych regulujàcych t´ materi´. Ar-
tyku∏ zawiera tak˝e prób´ okreÊlenia wp∏ywu dokonanych zmian na wspó∏czyn-
nik wyp∏acalnoÊci sektora bankowego.

2. Fundusze w∏asne banku

W odniesieniu do wymogów dotyczàcych funduszy w∏asnych banku zmiany za-
warte w nowelizacji polegajà przede wszystkim na doprecyzowaniu struktury
funduszy podstawowych w zakresie tzw. wyników przejÊciowych (wynik w trak-



cie zatwierdzania i wynik bie˝àcego okresu) oraz na wprowadzeniu uprawnienia
Komisji Nadzoru Bankowego do udzielania zgód na rozstrzygni´cia specjalne w sy-
tuacjach, w których bank realizuje program naprawczy lub te˝ przejmuje inny
bank zagro˝ony upad∏oÊcià lub likwidacjà. Zgoda Komisji Nadzoru Bankowego
na ograniczenie pomniejszeƒ funduszy w∏asnych dla celów okreÊlania limitów kon-
centracji zaanga˝owaƒ (zwi´kszenie podstawy obliczania limitów) ma na celu
u∏atwienie prowadzenia dzia∏alnoÊci operacyjnej bankom, przy zachowaniu ko-
niecznoÊci przestrzegania innych norm nadzorczych. Ustawodawca zdecydowa∏ si´
tak˝e na przeniesienie do ustawy zawartych dotychczas w uchwale Nr 6/2001
KNB wymogów pomniejszania funduszy w∏asnych banku o zaanga˝owania ka-
pita∏owe banku w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki oraz zak∏a-
dy ubezpieczeƒ. Ponadto w ustawie znalaz∏ si´ zapis zawarty dotychczas w tej
samej uchwale, dotyczàcy mo˝liwoÊci zwi´kszenia za zgodà Komisji Nadzoru
Bankowego funduszy uzupe∏niajàcych banku o niektóre fundusze tworzone ze
Êrodków w∏asnych lub obcych, zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych
o nieokreÊlonym terminie wymagalnoÊci oraz inne instrumenty o podobnym cha-
rakterze.

Powy˝sze zmiany dokonane w ustawie spowodowa∏y koniecznoÊç wydania
przez Komisj´ Nadzoru Bankowego nowej uchwa∏y b´dàcej wykonaniem dele-
gacji ustawowych, która zastàpi∏aby dotychczasowà uchwa∏´ Nr 6/2001 KNB.
Stosowna uchwa∏a zosta∏a wydana w dniu 8 wrzeÊnia 2004 roku jako uchwa∏a
Nr 5/2004 KNB.

Najistotniejsze z wprowadzonych zmian w stosunku do obecnie obowiàzu-
jàcej regulacji dotyczà zasad pomniejszania funduszy w∏asnych banku o wartoÊç
zaanga˝owania w podmioty finansowe i inne banki.

W przypadku zaanga˝owaƒ kapita∏owych banku w inne podmioty, podsta-
wowym kryterium warunkujàcym koniecznoÊç pomniejszania funduszy w∏asnych
banku jest relacja zaanga˝owania banku do wysokoÊci bazy kapita∏owej podmio-
tu, w który anga˝uje si´ bank. Dotychczas relacja ta by∏a badana w stosunku do
funduszy w∏asnych tego podmiotu. Poniewa˝ sk∏adniki funduszy w∏asnych sà
ró˝ne dla ró˝nych podmiotów i nie zawsze mo˝na jednoznacznie stwierdziç, czy
dane elementy powinny byç zaliczone do funduszy w∏asnych danego podmiotu,
zmieniono odniesienie tej relacji do kapita∏ów (funduszy) podstawowych.

Od 1 stycznia 2005 roku banki muszà pomniejszaç fundusze w∏asne o ka˝-
de zaanga˝owanie kapita∏owe w inne podmioty finansowe (takie jak banki kra-
jowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe), jeÊli
stanowi ono wi´cej ni˝ 10% kapita∏u (funduszu) podstawowego tego podmiotu.
Natomiast w przypadku zaanga˝owaƒ w inne podmioty finansowe, nieprzekra-
czajàce 10% ich kapita∏ów, zosta∏o zastosowane zmienione podejÊcie wynikajàce
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z koniecznoÊci pe∏nego dostosowania do Skonsolidowanej Dyrektywy Bankowej1.
Dotychczas stosowane by∏o rozwiàzanie, w którym wskazane powy˝ej zaanga˝o-
wania kapita∏owe, nieprzekraczajàce ka˝dorazowo pu∏apu 10% funduszy w∏asnych
banku, nie pomniejsza∏y funduszy w∏asnych banku. W nowej uchwale KNB limit
10% funduszy w∏asnych banku odnosi si´ do sumy wszystkich zaanga˝owaƒ ka-
pita∏owych banku w ró˝ne podmioty (nie przekraczajàcych ka˝dorazowo 10% ich
funduszy w∏asnych).

3. Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci oraz wymogi kapita∏owe

Na mocy nowelizacji ustawy Prawo bankowej dokonano tak˝e zmian w formule
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci poprzez zniesienie koniecznoÊci pomniejszenia fun-
duszy w∏asnych o przekroczenie progu koncentracji kapita∏owej (pomniejszenie
to zosta∏o zastàpione odpowiednim wymogiem kapita∏owym okreÊlonym w uchwa-
le zast´pujàcej dotychczasowà uchwa∏´ Nr 5/2001 KNB). Zaletà tego rozwiàzania
jest ujednolicenie sposobu traktowania:

• wymogów kapita∏owych z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka oraz
• pomniejszeƒ funduszy w∏asnych – które ze swej natury stanowià tak˝e

wymóg utrzymywania pe∏nego pokrycia kapita∏owego.
W ten sposób wielkoÊci relatywizowane w normie adekwatnoÊci kapita∏o-

wej (fundusze w∏asne i suma wymogów kapita∏owych) b´dà mia∏y jednorodny
charakter. Zmiana ta uczytelni omawianà norm´ i u∏atwi jej interpretacj´. Mo-
dyfikacja ta nie stanowi jednak zmiany merytorycznej i jest równowa˝na dotych-
czasowemu rozwiàzaniu.

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci przyjmuje zatem od 1 stycznia 2005 roku na-
st´pujàcà postaç:

fundusze w∏asne banku + kapita∏ krótkoterminowy
wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ·· 100%.

ca∏kowity wymóg kapita∏owy ·· 12,5

Pozosta∏e zmiany w zakresie wymogów kapita∏owych wprowadzone w no-
welizacji Prawa bankowego z 2004 roku wynikajà z koniecznoÊci przeniesienia
do ustawy pewnych szczególnych rozwiàzaƒ, które dotychczas okreÊlone by∏y w ak-
cie wykonawczym. W szczególnoÊci chodzi∏o tu o zastosowanie modeli statystycz-
nych do obliczania wymogów kapita∏owych oraz o mo˝liwoÊç wydawania przez

44 Jan KoleÊnik

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 marca 2000 roku (2000/12/WE) w sprawie po-
dejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje kredytowe („Official Journal”, Nr L 126
z 26 V 2000 r.).



KNB zgód na stosowanie tych modeli. Dyrektywa CAD II2 w sposób ogólny okre-
Êla obszary dopuszczalnego stosowania modeli statystycznych oraz wymaga ich
zatwierdzania przez kompetentne w∏adze nadzorcze. Polski ustawodawca zdecy-
dowa∏ si´ na ogólne ustawowe upowa˝nienie Komisji Nadzoru Bankowego do okre-
Êlenia tych obszarów oraz okreÊlenia warunków, których spe∏nienie umo˝liwi udzie-
lanie zgody, ze wzgl´du na nadmiernà szczegó∏owoÊç regulowanej materii,
ró˝norodnoÊç mo˝liwych metod oraz zmieniajàce si´ standardy mi´dzynarodowe
(np. obecnie Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego w Nowej Umowie Ka-
pita∏owej oraz Komisja Europejska w projekcie Dyrektywy CAD III zak∏adajà do-
puszczenie metod statystycznych równie˝ w zakresie wyznaczania wymogu kapi-
ta∏owego z tytu∏u ryzyka kredytowego i operacyjnego). Precyzyjne okreÊlenie
wszelkich mo˝liwych metod statystycznych oraz warunków ich stosowania z pew-
noÊcià nie by∏o bowiem mo˝liwe na poziomie aktu rangi ustawy, choçby z powo-
du koniecznoÊci zachowania pewnego stopnia jej ogólnoÊci i przejrzystoÊci (np.
wymogi jakoÊciowe wymaga∏yby okreÊlenia szczegó∏owych kryteriów i metod po-
miaru).

Podobnie jak w przypadku zmian w zasadach okreÊlania funduszy w∏a-
snych banku, tak te˝ w przypadku wymogów kapita∏owych niezb´dne by∏o wy-
danie przez KNB uchwa∏y zast´pujàcej dotychczasowà uchwa∏´ Nr 5/2001 KNB.
Uchwa∏a ta zosta∏a wydana równie˝ w dniu 8 wrzeÊnia 2004 roku jako uchwa∏a
Nr 4/2004 KNB.

Ni˝ej zosta∏y przedstawione najwa˝niejsze zmiany wynikajàce ze znoweli-
zowanej uchwa∏y.

3.1. Modyfikacja formu∏y rachunku wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banku

Zgodnie ze zmianami zawartymi w ustawie Prawo bankowe, do ca∏kowitego wy-
mogu kapita∏owego zaliczany b´dzie wymóg kapita∏owy z tytu∏u przekroczenia
progu koncentracji kapita∏owej zamiast obowiàzujàcego dotychczas pomniejsza-
nia funduszy w∏asnych.

Wymóg kapita∏owy z tytu∏u przekroczenia progu koncentracji kapita∏owej

jest równy kwocie przekroczenia progu koncentracji kapita∏owej, obliczonej zgodnie

z zasadami zawartymi w poprzednim brzmieniu Prawa bankowego.
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Pewnym modyfikacjom uleg∏ tak˝e sposób wyznaczenia kapita∏u krótkoter-
minowego. Od 1 stycznia 2005 roku kapita∏ krótkoterminowy stanowi:

1) sum´:
a) zysku rynkowego3 obliczonego narastajàco do dnia sprawozdawczego,

pomniejszonego o znane obcià˝enia, w tym dywidendy, w zakresie, w jakim
nie zosta∏ zaliczony do funduszy w∏asnych lub podzielony w inny sposób,

b) straty (ze znakiem ujemnym) na wszystkich operacjach zaliczonych do
portfela bankowego, obliczonej narastajàco do dnia sprawozdawczego,
z wy∏àczeniem strat z tytu∏u zmian kursów walutowych i cen towarów,
w zakresie, w jakim nie zosta∏a uj´ta w funduszach w∏asnych lub po-
kryta w inny sposób,

c) zobowiàzaƒ z tytu∏u otrzymanych po˝yczek podporzàdkowanych spe∏-
niajàcych warunki okreÊlone w uchwale,

d) wartoÊci kapita∏u podmiotów zale˝nych – dla banku podlegajàcego nad-
zorowi skonsolidowanemu, w przypadku gdy wartoÊç kapita∏u podmio-
tu zale˝nego jest ujemna i nie pomniejsza funduszy w∏asnych banku,

w przypadku, gdy suma ta jest dodatnia4,
2) zero – w przypadku gdy suma, o której mowa w pkt 1, jest niedodatnia.

Zgodnie ze znowelizowanà uchwa∏à kapita∏ krótkoterminowy mogà wyzna-
czaç i wykorzystywaç przy obliczaniu wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci wy∏àcznie te
banki, których skala dzia∏alnoÊci handlowej jest znaczàca.

Podobnie jak dotychczas, tak˝e w przypadku obliczania ca∏kowitego wymo-
gu kapita∏owego, tj. mianownika wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci, niezb´dne jest usta-
lenie skali dzia∏alnoÊci handlowej banku.

Zgodnie z uchwa∏à Nr 4/2004 KNB skal´ dzia∏alnoÊci handlowej banku ob-
licza si´ na dany dzieƒ jako stosunek sumy nominalnych kwot operacji zawar-
tych w tym dniu, zaliczonych do portfela handlowego do sumy bilansowej po-
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3 Dzienny wynik rynkowy (zysk lub strata) obejmuje:
1) dzienny wynik rynkowy na operacjach zaliczonych do portfela handlowego, rozumiany jako

zmiana wyceny tych operacji wed∏ug wartoÊci godziwej w danym dniu, w tym – operacji zawar-
tych w tym dniu i rozliczonych w tym samym dniu,

2) dzienny wynik rynkowy z tytu∏u zmian kursów walutowych i cen towarów na operacjach zali-
czonych do portfela bankowego, rozumiany jako zmiana wyceny tych operacji w danym dniu wy-
nikajàca ze zmiany kursów walutowych i cen towarów, w tym – operacji zawartych w tym dniu
i rozliczonych w tym samym dniu.

W dziennym wyniku rynkowym uwzgl´dnia si´ koszty finansowania operacji, rozumiane jako obli-
czone lub oszacowane koszty pozyskania pasywów banku, a tak˝e mo˝na uwzgl´dniç rzeczywiste
lub potencjalne przychody z inwestycji Êrodków pozyskanych z operacji.

4 W kwocie nie przewy˝szajàcej sumy wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka kredytowego, rynko-
wego oraz z tytu∏u przekroczenia limitu koncentracji zaanga˝owaƒ i limitu du˝ych zaanga˝owaƒ.



wi´kszonej o sum´ nominalnych kwot operacji pozabilansowych nierozliczonych
do koƒca tego dnia (tj. operacji, których umowny termin rozliczenia nie minà∏
oraz nierozliczonych operacji, których termin rozliczenia minà∏). Skal´ dzia∏alno-
Êci handlowej banku uznaje si´ natomiast za znaczàcà poczàwszy od pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po dniu, w którym spe∏niony jest przynajmniej je-
den z poni˝szych warunków:

1) Êrednia arytmetyczna dziennych sum nominalnych kwot operacji zawar-
tych w ka˝dym spoÊród 250 dni roboczych bezpoÊrednio poprzedzajàcych
dzieƒ obliczenia, zaliczonych do portfela handlowego, przekroczy∏a rów-
nowartoÊç 15 000 000 euro, obliczonà w z∏otych wed∏ug kursu Êredniego
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski obowiàzujàcego w danym dniu;

2) poÊród 250 dni roboczych bezpoÊrednio poprzedzajàcych dzieƒ obliczenia
istniejà cztery takie dni, w których suma nominalnych kwot operacji zali-
czonych do portfela handlowego zawartych w ka˝dym z tych dni z osobna
przekroczy∏a równowartoÊç 20 000 000 euro, obliczonà w z∏otych wed∏ug
kursu Êredniego og∏aszanego przez NBP obowiàzujàcego w danym dniu;

3) Êrednia arytmetyczna skali dzia∏alnoÊci handlowej obliczona za 250 dni
roboczych bezpoÊrednio poprzedzajàcych dzieƒ obliczenia przekroczy∏a
0,05;

4) poÊród 250 dni roboczych bezpoÊrednio poprzedzajàcych dzieƒ obliczenia
istniejà cztery takie dni, w których skala dzia∏alnoÊci handlowej przekro-
czy∏a 0,06.

Zgodnie z uchwa∏à mo˝na zaprzestaç uznawania skali dzia∏alnoÊci handlowej
banku za znaczàcà poczàwszy od dnia, w którym bank stwierdzi, ˝e w ciàgu po-
przedzajàcych 250 dni roboczych nie by∏ spe∏niony ˝aden z powy˝szych warunków.

W przypadku banków, których skala dzia∏alnoÊci handlowej jest znaczàca,
ca∏kowity wymóg kapita∏owy obejmuje:

1) ∏àczny wymóg kapita∏owy z tytu∏u ryzyka kredytowego;
2) ∏àczny wymóg kapita∏owy z tytu∏u ryzyka rynkowego, w tym ∏àczny wy-

móg kapita∏owy:
a) z tytu∏u ryzyka walutowego,
b) z tytu∏u ryzyka cen towarów,
c) z tytu∏u ryzyka cen kapita∏owych papierów wartoÊciowych,
d) z tytu∏u ryzyka szczególnego cen instrumentów d∏u˝nych,
e) z tytu∏u ryzyka ogólnego stóp procentowych;

3) ∏àczny wymóg kapita∏owy z tytu∏u ryzyka rozliczenia – dostawy oraz ry-
zyka kontrahenta;

4) ∏àczny wymóg kapita∏owy z tytu∏u przekroczenia limitu koncentracji za-
anga˝owaƒ i limitu du˝ych zaanga˝owaƒ;
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5) ∏àczny wymóg kapita∏owy z tytu∏u przekroczenia progu koncentracji ka-
pita∏owej;

6) ∏àczny wymóg kapita∏owy z tytu∏u innych rodzajów ryzyka – w zakresie
i wysokoÊci adekwatnej do ponoszonego ryzyka.

W przypadku banków, których skala dzia∏alnoÊci handlowej nie jest zna-
czàca, ca∏kowity wymóg kapita∏owy obejmuje zaÊ:

1) ∏àczny wymóg kapita∏owy z tytu∏u ryzyka kredytowego;
2) ∏àczny wymóg kapita∏owy z tytu∏u ryzyka rynkowego, w tym ∏àczny wy-

móg kapita∏owy:
a) z tytu∏u ryzyka walutowego,
b) z tytu∏u ryzyka cen towarów;

3) ∏àczny wymóg kapita∏owy z tytu∏u przekroczenia limitu koncentracji za-
anga˝owaƒ i limitu du˝ych zaanga˝owaƒ;

4) ∏àczny wymóg kapita∏owy z tytu∏u przekroczenia progu koncentracji ka-
pita∏owej;

5) ∏àczny wymóg kapita∏owy z tytu∏u innych rodzajów ryzyka – w zakresie
i wysokoÊci adekwatnej do ponoszonego ryzyka.

3.2. Obni˝enie przeliczników w rachunku wymogów kapita∏owych
z tytu∏u ryzyka szczególnego cen kapita∏owych papierów
wartoÊciowych

Dotychczas przeliczniki te by∏y dwukrotnie wy˝sze ni˝ wymaga∏aby tego dyrek-
tywa. W nowej uchwale w zwiàzku ze stabilizacjà obserwowanà na krajowym
rynku papierów wartoÊciowych zrównano je z poziomem przyj´tym w innych
krajach UE.

3.3. Uwzgl´dnienie rozszerzenia definicji zaanga˝owaƒ

Rachunek wymogu kapita∏owego z tytu∏u przekroczenia limitu zaanga˝owaƒ do-
stosowano do zmienionej w ustawie Prawo bankowe definicji zaanga˝owaƒ. Zgod-
nie z nià poj´cie „zaanga˝owanie” obejmuje zarówno zaanga˝owanie kredytowe,
jak i kapita∏owe banku.

3.4. Uwzgl´dnienie sekurytyzacji i subpartycypacji w rachunku
wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka kredytowego

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale, mo˝na uznaç sekurytyzacj´ i subpar-
tycypacj´, dopuszczone znowelizowanà ustawà Prawo bankowe, za techniki re-
dukcji ryzyka kredytowego w przypadku, gdy projekt sekurytyzacyjny prowadzi
do pe∏nego transferu ryzyka kredytowego poza bank.
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Uchwa∏a nakazuje przy tym, aby nabytym przez bank papierom wartoÊcio-
wym wyemitowanym w ramach sekurytyzacji przypisaç wag´ ryzyka zgodnà
z ich klasyfikacjà, przy czym:

• papierom wartoÊciowym posiadajàcym rating ni˝szy ni˝ inwestycyjny
oraz nieposiadajàcym ratingu nie mo˝na przypisaç wagi ryzyka ni˝szej
ni˝ 100%,

• papierom wartoÊciowym transzy podporzàdkowanej wzgl´dem innych transz
w zakresie absorpcji strat przypisuje si´ wag´ ryzyka 1250%,

• papierom wartoÊciowym transzy poÊredniej nie mo˝na przypisaç wagi ry-
zyka ni˝szej ni˝ 50%.

Natomiast dla wierzytelnoÊci, w przypadku których ryzyko kredytowe in-
nego podmiotu zosta∏o w ca∏oÊci lub cz´Êci przeniesione na bank w cz´Êci obj´-
tej proporcjonalnym udzia∏em w stratach:

• do wysokoÊci ustalonego udzia∏u banku w stratach – przypisuje si´ wag´
ryzyka odpowiadajàcà pierwotnemu d∏u˝nikowi,

• do wysokoÊci ustalonego udzia∏u tego podmiotu w stratach – przypisuje
si´ wag´ ryzyka odpowiadajàcà temu podmiotowi.

W cz´Êci podporzàdkowanej wzgl´dem cz´Êci, obj´tej proporcjonalnym udzia-
∏em w stratach, w zakresie absorpcji strat, przypisuje si´ zaÊ wag´ ryzyka 1250%.

3.5. Uwzgl´dnienie kredytowych instrumentów pochodnych
w rachunku wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka kredytowego

Zgodnie z uchwa∏à aktywom lub udzielonym zobowiàzaniom pozabilansowym, któ-
rych ryzyko kredytowe zosta∏o zabezpieczone pozabilansowà transakcjà kredyto-
wà, mo˝na przypisaç wag´ ryzyka kontrahenta odpowiadajàcà nale˝noÊci od kon-
trahenta banku b´dàcego stronà tej transakcji, pod warunkiem, ˝e transakcja ta
skutecznie i w ca∏oÊci przenosi ryzyko kredytowe na kontrahenta oraz bank po-
siada aktualnà i wiarygodnà opini´ prawnà potwierdzajàcà ten fakt.

Udzielonym zobowiàzaniom pozabilansowym wynikajàcym z zawartych przez
bank pozabilansowych transakcji kredytowych, w wyniku których bank przejmu-
je ryzyko kredytowe innego podmiotu, nale˝y zaÊ przypisaç wag´ ryzyka kontra-
henta odpowiadajàcà aktywu referencyjnemu transakcji.

3.6. Ujednolicenie traktowania zabezpieczeƒ hipotecznych z systemem
tworzenia rezerw celowych

Do rachunku wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka kredytowego przeniesiono
wymagania dotyczàce zabezpieczeƒ hipotecznych dla celów tworzenia rezerw ce-
lowych. Od 1 stycznia 2005 roku przy obliczaniu wymogu kapita∏owego z tytu∏u
ryzyka kredytowego, bank mo˝e zastosowaç 50% wag´ ryzyka wobec nale˝noÊci
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zabezpieczonej hipotekà ustanowionà na nieruchomoÊci mieszkalnej, którà d∏u˝-
nik zamieszkuje lub b´dzie zamieszkiwa∏ bàdê te˝ odda∏ lub odda w najem lub
dzier˝aw´, do wysokoÊci nie wy˝szej ni˝:

1) wysokoÊç dokonanego wpisu do ksi´gi wieczystej oraz
2) kwoty równej:

• 50% wartoÊci ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy majàtkowe-
go (je˝eli wycena nie uwzgl´dnia wczeÊniej powsta∏ych obcià˝eƒ, to war-
toÊç t´ pomniejsza si´ najpierw o ∏àcznà ich kwot´) lub

• 60% bankowo-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci (w przypadku ban-
ków hipotecznych).

4. Limit koncentracji zaanga˝owaƒ

Ostatnià zmianà dokonanà w Prawie bankowym majàcà bezpoÊredni wp∏yw na
wymogi kapita∏owe banków, wydanà w 2004 roku, jest zastàpienie limitu kon-
centracji kredytowej limitem koncentracji zaanga˝owaƒ. Dotychczas bowiem sto-
sowany w polskich rozwiàzaniach limit koncentracji obejmowa∏ wy∏àcznie zaan-
ga˝owania kredytowe. Skonsolidowana Dyrektywa Bankowa operuje natomiast
terminem „zaanga˝owania” (ang. exposure) banku wobec klienta i definiuje go
jako wszelkie aktywa, warunkowe zobowiàzania pozabilansowe oraz transakcje
pozabilansowe.

Dyrektywa ta nak∏ada ograniczenia na tak zdefiniowane zaanga˝owania
banku wzgl´dem jednego podmiotu lub podmiotów powiàzanych kapita∏owo lub
organizacyjnie. Ostatecznie zatem, stosowana w prawodawstwie Unii Europejskiej
kategoria zaanga˝owania, oprócz zaanga˝owaƒ kredytowych, obejmuje tak˝e za-
anga˝owania kapita∏owe i podlega limitom zaanga˝owaƒ. OczywiÊcie odr´bnie li-
mitowane sà tak˝e zaanga˝owania kapita∏owe. Obowiàzujàcy dotychczas w Pol-
sce poziom limitów koncentracji by∏ zatem zgodny z wymogami UE, jednak
zakres zaanga˝owania by∏ zdefiniowany zbyt wàsko.

Kierujàc si´ powy˝szymi przes∏ankami, ustawodawca okreÊli∏, i˝ suma wie-
rzytelnoÊci banku, udzielonych przez bank zobowiàzaƒ pozabilansowych oraz po-
siadanych przez bank bezpoÊrednio lub poÊrednio akcji lub udzia∏ów w innym
podmiocie, wniesionych dop∏at w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub te˝
wk∏adów albo sum komandytowych – w zale˝noÊci od tego, która z tych kwot
jest wi´ksza – w spó∏ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, obcià˝onych
ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów powiàzanych kapita∏owo czy organi-
zacyjnie (zaanga˝owanie) nie mo˝e przekroczyç limitu koncentracji zaanga˝o-
waƒ, który wynosi:
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1) 20% funduszy w∏asnych banku – dla zaanga˝owania banku wobec ka˝de-
go podmiotu lub podmiotów powiàzanych kapita∏owo lub organizacyjnie,
gdy którykolwiek z tych podmiotów jest w stosunku do banku podmio-
tem dominujàcym lub zale˝nym albo jest podmiotem zale˝nym od pod-
miotu dominujàcego wobec banku,

2) 25% funduszy w∏asnych banku – dla zaanga˝owania banku wobec ka˝de-
go podmiotu lub podmiotów powiàzanych kapita∏owo lub organizacyjnie,
gdy ˝aden z nich nie jest podmiotem powiàzanym z bankiem w sposób
okreÊlony w pkt 1.

Tym samym zmiany wymaga∏ tak˝e zakres drugiego limitu dotyczàcego
sumy du˝ych zaanga˝owaƒ. Podobnie jak w przypadku limitów indywidualnych
(20%/25%), od 1 stycznia 2005 roku suma wszystkich zaanga˝owaƒ banku rów-
nych lub przekraczajàcych 10% funduszy w∏asnych banku (a nie jak by∏o dotych-
czas jedynie zaanga˝owaƒ kredytowych) nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ ∏àczny limit
du˝ych zaanga˝owaƒ, który wynosi 800% tych funduszy.

Zgodnie z zapisami Skonsolidowanej Dyrektywy Bankowej polski usta-
wodawca ograniczy∏ tak˝e wy∏àczenia spod powy˝szych limitów. Najbardziej
istotnà zmianà dla banków w tym zakresie jest ograniczenie wy∏àczenia zobo-
wiàzaƒ – w których stronà zobowiàzanà wobec banku jest bank krajowy lub
instytucja kredytowa – do takich jedynie, których termin zapadalnoÊci nie
przekracza roku (dotychczas termin zapadalnoÊci zaanga˝owania nie by∏
istotny).

JednoczeÊnie nale˝y pami´taç, i˝ pomimo uwzgl´dnienia zaanga˝owaƒ ka-
pita∏owych w „∏àcznym” limicie zaanga˝owaƒ (kapita∏owych i kredytowych) w dal-
szym ciàgu podlegajà one dotychczasowym limitom koncentracji kapita∏owej acz-
kolwiek od 1 stycznia 2005 roku, jak ju˝ zosta∏o wspomniane, dotychczasowe
pomniejszenie o przekroczenie progu koncentracji kapita∏owej jest równe wymo-
gowi kapita∏owemu z tytu∏u przekroczenia progu koncentracji kapita∏owej obli-
czonemu zgodnie z uchwa∏à Nr 4/2004 KNB.

Powy˝sze zmiany dokonane w ustawie Prawo bankowe spowodowa∏y ko-
niecznoÊç wydania przez Komisj´ Nadzoru Bankowego uchwa∏y Nr 6/2004 KNB,
która zastàpi∏a dotychczasowà uchwa∏´ Nr 7/2001 KNB. W stosunku do obecnie
obowiàzujàcej regulacji, nowa uchwa∏a wprowadza szereg zmian, z których naj-
istotniejsze z punktu widzenia wymogów kapita∏owych to:

• uwzgl´dnienie rozszerzenia zakresu definicji zaanga˝owaƒ o zaanga˝owa-
nia kapita∏owe,

• okreÊlenie warunków wy∏àczania zaanga˝owaƒ w portfelu handlowym spod
limitów zaanga˝owaƒ w bankach o znaczàcej skali dzia∏alnoÊci handlowej
(w szczególnoÊci wymaga si´ zachowania limitów w portfelu bankowym

Kszta∏t polskich bankowych regulacji nadzorczych w 2005 roku...    51



oraz obcià˝enia odpowiednim wymogiem kapita∏owym nadwy˝ki zaanga-
˝owania w portfelu handlowym),

• doprecyzowanie wymogu ujmowania pozabilansowych zobowiàzaƒ wa-
runkowych wed∏ug nomina∏u, a transakcji pozabilansowych wed∏ug ekwi-
walentu bilansowego,

• rozszerzenie listy wy∏àczeƒ o szereg nowych pozycji, np. o zaanga˝owa-
nia zabezpieczone umowà ubezpieczenia lub gwarancjà KUKE, obj´tymi
gwarancjami Skarbu Paƒstwa.

5. Podsumowanie

WejÊcie w ˝ycie omówionych powy˝ej regulacji ma istotny wp∏yw na poziom wy-
mogów kapita∏owych oraz wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci polskich banków. Nale˝y
przy tym pami´taç, i˝ z uwagi na skal´ i zakres dokonanych zmian mo˝na jedy-
nie domniemywaç, jaki wp∏yw na wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci mogà mieç po-
szczególne zmiany bez okreÊlenia ich wp∏ywu ∏àcznego. Wydaje si´, i˝ w przy-
padku banków komercyjnych pozytywny wp∏yw na ich wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
b´dà mia∏y:

• mo˝liwoÊç uwzgl´dniania w rachunku funduszy w∏asnych wyniku w trak-
cie zatwierdzania oraz wyniku bie˝àcego okresu,

• modyfikacja zasad wyznaczania kapita∏u krótkoterminowego,
• modyfikacja zasad okreÊlania skali dzia∏alnoÊci handlowej banku,
• obni˝enie przeliczników w rachunku wymogów kapita∏owych z tytu∏u ry-

zyka szczególnego cen kapita∏owych papierów wartoÊciowych,
• uwzgl´dnienie sekurytyzacji, subpartycypacji oraz kredytowych instrumen-

tów pochodnych w rachunku wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka kre-
dytowego.

Natomiast negatywny wp∏yw na wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci banków ko-
mercyjnych b´dà z ca∏à pewnoÊcià mia∏y:

• nowe zasady pomniejszania funduszy w∏asnych banku o wartoÊç zaanga-
˝owania w podmioty finansowe i inne banki,

• rozszerzenie definicji zaanga˝owaƒ o zaanga˝owania kapita∏owe banku,
• ujednolicenie traktowania zabezpieczeƒ hipotecznych z systemem two-

rzenia rezerw celowych.
W przypadku banków spó∏dzielczych tylko niektóre ze zmian dokonanych

w 2004 roku mogà mieç wp∏yw na ich wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci. W przeci-
wieƒstwie jednak do banków komercyjnych, w przypadku których trudno jest na
dzieƒ dzisiejszy okreÊliç ∏àczny wp∏yw dokonanych zmian, odniesieniu do ban-
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ków spó∏dzielczych wydaje si´, i˝ b´dzie to wp∏yw zdecydowanie negatywny. Sta-
nie si´ tak bowiem za sprawà nowych zasad pomniejszania funduszy w∏asnych
banku o wartoÊç zaanga˝owania w inne banki, które sprawià, i˝ banki spó∏dziel-
cze b´dà musia∏y pomniejszyç fundusze w∏asne praktycznie o wszystkie swoje za-
anga˝owania w innych bankach spó∏dzielczych oraz w banku zrzeszajàcym.

Drugà bardzo niekorzystnà zmianà z punktu widzenia banków spó∏dziel-
czych jest ujednolicenie traktowania zabezpieczeƒ hipotecznych z systemem two-
rzenia rezerw celowych, które sprawi, i˝ banki spó∏dzielcze nie majàce wycen
nieruchomoÊci mieszkalnych sporzàdzonych przez rzeczoznawc´ majàtkowego
b´dà musia∏y nadawaç nale˝noÊciom zabezpieczonym hipotekà wag´ ryzyka 100%.
Nie jest prawdopodobne, aby te negatywne skutki zosta∏y zrównowa˝one przez
pozytywny wp∏yw innych zmian dokonanych w 2004 roku, takich jak: uwzgl´d-
nienie sekurytyzacji, subpartycypacji oraz kredytowych instrumentów pochodnych
w rachunku wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka kredytowego, gdy˝ banki
spó∏dzielcze jeszcze przez d∏ugi czas nie b´dà stosowaç tego typu instrumentów.

Sytuacja ta spowoduje zatem obni˝enie si´ Êredniego wspó∏czynnika wy-
p∏acalnoÊci w sektorze spó∏dzielczym, który osiàgnie poziom zdecydowanie ni˝-
szy od wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banków komercyjnych.

Tabela 1. Âredni wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci banków komercyjnych i spó∏-
dzielczych w latach 2003–2004

Typ banku Âredni wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci w %

06.2003 09.2003 12.2003 03.2004 06.2004

Banki komercyjne 13,3 13,6 13,7 14,3 15,7

Banki spó∏dzielcze 15,0 14,5 14,2 14,3 14,7

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Komisji Nadzoru Bankowego.

Jedynym zatem rozwiàzaniem, które pozwala bankom spó∏dzielczym na nie-
pogorszenie norm kapita∏owych w 2005 roku jest podniesienie poziomu fundu-
szy w∏asnych poprzez przekazanie zysku za 2004 rok na fundusz zasobowy, zmniej-
szanie strat oraz fuzje ma∏ych banków spó∏dzielczych.

Podsumowujàc zmiany regulacji ostro˝noÊciowych, dokonane w 2004 roku
– wynikajàce zarówno z nowelizacji ustawy Prawo bankowe, jak te˝ nowych uchwa∏
Komisji Nadzoru Bankowego – nale˝y stwierdziç, i˝ wejÊcie ich w ˝ycie przyczy-
ni si´ do zachowania wysokiego poziomu bezpieczeƒstwa i stabilnoÊci ca∏ego sek-
tora pomimo poczàtkowego niekorzystnego wp∏ywu na sytuacj´ niektórych ban-
ków (np. spó∏dzielczych). Nale˝y jednak pami´taç, i˝ prace podejmowane przez
sektor bankowy w zwiàzku z wdro˝eniem znowelizowanych regulacji pozwolà na
zebranie doÊwiadczeƒ, które b´dà mog∏y zostaç wykorzystane podczas prac nad
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du˝o wi´kszym wyzwaniem czekajàcym polskie banki w perspektywie 2–3 lat, tj.
dostosowaniem si´ do zmienionych zasad wyznaczania wymogów kapita∏owych
wynikajàcych z unijnej wersji Nowej Umowy Kapita∏owej, czyli projektowanej
obecnie Dyrektywy CAD III.
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Nadzór zintegrowany w Wielkiej Brytanii.
Porównanie z rozwiàzaniami skandynawskimi

1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie sk∏ada si´ na cykl artyku∏ów poÊwi´conych problematyce
integracji poszczególnych nadzorów nad rynkiem finansowym. Dotychczas uka-
za∏y si´ dwa artyku∏y, na temat powstania i za∏o˝eƒ funkcjonowania nadzoru
zintegrowanego nad rynkiem finansowym oraz nadzoru zintegrowanego w nie-
których krajach skandynawskich.

Niniejszej prezentacji przyÊwiecajà dwa zasadnicze cele:
• przedstawienie i ocena przes∏anek powstania, celów funkcjonowania, or-

ganizacji i procesu zarzàdzania ryzykiem oraz sprawowania nadzoru zin-
tegrowanego nad rynkiem finansowym w Wielkiej Brytanii,

• porównanie organizacji i zasad sprawowania nadzoru nad rynkiem finan-
sowym w Wielkiej Brytanii i niektórych krajach skandynawskich.

W kolejnym opracowaniu zostanie zaprezentowany model nadzoru zinte-
growanego przyj´ty w innych krajach europejskich, tj. Austrii, Belgii, Irlandii
i Niemczech.

Cykl artyku∏ów zostanie zakoƒczony opracowaniem prezentujàcym mo˝li-
woÊci i potrzeb´ implementacji doÊwiadczeƒ analizowanych krajów (m.in. skan-
dynawskich i Wielkiej Brytanii) w Polsce, w zakresie nadzoru nad rynkiem fi-
nansowym.

2. Geneza i proces tworzenia zintegrowanego nadzoru
nad rynkiem finansowym w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii do 1997 roku struktura nadzoru nad rynkiem finansowym
oparta by∏a na kombinacji regulacji administracyjnych kilku instytucji rzàdo-
wych oraz regulaminów prywatnych organizacji samoregulacyjnych. W 1997 ro-
ku rozpocz´to integracj´ poprzez stworzenie w Wielkiej Brytanii nowego nadzor-
cy, tj. po∏àczono nadzór bankowy i nadzór nad firmami inwestycyjnymi w Securities
and Investment Board (SIB). Oficjalnie SIB zmieni∏ nazw´ na Financial Services



Authority (FSA) w paêdzierniku 1997 roku1. Pierwszym etapem wielkiej refor-
my, porównywanej do „Big Bang” z 1996 roku, by∏o przeniesienie nadzoru ban-
kowego z Banku Anglii do FSA w 1998 roku. Nadzór w pe∏ni zintegrowany po-
wsta∏ w 2000 roku. Jego podstawà prawnà sta∏ si´ Financial Services and Market
Act (FSMA), który spowodowa∏ zintegrowanie nast´pujàcych nadzorców:

• Building Societies Commission,
• Friendly Societies Commission,
• Investment Management Regulatory Organisation,
• Personal Investment Authority,
• Register of Friendly Societies,
• Securities and Futures Authority.
Poza wy˝ej wymienionymi w sk∏ad FSA wesz∏y nadzory wczeÊniej zinte-

growane w ramach SIB. W efekcie integracji FSA obejmuje nadzór bankowy,
nadzór nad rynkiem papierów wartoÊciowych oraz nadzór ubezpieczeniowy (po-
przednio Departament w Ministerstwie Handlu i Przemys∏u). Zlikwidowano tym
samym trzy organizacje samoregulacyjne: Agencj´ Papierów WartoÊciowych i Kon-
traktów Terminowych (ang. Securities and Futures Authority), Organizacj´ Re-
gulacji Zarzàdzania Inwestycjami (ang. Investment Management Regulatory Or-
ganisation) oraz Agencj´ Inwestycji Indywidualnych (ang. Personal Investment
Authority). ¸àcznie FSA zintegrowa∏a dziewi´ciu indywidualnych nadzorców i obec-
nie nadzoruje oko∏o 12 tys. instytucji finansowych, przy zatrudnieniu 2,2 tys.
pracowników2. Pomi´dzy Skarbem Paƒstwa, Bankiem Anglii i FSA podpisano po-
rozumienie o wspó∏pracy i podziale kompetencji (ang. Memorandum of Under-
standing), zgodnie z którym powo∏ano specjalny komitet dla dyskusji i wymiany
informacji o stabilnoÊci systemu finansowego3. Wspó∏praca prowadzona jest dzi´-
ki, wczeÊniej wspomnianemu, Memorandum of Understanding, podpisanemu przez
analizowane instytucje w 1997 roku. Wyznacza ono role dla ka˝dego z trzech wy-
˝ej wymienionych organów w nadzorowaniu rynku finansowego Zjednoczonego
Królestwa.

Âcis∏a wspó∏praca z Bankiem Anglii jest wzmocniona faktem, i˝ Przewod-
niczàcy FSA jest cz∏onkiem jednego z organów Banku, natomiast jeden z guber-
natorów Banku Centralnego jest cz∏onkiem Zarzàdu FSA4.
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Memorandum of Understanding stworzono, by zapewniç efektywnà i szyb-
kà koordynacj´ i podzia∏ pracy tych trzech instytucji. Poniewa˝ do tej pory nie
nastàpi∏ kryzys o charakterze systemowym w Wielkiej Brytanii, nie uda∏o si´
sprawdziç, jak dobra jest koordynacja mi´dzy tymi organami. Jednak dotychcza-
sowa wspó∏praca i przep∏yw informacji pozwala stwierdziç, ˝e wszystkie trzy or-
gany sà dobrze przygotowane na wypadek kryzysu.

Wa˝nymi przyczynami (choç nieoficjalnymi) zintegrowania nadzorów by∏
upadek kilku istotnych dla systemu finansowego instytucji finansowych (m.in.
Baringsa) oraz skandale zwiàzane z defraudacjami w funduszach emerytalnych5.

Howard Davies, przewodniczàcy FSA, wskazuje cztery zasadnicze powody
dzi´ki którym nastàpi∏a integracja6:

• powstawanie konglomeratów finansowych i zacieranie si´ granic pomi´-
dzy ró˝nymi typami dzia∏alnoÊci finansowej,

• korzyÊci skali,
• spójnoÊç celów jednego nadzorcy,
• jasna i pe∏na odpowiedzialnoÊç jednego nadzorcy.

3. Cele dzia∏ania FSA

G∏ównym celem przyÊwiecajàcym powstaniu Financial Services and Market Act
by∏o stworzenie jednolitej podstawy prawnej dla nadzoru zintegrowanego nad
rynkiem finansowym. W tym˝e akcie wymienione zosta∏y cele FSA, m.in.7:

• zapewnienie stabilnoÊci rynku finansowego,
• promowanie zrozumienia rynku finansowego przez konsumentów,
• ochrona konsumentów,
• redukcja przest´pstw finansowych,
• przejrzystoÊç, efektywnoÊç i integralnoÊç rynku finansowego.
Cele te sà podparte regu∏ami dobrej regulacji (ang. principles of good re-

gulation), tzn. m.in.:
• wykorzystanie Êrodków nadzorczych w najbardziej racjonalny sposób,
• zachowanie proporcji w narzucaniu obcià˝eƒ nadzorczych i innych re-

strykcji,
• wprowadzanie innowacji,
• wzi´cie pod uwag´ mi´dzynarodowego charakteru rynku finansowego Wiel-

kiej Brytanii.
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W celu osiàgni´cia wy˝ej wymienionych celów, FSA musi ∏àczyç nadzór
ostro˝noÊciowy i Êledziç sposób prowadzenia biznesu.

Obszarem zainteresowania FSA jest równie˝ konkurencja. Po pierwsze mi-
nimalizuje ona wp∏yw czynnoÊci podejmowanych przez nià na konkurencj´ w sek-
torze, po drugie stara si´ u∏atwiaç konkurencj´ mi´dzy nadzorowanymi instytu-
cjami finansowymi8.

4. Struktura organizacyjna FSA i zakres jej kompetencji

Na czele FSA stoi Zarzàd, który jest mianowany przez Ministerstwo Finansów9.
Poza Przewodniczàcym i Dyrektorem Naczelnym (Chief Executive Officer) w Zarzà-
dzie zasiada dwóch dyrektorów zarzàdzajàcych oraz jedenastu cz∏onków, których
funkcjà nie jest zarzàdzanie, a nadzorowanie mechanizmów kontroli finansowej.
Ciekawostkà mo˝e byç fakt, i˝ na omawiane stanowiska mo˝e byç przeprowadzo-
na rekrutacja drogà og∏oszenia publicznego10.

Zarzàd jest odpowiedzialny przed Ministerstwem Finansów, do którego sk∏a-
da raporty, a Ministerstwo nast´pnie prezentuje je Parlamentowi.

Bardzo istotnym elementem systemu jest Financial Services and Markets
Tribunal (FSMT), który rozstrzyga ewentualne spory mi´dzy FSA a instytucja-
mi finansowymi. Wydaje si´, ˝e taka instytucja jest niezb´dna w ka˝dym syste-
mie nadzorczym. W sytuacji, gdy jej nie ma (np. w Polsce), decyzje nadzorcy –
choç b∏´dne – mogà staç si´ nieodwo∏alne. W ramach Financial Services and
Markets Tribunal funkcjonuje te˝ Complaints Commissioner, którego zadaniem
jest zajmowanie si´ skargami i przygotowywanie na ich podstawie raportu dla
FSA. Raport taki mo˝e zawieraç rekomendacje dla FSA, np. w sprawie p∏atno-
Êci dla poszkodowanego przez FSA11.

Financial Services and Market Act stworzy∏ mechanizm niezale˝nej kon-
troli dzia∏alnoÊci FSA. Regulacje FSA dotyczàce konkurencji sà poddawane oce-
nie The Director General of Fair Trading i Competition Comission. JeÊli uznali-
by oni regulacje FSA za niesprzyjajàce konkurencyjnoÊci, FSA zmuszone by∏oby
te regulacje cofnàç12.
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5. èród∏a finansowania dzia∏alnoÊci FSA

FSA nie jest finansowane z bud˝etu paƒstwa. Finanse na dzia∏alnoÊç FSA po-
chodzà z op∏at pobieranych od instytucji finansowych, które operujà na rynkach
finansowych regulowanych przez FSA.

Op∏aty dzielà si´ na13:
• okresowe (roczne),
• op∏aty pobierane od wniosków,
• op∏aty od specjalnych projektów.
Roczna sk∏adka zale˝y od:
• rodzaju dzia∏alnoÊci instytucji,
• kosztów, jakie ponios∏a FSA w czasie nadzoru tej dzia∏alnoÊci (okreÊlane

co roku w Biznes Planie FSA),
• skali dzia∏alnoÊci instytucji.
Op∏aty odnoszàce si´ do wniosków sà pobierane niezale˝nie od udzielenia

zezwolenia na dzia∏alnoÊç instytucji finansowej i zale˝à od rodzaju dzia∏alnoÊci
instytucji. Instytucje grupowane sà w bloki, którym przypisane sà odpowiednie
op∏aty. FSA wyró˝nia trzy rodzaje op∏at za rozpatrzenie wniosku14:

• proste,
• umiarkowanie kompleksowe,
• kompleksowe.
Zró˝nicowanie op∏at wynika z alokacji instytucji do bloków.

6. Organizacja procesu nadzorczego i instrumenty oddzia∏ywania
FSA

Zakres dzia∏alnoÊci FSA zosta∏ podzielony na trzy zasadnicze cz´Êci:
• nadzór finansowy,
• autoryzacj´ i relacje z konsumentami,
• us∏ugi wspierajàce.
W sk∏ad FSA wchodzi pi´ç dzia∏ów, które nadzorujà15:
• najwi´ksze instytucje finansowe – banki, firmy inwestycyjne i ubezpie-

czeniowe oraz towarzystwa mieszkaniowe,
• podmioty przyjmujàce depozyty – te banki i towarzystwa mieszkaniowe,

które nie znalaz∏y si´ w grupie 1,
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• firmy ubezpieczeniowe, które nie znalaz∏y si´ w grupie 1,
• firmy inwestycyjne, które nie znalaz∏y si´ w grupie 1,
• wszelkie izby rozliczeniowe.
Narz´dzia stosowane przez FSA mo˝na podzieliç na kilka grup16:
• skierowane na konsumenta,
• skierowane na ca∏y sektor finansowy,
• skierowane na pojedyncze instytucje finansowe.
Je˝eli chodzi o regulacje dotyczàce ochrony konsumentów, celem FSA jest

zapewnienie im jak najwi´kszej przejrzystoÊci systemu finansowego oraz edu-
kacji w tym zakresie. FSA zach´ca konsumentów do wyra˝ania swojego niezado-
wolenia wobec instytucji finansowych. Poza tym istotnà cz´Êcià systemu regula-
cyjnego, majàcego na celu ochron´ konsumentów, jest system rekompensat
(gwarantowania depozytów i strat inwestorom).

Narz´dzia, które FSA stosuje w celu oddzia∏ywania na ca∏y sektor finan-
sowy, to regulowanie rynku, monitoring, aktywna wspó∏praca mi´dzynarodowa
w zakresie wymiany informacji, rozumienia specyfiki rynku, mi´dzynarodowa pro-
mocja dobrych praktyk17.

Najwi´ksze mo˝liwoÊci FSA posiada w zakresie wp∏ywania na pojedyncze
instytucje finansowe. Do narz´dzi stosowanych wobec nich nale˝à:

• licencjonowanie i autoryzacja instytucji finansowych,
• nadzorowanie dzia∏alnoÊci instytucji finansowych, szczególnie inspekcje na

miejscu i „zza biurka”,
• wspó∏praca z nadzorcami z innych krajów,
• raporty zewn´trznych audytorów,
• procedury dochodzeniowe,
• interwencje,
• kary: werbalne i finansowe.
Obecna procedura nadzorcza w Wielkiej Brytanii wywodzi si´ z wcze-

Êniejszych doÊwiadczeƒ. Sama koncepcja integracji nadzorów nie jest w Wielkiej
Brytanii nowa. Ju˝ przed integracjà istnia∏a koncepcja lead supervision. Polega-
∏a ona na tym, i˝ jeden z nadzorców pe∏ni∏ rol´ wiodàcego nadzorcy. Jego rolà
by∏o zach´canie do wymiany informacji pomi´dzy poszczególnymi jednostkami
nadzorczymi18. Co wi´cej, lead supervisor by∏ odpowiedzialny za nadzór nad gru-
pami skonsolidowanymi: ocen´ adekwatnoÊci kapita∏owej, koncentracji ryzyka gru-
py, etc.
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W ramach ka˝dej jednostki FSA wyznaczono równie˝ takiego wiodàcego
nadzorc´. Pozostali zaÊ nazwani zostali solowymi nadzorcami19. I tak wiodàcym
nadzorcà wi´kszoÊci grup:

• bankowych – jest jednostka w ramach Complex Group Division lub Bank
and Building Societies Division,

• inwestycyjnych – jest jednostka w ramach Complex Group Division lub
odpowiedniego departamentu Investment Group Division,

• ubezpieczeniowych – jest jednostka w ramach Insurance and Friendly
Societes Division.

Je˝eli instytucja finansowa nie nale˝y do grupy kapita∏owej, odpowiadajà-
cy jej wiodàcy nadzorca jest odpowiedzialny wy∏àcznie za regulacje ostro˝noÊcio-
we. Je˝eli chodzi o banki, gdy ich dzia∏alnoÊç inwestycyjna jest znaczàca ich wio-
dàcym nadzorcà jest Investment Group Division.

W 1999 roku FSA postanowi∏o wdro˝yç drugà koncepcj´ nadzorczà: nad-
zór grupowy (group supervision). Polega ona na tworzeniu grup nadzorczych,
które nadzorowaç majà instytucje o zdywersyfikowanej dzia∏alnoÊci20. W sk∏ad
takiej grupy wchodzà specjaliÊci z ró˝nych dziedzin. Na przyk∏ad bank, który
prowadzi dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà i inwestycyjnà nadzoruje grupa sk∏adajà-
ca si´ ze specjalistów z tych trzech dziedzin.

Poza wy˝ej wymienionymi obszarami dzia∏alnoÊci FSA, do jej obowiàzków
nale˝y równie˝:

• kontrolowanie instytucji prowadzàcych dzia∏alnoÊç aktuarialnà, notarial-
nà i ksi´gowà,

• kontrolowanie organizacji typu credit union – od 2002 roku21.
Nadzór zintegrowany odnosi si´ nie tylko do pojedynczych instytucji i kon-

glomeratów finansowych, ale równie˝ ma wp∏yw na inne sektory gospodarki. Ro-
là FSA jest ocena jaki jest realny i potencjalny wp∏yw sektora finansowego
i ewentualnych jego zachwiaƒ na ca∏à gospodark´, zarówno krajowà jak i Êwia-
towà22. Motywem do takiego podejÊcia sta∏y si´ m.in.:

• upadek LTCM,
• kryzysy w Azji Po∏udniowo-Wschodniej i Argentynie,
• problemy ekonomiczno-finansowe firm telekomunikacyjnych w wielu kra-

jach,
• konsekwencje tragicznych wydarzeƒ z 11 wrzeÊnia 2001 roku.
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FSA analizuje szerokà gam´ kwestii zwiàzanych z ca∏à gospodarkà, takich
jak23:

• szanse i zagro˝enia wynikajàce z rozwoju finansowych us∏ug interneto-
wych,

• wp∏yw niskiej inflacji zarówno na instytucje finansowe, jak i ich klien-
tów,

• najlepszy sposób wykorzystania funduszy FSA w walce z „praniem” pie-
ni´dzy,

• promocj´ edukacji ekonomicznej wÊród klientów instytucji finansowych,
• wp∏yw starzenia si´ spo∏eczeƒstwa na rynek us∏ug finansowych,
• transfer ryzyka mi´dzy firmami ubezpieczeniowymi a innymi instytucja-

mi finansowymi,
• polepszenie nadzoru nad firmami ubezpieczeniowymi na podstawie do-

Êwiadczeƒ zebranych w innych obszarach dzia∏alnoÊci FSA.

7. Koncepcja nadzorowania ryzyka przez FSA

Zadaniem FSA jest ocena ryzyka podejmowanego przez instytucje dzia∏ajàce na
rynku finansowym, klasyfikujàc je na ryzyko biznesowe i ryzyko kontroli24.

FSA dzieli ryzyko, ze wzgl´du na charakter, na25:
• rynkowe, kredytowe, operacyjne i prawne,
• naruszajàce stabilnoÊç finansowà,
• wynikajàce ze strategii,
• wynikajàce z natury produktów, us∏ug i konsumentów.
FSA wyró˝nia jednoczeÊnie kolejne dzia∏ania wynikajàce z oceny ryzyka

instytucji finansowych26:
• ocen´ ryzyka z uwzgl´dnieniem danych iloÊciowych,
• plan naprawczy z okreÊleniem ram czasowych,
• wspólny plan nadzorczy dla nadzorców i instytucji finansowych.
FSA ocenia ryzyko generowane przez instytucje finansowe poprzez oszaco-

wanie prawdopodobieƒstwa wystàpienia niekorzystnego dla instytucji zdarzenia
oraz jego wp∏ywu na jej dzia∏alnoÊç.
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Przy ocenie prawdopodobieƒstwa wystàpienia sytuacji niekorzystnej FSA
bierze pod uwag´ dwa, wczeÊniej wspomniane, rodzaje ryzyka27. Pierwsze, ryzy-
ko biznesowe zwiàzane jest z:

• strategià instytucji,
• jej zad∏u˝eniem, ryzykiem operacyjnym, ubezpieczeniem,
• stabilnoÊcià finansowà,
• strukturà klientów instytucji i ich charakterystykà.
Drugim elementem oceny jest ryzyko kontroli, zwiàzane z:
• organizacjà instytucji,
• wewn´trznymi systemami kontroli,
• kierownictwem instytucji,
• kulturà prowadzenia biznesu,
• stopniem zorientowania instytucji na klienta.
Przy ocenie instytucji finansowej uwzgl´dniane sà tak˝e: znaczenie insty-

tucji dla ca∏ego systemu finansowego, to jak instytucja jest postrzegana przez ry-
nek oraz wielkoÊç instytucji i charakter jej klientów28. Kombinacja tych trzech
czynników determinuje sposób i intensywnoÊç nadzoru, jak równie˝ alokacj´
Êrodków wewnàtrz FSA.

FSA, jak wspomniano we wczeÊniejszych rozwa˝aniach, ocenia system fi-
nansowy z szerokiej perspektywy. Czynniki, które FSA uwa˝a za kluczowe, jeÊli
chodzi o ich wp∏yw na jej cele statutowe sà nast´pujàce:

• rozwój makroekonomiczny kraju,
• trendy demograficzne,
• programy rzàdowe.
Ostatnim elementem podejÊcia nadzorczego opartego na badaniu ryzyka jest

ocena dzia∏aƒ nadzorczych w kontekÊcie ich skutecznoÊci, czyli ograniczania ry-
zyka nie osiàgni´cia statutowych celów FSA. WÊród takich dzia∏aƒ mo˝na wy-
ró˝niç m.in.29:

• wyznaczanie standardów dla osób i instytucji,
• licencjonowanie,
• nadzór oparty na ryzyku,
• wymóg jawnoÊci informacji,
• dochodzenia,
• interwencje,
• rekompensaty dla klientów instytucji finansowych, które z∏ama∏y regulacje,
• systemy gwarancyjne.
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FSA zintegrowa∏o the Deposit Protection Board Scheme, the Investors Com-
pensation Scheme and the Policyholders Protection Scheme w Financial Services
Compensation Scheme (FSCM), który jest rodzajem fundszuszu gwarancyjnego.
Maksymalna kwota, którà FSCM wyp∏aca w razie upad∏oÊci instytucji finanso-
wej zale˝y od rodzaju jej dzia∏alnoÊci: dla depozytów wynosi ona £31,700 (100%
do £2,000 i 90% z pozosta∏ych £33,000), dla firm inwestycyjnych £48,000 (100%
z £30,000 i 90% z pozosta∏ych £20,000)30.

8. Nadzór w Wielkiej Brytanii a rozwiàzanie skandynawskie31

– analiza porównawcza

W poni˝szej tabeli zaprezentowano porównanie nadzorów zintegrowanych w ana-
lizowanych krajach, uwzgl´dniajàc podstawowe informacje na ich temat.

Tabela 1. Porównanie nadzorów zintegrowanych nad rynkiem finansowym
w Skandynawii i Wielkiej Brytanii

Sektory Sektory
Kraj Nazwa agencji Rok nadzorowane finansowe nie

powstania nadzorowane
rynek

bankowoÊç papierów ubezpieczenia
wartoÊciowych

Norwegia Kredittilsynet 1986 TAK TAK TAK NIE MA
Dania Finanstilsynet 1988 TAK TAK TAK NIE MA
Szwecja Finansinspektionen 1991 TAK TAK TAK NIE MA
Wielka FSA 1997 TAK TAK TAK Mortgage
Brytania Advisers and

General
Insurance
Brokers*

* – od roku 2004 znajdujà si´ pod nadzorem FSA

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Davies H., Integrated financial regulation: lessons from
UK’s Financial Services Authority, Frankfurt, 2001.

G∏ównà cechà skandynawskiego systemu finansowego by∏o funkcjonowanie
wielkich konglomeratów finansowych. Ich dzia∏alnoÊç rozciàga∏a si´ na ca∏à Skan-
dynawi´, jak te˝ na inne kraje ba∏tyckie. ¸àczy∏y one dzia∏alnoÊç bankowà i ubez-
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pieczeniowà, uzupe∏niajàc je równie˝ o operacje na rynku kapita∏owym. Istnie-
nie takich konglomeratów stanowi∏o wyzwanie dla regulatorów. Sta∏y si´ one „zbyt
du˝e ˝eby upaÊç” dla krajowych systemów finansowych, co sprzyja∏o moral hazard.
Konglomeraty finansowe zdominowa∏y ponadto krajowe systemy rozliczeniowe.
Co wi´cej, ich wielkoÊç i integracja znacznie zwi´ksza∏y ryzyko operacyjne32.

Na poczàtku lat 90. XX wieku skandynawski system finansowy prze˝y∏ po-
wa˝ny kryzys. Rozpoczà∏ si´ on w Norwegii. Koszty kryzysu bankowego si´gn´∏y
tam 2,6% PKB, a w Finlandii a˝ 10% PKB33. WÊród przyczyn kryzysu wymienia
si´: spadek cen aktywów, recesj´, deregulacj´ systemu. Ponadto nale˝y zauwa˝yç,
˝e powa˝ne kryzysy instytucji finansowych sta∏y si´ przys∏owiowym „ko∏kiem do
trumny” odr´bnych nadzorców nad rynkiem finansowym. W odniesieniu do Wielkiej
Brytanii nale˝y stwierdziç, ˝e podstawowà przes∏ankà integracji nadzorów nad
rynkiem finansowym nie by∏ kryzys, przy czym równie˝ w tym przypadku upa-
d∏oÊci instytucji finansowych sta∏y si´ poÊrednim powodem integracji nadzorców.

Proces integracji nadzorców w Skandynawii ma wiele cech wspólnych. Po
pierwsze, ka˝da z instytucji zosta∏a stworzona w wyniku d∏ugiego procesu inte-
grujàcego. W Wielkiej Brytanii zaÊ integracja nadzorców zosta∏a przeprowadzo-
na jednorazowo i gwa∏townie.

˚aden z analizowanych nadzorów skandynawskich, w przeciwieƒstwie do
FSA, nie powsta∏ w drodze usuni´cia nadzoru bankowego z banku centralnego.
Fakt ten ma istotne znaczenie dla dzia∏aƒ nadzorcy w sytuacji kryzysowej. W Wiel-
kiej Brytanii FSA, Bank Anglii i Ministerstwo Finansów podpisa∏o „Memoran-
dum of Understanding”, tzn. porozumienie w sprawie wspó∏dzia∏ania tych insty-
tucji w sytuacji kryzysowej34. Natomiast np. w Norwegii mo˝na spodziewaç si´,
˝e nadzór w razie kryzysu b´dzie podporzàdkowany Ministerstwu Finansów.

W Norwegii i Wielkiej Brytanii zintegrowany nadzorca dzia∏a w oparciu o je-
den, powszechnie uznany i respektowany statut, majàcy zastosowanie w trzech
g∏ównych sektorach rynku finansowego, choç do nadzoru poszczególnych spraw
wykorzystuje ró˝ne procedury. W Szwecji i Danii nadzorca dzia∏a w oparciu o zbiór
ró˝nych regulacji dotyczàcych poszczególnych sektorów systemu finansowego. War-
to przy tym zauwa˝yç, ˝e duƒskie prawo jest najmniej zharmonizowane – nie
przynosi to jednak ˝adnych widocznych skutków ubocznych w praktyce35.
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Istotnà ró˝nic´ mo˝na zaobserwowaç równie˝ w sposobie dzia∏ania nadzor-
cy: skandynawski nadzór k∏adzie nacisk prawie wy∏àcznie na regu∏y ostro˝no-
Êciowe, natomiast brytyjski wi´kszà uwag´ poÊwi´ca dzia∏alnoÊci instytucji finan-
sowych, sposobowi prowadzenia biznesu.

Wewn´trzna struktura instytucji nadzoru tak˝e ró˝ni si´ w omawianych
krajach. W Szwecji mamy do czynienia z prostym podzia∏em na trzy departa-
menty, z których ka˝dy odpowiada za jeden sektor: bankowy, ubezpieczeniowy
lub papierów wartoÊciowych. Ka˝dy z nich przeprowadza analizy finansowe, nad-
zór operacyjny nad uczestnikami rynku oraz zajmuje si´ licencjonowaniem dzia-
∏alnoÊci. Do koƒca lat 90. XX wieku w Danii istnia∏ podobny system, jednak
w po∏owie 1999 roku utworzono wi´kszà liczb´ ma∏ych departamentów. Rozdrob-
nienie to by∏o wynikiem specjalizacji nadzoru nad rynkiem finansowym – stwo-
rzono oddzielnà komórk´ dla du˝ych banków, oddzielnà dla ma∏ych, jeszcze in-
nà dla instytucji niebankowych itd.

Jednà z przyczyn dla takiej reorganizacji by∏a ch´ç usprawnienia dzia∏aƒ
prowadzàcych do wprowadzenia struktury macierzowej w Finanstilsynet, która
umo˝liwia efektywne stosowanie standardowych know-how w poszczególnych de-
partamentach. Drugà przyczynà by∏a ch´ç wyeliminowania g∏´boko zakorzenio-
nych kultur, b´dàcych pozosta∏oÊcià po poprzednich instytucjach wchodzàcych
w sk∏ad nadzoru zintegrowanego36.

W Norwegii nadzór finansowy sprawujà dwie komórki. Pierwszà z nich
jest Departament Finansów i Ubezpieczeƒ, który zajmuje si´ m.in. badaniem wy-
p∏acalnoÊci zarówno banków, jak i towarzystw ubezpieczeniowych. Drugi organ,
Departament Nadzoru nad Rynkiem Kapita∏owym, zajmuje si´ – jak sama na-
zwa wskazuje – nadzorem nad rynkiem kapita∏owym (w∏àczajàc w to niebanko-
we firmy inwestycyjne) oraz regulacjami dotyczàcymi agentów nieruchomoÊci oraz
firm windykacyjnych i faktoringowych. JeÊli chodzi zaÊ o Wielkà Brytani´, pod-
stawà dzia∏ania jest pi´ç dywizji. Poza tym funkcjonuje tam koncepcja „lead”
i „group” supervision.

We wszystkich omawianych krajach k∏adzie si´ nacisk na jawnoÊç dzia∏al-
noÊci nadzorców. FSA jest odpowiedzialne przed Parlamentem. Poza tym urucho-
mi∏o specjalne programy konsultacyjne dla konsumentów.

Zintegrowane instytucje nadzorcze w Skandynawii i Wielkiej Brytanii sà
utrzymywane w wi´kszym stopniu z op∏at nak∏adanych na nadzorowane insty-
tucje finansowe ni˝ z ogólnych dochodów paƒstwowych.

Je˝eli chodzi o ocen´ integracji nadzorców, to wydaje si´, ˝e eksperyment
skandynawski uda∏ si´: osiàgni´to korzyÊci skali, jak równie˝ znaczàco poprawi∏
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si´ sposób nadzorowania instytucji finansowych37. Powodzenie integracji osià-
gni´to dzi´ki:

• stworzeniu du˝ej, quasi-autonomicznej instytucji,
• polepszeniu jakoÊci kadry.
W odniesieniu do Wielkiej Brytanii trudno jest wyciàgaç jednoznaczne

wnioski, z uwagi na bardzo krótki okres dzia∏alnoÊci FSA.

9. Podsumowanie

Integracja organów nadzoru nad rynkiem finansowym w Wielkiej Brytanii by∏a
wydarzeniem bezprecedensowym. Proces integracji, jak równie˝ warunki w któ-
rych ta integracja przebiega∏a wyró˝niajà Wielkà Brytani´ wÊród krajów, w któ-
rych istnieje nadzór zintegrowany. W przeciwieƒstwie do krajów skandynaw-
skich, integracja nastàpi∏a skokowo i obj´∏a a˝ dziewi´ciu odr´bnych nadzorców.
Warto tak˝e podkreÊliç, i˝ FSA – to organ wolny od nacisków politycznych i jej
dzia∏alnoÊç nie jest finansowana z bud˝etu. Istotnym elementem dzia∏alnoÊci FSA,
który nie jest akcentowany w przypadku zdecydowanej wi´kszoÊci pojedynczych
organów nadzorczych w innych krajach, sta∏o si´ zorientowanie dzia∏alnoÊci na
klienta instytucji finansowych, tzn. jego ochron´ i edukacj´.

Do tej pory nie nastàpi∏ ˝aden kryzys finansowy o charakterze systemo-
wym, który móg∏by sprawdziç efektywnoÊç dzia∏ania i szybkoÊç reakcji FSA. Wy-
daje si´ jednak, i˝ Êcis∏a wspó∏praca z Bankiem Anglii pomo˝e FSA skutecznie
interweniowaç w razie ewentualnego kryzysu.

Ze wzgl´du na krótki czas istnienia trudno oceniç, czy integracja nadzoru
nad rynkiem finansowym w Wielkiej Brytanii powiod∏a si´. Jednak ze wzgl´du
na du˝à liczb´ pojedynczych nadzorców przed integracjà i wielkoÊç nadzorowa-
nego rynku finansowego mo˝na wnioskowaç, ˝e integracja organów nadzorczych
by∏a nieunikniona i konieczna.
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JakoÊç bankowej us∏ugi internetowej

1. Wprowadzenie

Szybki rozwój bankowoÊci internetowej sprawia, ˝e jakoÊç us∏ug Êwiadczonych
takà drogà jest sprawà wtórnà w stosunku do innych atrybutów nowego produk-
tu, frapujàcego swoimi w∏aÊciwoÊciami obydwie strony, zarówno banki, jak i ich
klientów. W szczególnoÊci, problem jakoÊci bankowej us∏ugi internetowej postrzega-
nej przez klientów indywidualnych – bioràc pod uwag´ zarówno ich niewielkie
doÊwiadczenie, trudnoÊç w wykszta∏caniu nowych schematów poznawczych s∏u˝à-
cych ewaluacji takich us∏ug, jak i zanik bezpoÊredniego kontaktu z klientem –
wydaje si´ byç, póki co, marginalizowany z perspektywy banku. Mo˝na przyjàç, ˝e
bankowe produkty internetowe tkwià jeszcze w fazie wprowadzania krzywej cy-
klu ˝ycia i dlatego zainteresowanie banków ich jakoÊcià, traktowanà jako kluczowy
instrument budowania strategii konkurencji, znajduje si´ jeszcze w powijakach.

SzybkoÊç zmian zachodzàcych na tym rynku pozwala jednak sàdziç, ˝e w nie-
dalekiej perspektywie bankowe us∏ugi internetowe osiàgnà faz´ wzrostu i odpo-
wiedzi na pytania o ich jakoÊç postrzeganà, o modele pozwalajàce na szacowanie
stopnia spe∏nienia wymagaƒ klientów przez wybrany produkt, stanà si´ dla ban-
ku potrzebà bie˝àcà.

W przedstawianej pracy jej autorzy podejmujà prób´ sformu∏owania mode-
lu jakoÊci bankowej us∏ugi internetowej, postrzeganej przez klientów indywidu-
alnych banku (jakoÊci postrzeganej bankowej us∏ugi internetowej) na podstawie
badaƒ przeprowadzanych na prze∏omie lat 2003/ 2004 – majàc ÊwiadomoÊç, ˝e
wspomniana dynamika rynku tych us∏ug stwarza potrzeb´ ciàg∏ych poszukiwaƒ
w tym zakresie i opracowany model b´dzie ewoluowa∏ w czasie.

Poni˝sza praca stanowi kontynuacj´ pierwszego etapu badaƒ ju˝ opublikowa-
nych przez autorów, zakoƒczonych opracowaniem metodyki badaƒ jakoÊci ban-
kowych us∏ug internetowych postrzeganych przez klientów indywidualnych oraz
sformu∏owaniem charakterystyki – listy cech pierwotnych – takiej us∏ugi1. Opra-
cowana metodyka badaƒ zosta∏a przedstawiona schematycznie na rysunku 1.

1 S. Doroszewicz, A. Niedêwiecka, Projekt badaƒ jakoÊci internetowej us∏ugi bankowej, postrzeganej
przez klientów indywidualnych, Zeszyty Naukowe SGH, paêdziernik 2004.



Rysunek 1. Procedura badaƒ zorientowanych na sformu∏owanie charakterysty-
ki wymiarowej internetowej us∏ugi bankowej

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Przedmiotem przedstawianej pracy (drugi etap badaƒ) sà kroki 3–12 pro-
cedury na rys. 1.

2. Kwestionariusz dla oceny cech pierwotnych badanej us∏ugi

W cytowanej pracy sformu∏owano list´ cech pierwotnych charakterystyki banko-
wej us∏ugi internetowej, postrzeganej przez klientów indywidualnych, sk∏adajàcà
si´ z 36 pozycji (etap 3). Lista stanowi∏a podstaw´ opracowania kwestionariusza
ankietowego – narz´dzia badawczego, które pos∏u˝y∏o do badaƒ ocen, jakie re-

Lista 2 Charakterystyka wymiarowa
internetowej us∏ugi bankowej (pierwotna)

Ogólna charakterystyka
internetowej us∏ugi

bankowej

OkreÊlenie listy cech pierwotnych
badanej us∏ugi (1)

Weryfikacja, uzupe∏nienie listy cech
pierwotnych us∏ugi (2)

Lista 1

Formu∏owanie kwestionariusza ankietowego.
Skala Likerta (3)

Badania pilota˝owe (4)

Analiza rzetelnoÊci i komunikatywnoÊci
pozycji kwestionariusza (5)

Badania ankietowe (strona www) (6)

Analiza rzetelnoÊci kwestionariusza
i pozycji (7)

Agregacja cech pierwotnych – analiza
g∏ównych sk∏adowych (8)

Interpretacja struktury wyodr´bnionych
czynników (9)

Formu∏owanie kwestionariusza ankietowego
Skala porzàdkowa wag wymiarów (10)

Badania ankietowe wag wymiarów
(strona www) (11)

Interpretacja uzyskanych wyników badaƒ (12)

Analiza dyskryminacyjna

Kwestionariusz 1

Wyniki badaƒ

Kwestionariusz 2

Wyniki badaƒ

Kwestionarisz rzetelny

Czynniki i ich wewn. struktura

Charakterystyka wymiarowa internetowej
us∏ugi bankowej (wtórna)

Kwestionariusz 3

Model jakoÊci bankowej us∏ugi internetowej
postrzeganej przez klientów indywidualnych

Próba populacji klientów
indywidualnych banków
internetowych

Próba populacji
klientów indywidualnych
banków internetowych

Próba populacji
klientów indywidualnych
banków internetowych

Grupa dyskusyjna

Model Servqual
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spondenci przypisujà poszczególnym w∏aÊciwoÊciom rozwa˝anej us∏ugi. Pozycje
tego kwestionariusza sformu∏owano w postaci twierdzeƒ (pozytywnych) i ka˝de-
mu z nich przyporzàdkowano siedmiostopniowà skal´ Likerta. Kwestionariusz
uzupe∏niono metryczkà uwzgl´dniajàcà kategorie: p∏ci, wykszta∏cenia, wieku re-
spondentów oraz rodzaju banku, z którego us∏ug respondenci korzystajà.

Przy pomocy opracowanego kwestionariusza, umieszczajàc go na stronie
internetowej www.prnews.pl, poÊwi´conej bankowoÊci internetowej (etap 4), prze-
prowadzono badania pilota˝owe, których celem by∏a weryfikacja komunikatyw-
noÊci i rzetelnoÊci tego narz´dzia. Do badaƒ pilota˝owych pobrano prób´ n1 = 103
klientów indywidualnych. Pobrana próba nie by∏a próbà losowà.

Na podstawie ocen dokonanych przez respondentów zosta∏a wykonana
z pozytywnym rezultatem analiza rzetelnoÊci kwestionariusza przy wykorzysta-
niu testu a-Cronbacha. Nast´pnie, przeprowadzono wtórnà dyskusj´ komunika-
tywnoÊci twierdzeƒ kwestionariusza w gronie respondentów, dost´pnych auto-
rom pracy. W ten sposób zweryfikowano trafnoÊç przygotowanego kwestionariusza
(etap 5). Ostatecznà wersj´ narz´dzia badawczego, sk∏adajàcego si´ z 41 twier-
dzeƒ przedstawiono poni˝ej (tabela 1).

Tabela 1. Kwestionariusz ankietowy – badanie w∏aÊciwe
Szanowni Paƒstwo!
Zwracam si´ z proÊbà o poÊwi´cenie kilku chwil na wype∏nienie poni˝szej ankiety. Jest ona skierowana do osób ob-
s∏ugujàcych swoje konto bankowe przez Internet. Jej wyniki pos∏u˝à jako naukowy materia∏ badawczy do pracy dok-
torskiej. Ankieta sk∏ada si´ z 41 krótkich twierdzeƒ. Prosz´ o zaznaczenie jednej z siedmiu wskazanych ocen dla
ka˝dego z nich. Dla u∏atwienia skala numerowana jest od 1 do 7.

Twierdzenia Ca∏kowicie si´ Cz´Êciowo si´ Nie zgadzam Nie mam Zgadzam si´ Cz´Êciowo si´ Ca∏kowicie si´
nie zgadzam nie zgadzam si´ zdania zgadzam zgadzam

1 2 3 4 5 6 7

1 Grafika i kolorystyka strony
internetowej mojego banku jest
przyjazna dla oka

2 Lista hase∏ jednorazowych do
przelewów w moim banku
zapewnia ca∏kowità ochron´
przekazywanych Êrodków
finansowych

3 Obs∏uga rachunku bankowego
przez Internet umo˝liwia mi
bie˝àce monitorowanie salda
i historii operacji

4 Jestem zadowolony z tego, ˝e
szybko ∏àcz´ si´ z bankiem drogà
Internetowà

5 Mój bank w czytelny sposób
informuje o zmianach np.
oprocentowania, nawet je˝eli
zmiany te sà niekorzystne
dla mnie

6 Reklamy produktów na stronie
internetowej mojego banku nie
przeszkadzajà mi
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Tabela 1. (cd.)
Twierdzenia Ca∏kowicie si´ Cz´Êciowo si´ Nie zgadzam Nie mam Zgadzam si´ Cz´Êciowo si´ Ca∏kowicie si´

nie zgadzam nie zgadzam si´ zdania zgadzam zgadzam
1 2 3 4 5 6 7

7 Nie mam ˝adnych obaw przed
lokowaniem Êrodków finansowych
w moim banku internetowym

8 Po otwarciu rachunku przez
Internet szybko otrzymuj´ umow´
do domu

9 Informacja otrzymana ze strony
www banku i w placówce banku
jest to˝sama

10 Algorytm budowania has∏a do
logowania w moim banku
zapewnia wystarczajàcà ochron´
przed dost´pem do konta
niepowo∏anych osób

11 Mobilna reklama urozmaica stron´
internetowà mojego banku

12 Wsz´dzie, gdzie mam dost´p do
Internetu, mog´ skorzystaç z us∏ug
mojego banku internetowego

13 Mój bank przez strony internetowe
informuje mnie wczeÊniej
o planowanych zmianach,
np. stóp procentowych

14 Bank internetowy poprzez
stosowanie wielu zabezpieczeƒ do
obs∏ugi konta przez Internet daje
mi poczucie bezpieczeƒstwa moich
Êrodków pieni´˝nych

15 Ch´tnie korzystam z mo˝liwoÊci
za∏o˝enia lokaty przez Internet
poniewa˝ jest to ∏atwe

16 Rozmieszczenie informacji na
stronie internetowej mojego banku
jest dla mnie czytelne i logiczne

17 Oprocentowanie depozytów
w moim banku jest dla mnie
korzystne

18 Z ∏atwoÊcià wykonuje przelewy
przez Internet

19 Przez ca∏à dob´ mog´
skontaktowaç si´ z doradcà
bankowym przez e-mail

20 Mój bank posiada system awaryjny
zapobiegajàcy powstawaniu
zak∏óceƒ w dost´pie do konta

21 Oprocentowanie rachunków
bie˝àcych w moim banku jest dla
mnie korzystne

22 Uk∏ad strony internetowej mojego
banku pozwala na szybkie
odnalezienie konkretnej informacji

23 Mo˝liwoÊç zmiany has∏a do
logowania w dowolnym momencie
zapewnia mi poczucie nale˝ytej
ochrony mojego konta
internetowego
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Tabela 1. (cd.)
Twierdzenia Ca∏kowicie si´ Cz´Êciowo si´ Nie zgadzam Nie mam Zgadzam si´ Cz´Êciowo si´ Ca∏kowicie si´

nie zgadzam nie zgadzam si´ zdania zgadzam zgadzam
1 2 3 4 5 6 7

24 Wykonywanie operacji przez
Internet jest dla mnie ∏atwe
i wygodne

25 Prawdopodobieƒstwo awarii sieci
w moim banku uniemo˝liwiajàce
dost´p do konta jest praktycznie
zerowe

26 BankowoÊç internetowa to „bank
dla klienta”, a nie „klient
dla banku”

27 Koszty prowizji w moim banku sà
relatywnie niskie

28 WielkoÊç czcionki na stronie
internetowej mojego banku
zapewnia przejrzystoÊç
przekazywanych informacji/∏atwoÊç
czytania

29 Token zapewnia wystarczajàce
bezpieczeƒstwo wykonywanych
operacji

30 ¸atwo odnajduj´ instrukcje
wykonywania konkretnych operacji
bankowych na stronie internetowej
mojego banku

31 Mój bank reaguje z korzyÊcià dla
klienta wraz ze zmianami
czynników makroekonomicznych
np. stóp procentowych NBP

32 Proszàc o porad´ za poÊrednictwem
e-mail, otrzymuj´ pe∏nà i rzetelnà
informacj´

33 Proporcje grafiki i informacji
tekstowej na stronie mojego banku
sà odpowiednie

34 Logowanie nie sprawia
mi trudnoÊci

35 TreÊç instrukcji zwiàzanych
z wykonaniem operacji jest dla
mnie zrozumia∏a

36 Oprocentowanie kredytów w moim
banku jest dla mnie korzystne

37 Informacja o produktach i us∏ugach
na stronie internetowej jest pe∏na
i rzetelna

38 Mój bank zapewnia stanowiska
internetowe dla klientów

39 Mój bank oferuje mi w obs∏udze
przez Internet wystarczajàcy
wachlarz us∏ug

40 Strona internetowa mojego banku
zapewnia wyczerpujàcà informacj´
o banku i jego produktach

41 Po wys∏aniu zapytania przez
e-mail szybko otrzymuj´ odpowiedê
od doradcy
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èród∏o: opracowanie w∏asne.

3. Przebieg i wyniki badaƒ wartoÊci cech pierwotnych
internetowej us∏ugi bankowej postrzeganej przez klientów
indywidualnych

Opracowany kwestionariusz umieszczono na wspomnianej stronie internetowej
(etap 6) i pobrano prób´ (równie˝ nie losowà) o liczebnoÊci n2 = 174 responden-
tów. Nawiàzujàc do kategorii okreÊlonych w metryczce, charakterystyka pobra-
nej próby przedstawia∏a si´ nast´pujàco (tabela 2).

Tabela 2. Rozk∏ady liczebnoÊci badanej próby ze wzgl´du na wykszta∏cenie,
wiek i rodzaj banku, n2 = 174

P∏eç/Wykszta∏cenie M´ska ˚eƒska

Wy˝sze 106 25

Ârednie 33 5

Podstawowe 1 4

SUMA 140 34

WIEK

<20 lat 5 1

21–35 lat 107 17

36–45 lat 23 12

>45 lat 5 4

SUMA 140 34

P∏eç: Pana/ Pani wykszta∏cenie: Pana/ Pani wiek: Bank, z którego us∏ug
korzystam za

� Kobieta � Wy˝sze � do 20 lat poÊrednictwem
� M´˝czyzna � Ârednie � 21–35 lat Internetu to:

� Podstawowe � 36–45 lat � mBank
� powy˝ej 45 lat � Inteligo+PKO BP

� BZ WBK
� CitiBank
� ING BSK
� BPH PBK
� MultiBank
� Pekao S.A.
� Millennium
� Inny

74 Stefan Doroszewicz, Alicja Niedêwiecka



P∏eç/Bank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M´ska 83 17 2 2 2 4 15 4 1 10

˚eƒska 25 1 0 1 1 1 2 1 0 2

SUMA 108 18 2 3 3 5 17 5 1 12
1. mBank 6. BPH PBK
2. Inteligo/PKO BP 7. MultiBank
3. BZ WBK 8. Pekao S.A.
4. CitiBank 9. Millennium
5. ING BSK 10. Inny

èród∏o: opracowanie w∏asne.

W oparciu o uzyskane oceny poszczególnych twierdzeƒ kwestionariusza prze-
prowadzono analiz´ rzetelnoÊci narz´dzia i jego pozycji uzyskujàc wartoÊç staty-
styki Cronbacha a � 0,94.

Jako kryterium rzetelnoÊci poszczególnych pozycji przyj´to wartoÊç rk = 0,10
wspó∏czynnika korelacji danego twierdzenia „i” z pozosta∏ymi pozycjami kwestio-
nariusza. Twierdzenia, dla których uzyskano ri > rk, uznano za spójne z przezna-
czeniem kwestionariusza i nie obni˝ajàce jego rzetelnoÊci. W wyniku przeprowa-
dzonej analizy uzyskano dla ka˝dego z 41 badanych twierdzeƒ ri > rk. Bioràc pod
uwag´ wartoÊç a-Cronbacha i wyniki badaƒ rzetelnoÊci pozycji, zastosowany
kwestionariusz uznano za rzetelne narz´dzie badawcze (etap 7).

Zbiór ocen poszczególnych twierdzeƒ poddano analizie g∏ównych sk∏ado-
wych stosujàc znormalizowanà metod´ VARIMAX rotacji wyodr´bnionych czyn-
ników. Jako zasad´ okreÊlania iloÊci wyodr´bnianych czynników zastosowano
kryterium Kaisera-Gutmanna2. Stosujàc wymienione zasady, wyodr´bniono 9 za-
gregowanych czynników i poddano je interpretacji merytorycznej.

Merytoryczna analiza struktury wewn´trznej wi´kszoÊci wy∏onionych czyn-
ników okaza∏a si´ praktycznie niemo˝liwa. Jak si´ wydaje, napotkane trudnoÊci
w interpretacji struktur wyodr´bnionych czynników mo˝na wyjaÊniç przede wszyst-
kim niewykszta∏conymi schematami poznawczymi, stosowanymi przez responden-
tów pobranej próby w ocenianiu bankowej us∏ugi internetowej jako wzgl´dnie
nowego produktu.

Przeprowadzono kilka symulacji analizy g∏ównych sk∏adowych dla ró˝nych
kategorii respondentów, które okreÊlono w metryczce kwestionariusza. Na pod-
stawie wyników tych symulacji stwierdzono, ˝e jedynie wyniki respondentów
w przedziale wiekowym 21–35 lat, niezale˝nie od p∏ci i wykszta∏cenia, umo˝li-
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wiajà wzgl´dnie spójnà merytorycznie interpretacj´ struktury wyodr´bnionych
czynników (etapy 8–9).

Jak si´ wydaje, uzyskany rezultat mo˝na uzasadniç tym, i˝ osoby wymie-
nionej kategorii wiekowej mog∏y mieç cz´stszy kontakt z Internetem, który sta∏
si´ dla nich narz´dziem komunikacji z otoczeniem, na tyle cz´sto u˝ywanym, ˝e
u tych osób powsta∏y w miar´ dobrze wykszta∏cone schematy poznawcze pozwa-
lajàce na wzgl´dnie powtarzalne oceny. Na tej podstawie postawiono tez´ robo-
czà, i˝ grupa indywidualnych klientów bankowoÊci internetowej w wieku 21–35
lat wzgl´dnie jednorodnie postrzega internetowà us∏ug´ bankowà.

Argumentem przemawiajàcym za postawionà tezà, jak si´ wydaje, jest tak-
˝e rozk∏ad liczebnoÊci poszczególnych grup wiekowych, przedstawiony w tabeli 2.
Grupa 21–35 lat jest tu kategorià modalnà, której liczebnoÊç zdecydowanie prze-
wy˝sza pozosta∏e. Jak mo˝na sàdziç, oznacza to, ˝e tacy klienci najcz´Êciej ko-
rzystajà z bankowoÊci internetowej, a zarazem jako us∏ugobiorcy funkcjonujà w re-
lacji z bankiem z wzgl´dnie ma∏à niepewnoÊcià (bardziej wykszta∏conym schematem
poznawczym), w porównaniu z osobami pozosta∏ych grup wiekowych, szczegól-
nie klientów starszych.

Przes∏ankà, pozwalajàcà poÊrednio t∏umaczyç postawionà tez´, jest nega-
tywny wynik omawianej symulacji uzyskany dla grupy respondentów z wy˝szym
wykszta∏ceniem. Wzgl´dnie du˝y udzia∏ osób starszych w tej kategorii klientów
banku, jak mo˝na sàdziç, zak∏óca wzgl´dnà jednorodnoÊç postrzegania interne-
towej us∏ugi bankowej, co przemawia za tym, ˝e nie wykszta∏cenie, a wiek sta-
nowi zmiennà dyskryminujàcà postrzeganie tej us∏ugi ze strony klientów indy-
widualnych.

W zwiàzku z przedstawionà tezà dalsze badania i analizy zwiàzane z jako-
Êcià internetowej us∏ugi bankowej ograniczono do grupy wiekowej 21–35 lat.
Rozk∏ady liczebnoÊci ze wzgl´du na wykszta∏cenie i rodzaj wybranego banku dla
tej grupy wiekowej przedstawiono w tabeli 3.

Dla wyodr´bnionej grupy wiekowej wykonano analiz´ rzetelnoÊci kwestio-
nariusza i jego pozycji uzyskujàc wartoÊç a-Cronbacha � 0,93 oraz wartoÊci wspó∏-
czynników korelacji pozycji z wynikiem kwestionariusza, spe∏niajàce warunek
ri > rk = 0,10. Na tej podstawie uznano, ˝e nie ma podstaw do korekty kwestio-
nariusza i za rzetelny przyj´to wynik analizy g∏ównych sk∏adowych uzyskany
w trakcie symulacji. Interpretujàc struktur´ 13 wy∏onionych czynników, przypi-
sano im nazwy – treÊç znaczeniowà (tabela 4).
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Tabela 3. Rozk∏ady liczebnoÊci ze wzgl´du na wykszta∏cenie i rodzaj wybrane-
go banku i grupie wiekowej 21–35 lat, n3 = 124.

P∏eç/Wykszta∏cenie M´ska ˚eƒska

Wy˝sze 83 13

Ârednie 23 3

Podstawowe 1 1

SUMA 107 17

P∏eç/Bank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M´ska 62 15 1 2 2 4 13 1 1 6

˚eƒska 9 1 0 1 1 1 2 1 0 1

SUMA 71 16 1 3 3 5 15 2 1 7
1. mBank 6. BPH PBK
2. Inteligo/PKO BP 7. MultiBank
3. BZ WBK 8. Pekao S.A.
4. CitiBank 9. Millennium
5. ING BSK 10. Inny

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Tabela 4. Charakterystyka wymiarowa i nazwy wyodr´bnionych czynników,
grupa 21–35 lat, n3 = 124

Nr Czynnik Twierdzenie z kwestionariusza ankietowego
Nr twierdzenia

z kwestionariusza
Dost´pnoÊç bankowej Wsz´dzie, gdzie mam dost´p do Internetu, mog´

12
1

us∏ugi internetowej. skorzystaç z us∏ug mojego banku internetowego
BankowoÊç internetowa to „bank dla klienta”,

26a nie „klient dla banku”
SprawnoÊç komunikacji Mój bank przez strony internetowe informuje
z bankiem. mnie wczeÊniej o planowanych zmianach, 13

np. stóp procentowych

2
Uk∏ad strony internetowej mojego banku pozwala

22na szybkie odnalezienie konkretnej informacji
¸atwo odnajduj´ instrukcje wykonywania
konkretnych operacji bankowych na stronie 30
internetowej mojego banku

AtrakcyjnoÊç finansowa Oprocentowanie depozytów w moim banku jest
17us∏ug bankowoÊci dla mnie korzystne

3
internetowej. Oprocentowanie rachunków bie˝àcych w moim

21banku jest dla mnie korzystne
Oprocentowanie kredytów w moim banku jest

36dla mnie korzystne
¸atwoÊç obs∏ugi konta Z ∏atwoÊcià wykonuje przelewy przez Internet 18

4 internetowego. Wykonywanie operacji przez Internet jest dla
24mnie ∏atwe i wygodne
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Tabela 4. (cd.)

Nr Czynnik Twierdzenie z kwestionariusza ankietowego
Nr twierdzenia

z kwestionariusza
WielkoÊç czcionki na stronie internetowej mojego
banku zapewnia przejrzystoÊç przekazywanych 28

4
informacji i ∏atwoÊç czytania
Logowanie nie sprawia mi trudnoÊci 34
TreÊç instrukcji zwiàzanych z wykonaniem

35operacji jest dla mnie zrozumia∏a
RzetelnoÊç informacji Informacja o produktach i us∏ugach na stronie

37na stronie internetowej jest pe∏na i rzetelna
5 internetowej. Strona internetowa mojego banku zapewnia

wyczerpujàcà informacj´ o banku i jego 40
produktach

Zaufanie do Nie mam ˝adnych obaw przed lokowaniem
6 bankowoÊci Êrodków finansowych w moim banku 7

internetowej/wirtualnej. internetowym
Mo˝liwoÊç bie˝àcego Obs∏uga rachunku bankowego przez internet

7 monitorowania umo˝liwia mi bie˝àce monitorowanie salda 3
historii/salda rachunku. i historii operacji
Dost´pnoÊç stanowisk Mój bank zapewnia stanowiska internetowe

8 internetowych do dla klientów 38
samodzielnej obs∏ugi.

9
Token. Token zapewnia wystarczajàce bezpieczeƒstwo

29wykonywanych operacji
Szeroka gama Mój bank oferuje mi w obs∏udze przez Internet

10
produktów banku wystarczajàcy wachlarz us∏ug

39dost´pnych przez
Internet.
Wizualizacja informacji Grafika i kolorystyka strony internetowej mojego

1na stronie banku sà przyjazne dla oka
internetowej banku. Reklamy produktów na stronie internetowej

6mojego banku nie przeszkadzajà mi
Rozmieszczenie informacji na stronie

11 internetowej mojego banku jest dla mnie 16
czytelne i logiczne
Uk∏ad strony internetowej mojego banku pozwala

22na szybkie odnalezienie konkretnej informacji
Proporcje grafiki i informacji tekstowej

33na stronie mojego banku sà odpowiednie
Zabezpieczenia dost´pu Lista hase∏ jednorazowych do przelewów w moim
do mojego konta banku zapewnia ca∏kowità ochron´ 2

12
internetowego przez przekazywanych Êrodków finansowych
niepowo∏ane osoby. Algorytm budowania has∏a do logowania w moim

banku zapewnia wystarczajàcà ochron´ przed 10
dost´pem do konta niepowo∏anych osób
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Tabela 4. (cd.)

Nr Czynnik Twierdzenie z kwestionariusza ankietowego
Nr twierdzenia

z kwestionariusza
12 Bank internetowy poprzez stosowanie wielu

zabezpieczeƒ do obs∏ugi konta przez Internet
14daje mi poczucie bezpieczeƒstwa moich Êrodków

pieni´˝nych
Mo˝liwoÊç zmiany has∏a do logowania
w dowolnym momencie zapewnia mi poczucie 23
nale˝ytej ochrony mojego konta internetowego

KompatybilnoÊç us∏ug Po otwarciu rachunku przez Internet szybko
8

13
bankowoÊci otrzymuje umow´ do domu
internetowej Informacja otrzymana ze strony www banku

9i tradycyjnej i w placówce banku jest to˝sama

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli 4, forma zdaniowa, okre-
Êlajàca model charakterystyki wymiarowej internetowej us∏ugi bankowej, po-
strzeganej przez klientów indywidualnych, ma postaç:

IUB = f (x1, x2, x3, … x13),

gdzie:
IUB – model charakterystyki wymiarowej internetowej us∏ugi bankowej, postrze-
ganej przez klientów indywidualnych,
xi = 1,k – czynniki agregujàce pierwotne w∏aÊciwoÊci tej us∏ugi,
X1 – dost´pnoÊç bankowej us∏ugi internetowej,
X2 – sprawnoÊç komunikacji z bankiem,
X3 – atrakcyjnoÊç finansowa us∏ug bankowoÊci internetowej,
X4 – ¸atwoÊç obs∏ugi konta internetowego,
X5 – rzetelnoÊç informacji na stronie internetowej,
X6 – zaufanie do bankowoÊci internetowej/wirtualnej,
X7 – mo˝liwoÊç bie˝àcego monitorowania historii/salda rachunku,
X8 – dost´pnoÊç stanowisk internetowych do samodzielnej obs∏ugi,
X9 – token,
X10 – szeroka gama produktów banku dost´pnych przez Internet,
X11 – wizualizacja informacji na stronie internetowej banku,
X12 – zabezpieczenia dost´pu do mojego konta internetowego przez niepowo∏ane
osoby,
X13 – kompatybilnoÊç us∏ug bankowoÊci internetowej i tradycyjnej.
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Wy˝ej przedstawionà form´ zdaniowà uznano za wielowymiarowy obraz
us∏ugi bankowej postrzeganej przez klientów indywidualnych o wzgl´dnie ukszta∏to-
wanych schematach poznawczych podczas internetowej komunikacji z bankiem.

4. Model jakoÊci internetowej us∏ugi bankowej postrzeganej
przez klientów indywidualnych

OrtogonalnoÊç czynników wyodr´bnionych w trakcie analizy g∏ównych sk∏ado-
wych – a w konsekwencji wzajemna niezale˝noÊç argumentów opracowanej for-
my zdaniowej IUB – sk∏ania do przyj´cia ogólnej formu∏y jakoÊci internetowej
us∏ugi bankowej postrzeganej przez klientów indywidualnych o postaci:

gdzie:
QIUB – model charakterystyki wymiarowej internetowej us∏ugi bankowej, po-
strzeganej przez klientów indywidualnych,
qi – znormalizowane oceny tych czynników,
°i – wagi wyodr´bnionych czynników3.

W celu wyznaczania parametrów przedstawionego ogólnego równania jako-
Êci, przeprowadzono badania ankietowe wÊród klientów indywidualnych banków
z mo˝liwoÊcià obs∏ugi internetowej. Badania te oparto na nast´pujàcych za∏o˝eniach:

1) oszacowania wag 13 zdefiniowanych wymiarów internetowej us∏ugi ban-
kowej b´dà prowadzone na podstawie ich uporzàdkowaƒ dokonanych przez
respondentów,

2) relacje porzàdkujàce formu∏owane przez respondentów b´dà ograniczone
do szeÊciooelementowych; osoba oceniajàca przypisze rangi jedynie sze-
Êciu czynnikom, dla niej najwa˝niejszym,

3) podstawà do oszacowania wag b´dà sumy rang przypisanych przez re-
spondentów poszczególnym czynnikom,

4) sumy rang przypisanych 13 czynników podlegajà rozk∏adowi typu Pareto
o postaci:
• w grupie A czynników najistotniejszych znajduje si´ 20% ogólnej liczby

(13) wymiarów charakterystyki badanej us∏ugi, tzn. 2,6 � 3 czynniki
o najwi´kszych sumach rang (ranga 6 okreÊla najwa˝niejszy element upo-

,Q qIUB i
i

k

i
1

13

= a
=

=

l!
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rzàdkowania). Grupa A obejmuje 70% sumy wag przypisanych poszcze-
gólnym 13 czynnikom,

• w grupie B czynników Êrednio wa˝nych znajduje si´ 30% ogólnej liczby
wymiarów, tzn. 3,9 � 4 czynniki o kolejnych najwi´kszych sumach rang
(pomijajàc wymiary grupy A). Grupa B obejmuje 25% sumy wag przy-
pisywanych poszczególnym 13 czynnikom,

• w grupie C czynników ma∏o wa˝nych znajduje si´ 50% ogólnej liczby
wymiarów, tzn. 6,5 � 6 czynników o najni˝szych sumach rang. Grupa
C obejmuje 5% sumy wag przypisywanych poszczególnym 13 czynnikom.

5) w ramach poszczególnych klas rozk∏adu Pareto zró˝nicowanie wspó∏czyn-
ników wa˝noÊci wynika z udzia∏ów uwzgl´dnionych tam sum rang.

Na podstawie przedstawionych za∏o˝eƒ, w badaniach wag wykorzystano
kwestionariusz przedstawiony ni˝ej.

Tabela 5. Kwestionariusz ankietowy
Szanowni Paƒstwo,
Zwracam si´ z proÊbà o wype∏nienie poni˝szej ankiety, która skierowana jest do osób obs∏ugujàcych swoje konto
bankowe przez Internet. Prosz´ wybraç szeÊç najwa˝niejszych dla Pana/ Pani twierdzeƒ z 13 podanych poni˝ej
i przyporzàdkowaç wybranym szeÊciu twierdzeniom numery od 1 do 6. Twierdzeniu najwa˝niejszemu prosz´ przy-
pisaç Nr 1, najmniej wa˝nemu – Nr 6.

Moim zdaniem hierarchia twierdzeƒ, okreÊlajàcych bankowoÊç internetowà/wir-
tualnà, przedstawia si´ nast´pujàco:

1 Dost´pnoÊç bankowej us∏ugi internetowej.
2 AtrakcyjnoÊç finansowa us∏ug bankowoÊci internetowej.
3 RzetelnoÊç informacji na stronie internetowej.
4 KompatybilnoÊç us∏ug bankowoÊci internetowej i tradycyjnej.
5 Mo˝liwoÊç bie˝àcego monitorowania historii/ salda rachunku.
6 Zabezpieczenia dost´pu do mojego konta internetowego przez niepowo∏ane osoby.
7 Dost´pnoÊç stanowisk internetowych do samodzielnej obs∏ugi.
8 SprawnoÊç komunikacji z bankiem.
9 Zaufanie do bankowoÊci internetowej/ wirtualnej.

10 Szeroka gama produktów banku dost´pnych przez internet.
11 Wizualizacja informacji na stronie internetowej banku.
12 ¸atwoÊç obs∏ugi konta internetowego.
13 Token.

èród∏o: opracowanie w∏asne.

P∏eç: Wiek: Bank:

1 M´˝czyzna 1 20 lat 1 mBank 6 BPH PBK
2 Kobieta 2 21–35 lat 2 Inteligo/PKO BP 7 MultiBank

3 26–45 lat 3 BZ WBK 8 Pekao S.A.
4 46 lat 4 CitiBank 9 Millennium

5 ING BSK 10 Inny
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Kwestionariusz, podobnie jak poprzednie, umieszczono na stronie interne-
towej www.prnews.pl (etap 11). W ten sposób pobrano prób´ nielosowà o liczeb-
noÊci n4 = 76. Uzyskane wyniki uporzàdkowane w postaci sum rang przedsta-
wiono w tabeli 5.

Tabela 6. Wyniki oszacowanych wag modelu jakoÊci IUB
Lp. Nazwa czynnika Suma rang Grupa Wagi °i

1 Dost´pnoÊç bankowej us∏ugi internetowej. 222 A 0,23

2
AtrakcyjnoÊç finansowa us∏ug bankowoÊci

221 A 0,23internetowej.
3 RzetelnoÊç informacji na stronie internetowej. 31 C 0,01

4
KompatybilnoÊç us∏ug bankowoÊci internetowej

68 C 0,01i tradycyjnej.

5
Mo˝liwoÊç bie˝àcego monitorowania historii/salda

233 A 0,23rachunku.

6
Zabezpieczenia dost´pu do mojego konta

193 B 0,08internetowego przez niepowo∏ane osoby.

7
Dost´pnoÊç stanowisk internetowych

33 C 0,01do samodzielnej obs∏ugi.
8 SprawnoÊç komunikacji z bankiem. 179 B 0,07
9 Zaufanie do bankowoÊci internetowej/wirtualnej. 73 C 0,01

10
Szeroka gama produktów banku dost´pnych

124 B 0,05przez internet.

11
Wizualizacja informacji na stronie internetowej

64 C 0,01banku.
12 ¸atwoÊç obs∏ugi konta internetowego. 126 B 0,05
13 Token. 31 C 0,01

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Wagi poszczególnych wymiarów IUB przedstawione w tabeli 6 stanowià
zaokràglone wyniki analizy przeprowadzonej zgodnie z przyj´tymi za∏o˝eniami.
Uzyskane wyniki stanowi∏y podstaw´ do sformu∏owania modelu jakoÊci interne-
towej us∏ugi bankowej postrzeganej przez klientów indywidualnych o postaci przed-
stawionej poni˝ej:

QIUB = 0,23q1 + 0,23q2 + 0,01q3 + 0,01q4 + 0,23q5 + 0,08q6 + 0,01q7 +
+ 0,07q8 + 0,01q9 + 0,05q10 + 0,01q11 + 0,05q12 + 0,01q13,

gdzie:
IUB – model charakterystyki wymiarowej internetowej us∏ugi bankowej, postrze-
ganej przez klientów indywidualnych,
qi = 1,k – jakoÊci czàstkowe badanej us∏ugi odpowiadajàce jej poszczególnym wy-
miarom,
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°i = 1,k – parametry modelu – wagi poszczególnych wymiarów,
q1 – dost´pnoÊç bankowej us∏ugi internetowej,
q2 – atrakcyjnoÊç finansowa us∏ug bankowoÊci internetowej,
q3 – rzetelnoÊç informacji na stronie internetowej,
q4 – kompatybilnoÊç us∏ug bankowoÊci internetowej i tradycyjnej,
q5 – mo˝liwoÊç bie˝àcego monitorowania historii/ salda rachunku,
q6 – zabezpieczenia dost´pu do mojego konta internetowego przez niepowo∏ane
osoby,
q7 – dost´pnoÊç stanowisk internetowych do samodzielnej obs∏ugi,
q8 – sprawnoÊç komunikacji z bankiem,
q9 – zaufanie do bankowoÊci internetowej/wirtualnej,
q10 – szeroka gama produktów banku dost´pnych przez Internet,
q11 – wizualizacja informacji na stronie internetowej banku,
q12 – ∏atwoÊç obs∏ugi konta internetowego,
q13 – token.

5. Analiza uzyskanych wyników badaƒ

Wyniki przedstawione w tabeli 6, wskazujà ˝e w grupie A czynników najwa˝niej-
szych 69% sumy wag znalaz∏y si´ nast´pujàce wymiary charakterystyki interne-
towej us∏ugi bankowej postrzeganej przez klientów indywidualnych:

• mo˝liwoÊç bie˝àcego monitorowania historii/salda rachunku,
• dost´pnoÊç bankowej us∏ugi internetowej,
• atrakcyjnoÊç finansowa us∏ug bankowoÊci internetowej.
Mo˝liwoÊç bie˝àcego monitorowania historii/salda rachunku – do-

st´p do konta w formule 24/7/3654 – stwarza istotnà ró˝nic´ w porównaniu
z bankowoÊcià tradycyjnà. Daje to klientowi indywidualnemu poczucie wi´kszej
kontroli nad posiadanymi Êrodkami finansowymi i zarzàdzaniem nimi, bez ko-
niecznoÊci oczekiwania na co miesi´czny wyciàg bankowy czy wizyt w placówce
banku, w celu sprawdzenia konta.

Dost´pnoÊç bankowej us∏ugi internetowej – to cecha, bez której ban-
kowoÊç internetowa nie ma racji bytu. Pozwala na ca∏odobowy dost´p do rachun-
ku i wykonanie transakcji wsz´dzie, gdzie jest mo˝liwoÊç skorzystania z Inter-
netu. Dost´pnoÊç jest u∏atwieniem, dzi´ki któremu klient nie musi pojawiaç si´
w placówce banku, jest niezale˝ny od godzin otwarcia czy kolejek w banku. Ce-
cha ta jest zale˝na od sprawnoÊci funkcjonowania internetowego systemu ban-
kowego i zaplecza sprz´towego u˝ytkownika.
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AtrakcyjnoÊç finansowa – to skala korzyÊci dla klienta wynikajàca z porów-
nania bankowoÊci internetowej i tradycyjnej. Jest ona zale˝na od polityki ka˝dego
z banków w tej dziedzinie. Zarówno banki tradycyjne z obs∏ugà internetowà, jak
i wirtualne, przyciàgajà klientów korzystnà ofertà cenowà us∏ug dokonywanych
drogà internetowà. Dotyczy to oferty bankowej, jak i oko∏obankowej. Stron´ fi-
nansowà stanowi oprocentowanie rachunków i depozytów, koszty dokonywania
transakcji, np. przelewów, koszty prowadzenia rachunku czy op∏aty za naby-
cie/sprzeda˝ jednostek funduszy inwestycyjnych za poÊrednictwem Internetu.

Korzystne warunki cenowe sà jednym z bodêców przyciàgajàcych do korzy-
stania z IUB. Kszta∏towanie polityki cenowej bankowych us∏ug internetowych na
poziomie ni˝szym ni˝ obs∏uga w placówce ma na celu przyciàgni´cie klienta, na-
st´pnie sk∏onienie go do samoobs∏ugi, co w d∏u˝szej perspektywie czasu jest bar-
dzo korzystne dla banku5. Us∏ugi wykonywane przez klienta za poÊrednictwem
Internetu sà taƒsze, gdy˝ klient obs∏uguje si´ sam, ulegajà obni˝eniu koszty
funkcjonowania placówek bankowych, zatem nast´puje spadek kosztów sta∏ych
i zmiennych. Poza tym klient sam ponosi do pewnego stopnia odpowiedzialnoÊç
za prawid∏owe dokonanie transakcji – co powoduje spadek liczby reklamacji za
nieprawid∏owe wykonanie operacji z winy pracownika banku, choç w to miejsce
pojawià si´ innego typu reklamacje lub pytania, np. jak wykonaç danà transakcj´.

Kojarzenie atrakcyjnoÊci finansowej z bankowoÊcià internetowà, zwiàzane
jest z tym, ˝e banki, aby przyciàgnàç klientów, dywersyfikujà koszty tej obs∏ugi
w porównaniu z tradycyjnà bankowoÊcià. Taƒsze jest na przyk∏ad wykonywanie
przelewów, zakup jednostek funduszy inwestycyjnych itp. Te korzyÊci by∏y szcze-
gólnie widoczne w poczàtkach aktywnoÊci bankowoÊci internetowej w Polsce,
którà zapoczàtkowa∏y banki wirtualne: mBank, Inteligo, VWBank6. Ich oferty
by∏y znacznie korzystniejsze (prawie dziesi´ciokrotnie wy˝sze oprocentowanie
rachunku ROR7) ni˝ w tradycyjnych bankach, które jeszcze wtedy by∏y w poczàt-
kowych fazach projektów bankowoÊci internetowej. Obecnie, kiedy niemal wszyst-
kie banki oferujà IUB, przewaga kosztowa tych us∏ug w porównaniu z bankowo-
Êcià tradycyjnà nie jest ju˝ tak znaczna, aczkolwiek istnieje. Rol´ takiej przewagi
dla klienta odzwierciedlajà wyniki badaƒ okreÊlajàce przynale˝noÊç rozwa˝anego
wymiaru us∏ugi do grupy cech najwa˝niejszych.

Mo˝na postawiç pytanie, dlaczego akurat omówione trzy wymiary sà naj-
istotniejsze dla klienta indywidualnego. Obok argumentacji przedstawionej po-
wy˝ej, o ich wa˝noÊci przesàdzajà zapewne czynniki warunkujàce post´p cywili-
zacji, wzrost potrzeb i wymagaƒ klientów. Wzrost znaczenia zarzàdzania czasem
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warunkuje tu pozycj´ dost´pnoÊci us∏ug bankowych w hierarchii wa˝noÊci wy-
miarów tej us∏ugi.

Grupie B czynników, którym przypisano 25% sumy wag w ocenie IUB do-
konanej przez klienta indywidualnego, znalaz∏y si´ cztery wymiary:

• zabezpieczenia dost´pu do mojego konta internetowego przez niepowo∏a-
ne osoby,

• sprawnoÊç komunikacji z bankiem,
• szeroka gama produktów banku dost´pnych przez Internet,
• ∏atwoÊç obs∏ugi konta internetowego.
Najwy˝sza waga (0,08) wg przedstawionego modelu przypisana jest dla ce-

chy: zabezpieczenia dost´pu do mojego konta internetowego przez nie-
powo∏ane osoby. Jest to czynnik kszta∏towany przez bank, uzale˝niony od wie-
dzy i ÊwiadomoÊci klientów, w czym niebagatelny udzia∏ ma komunikacja banku
z klientami w sferze bezpieczeƒstwa transferu pieni´dzy.

Klient na ogó∏ nie wie, jak dzia∏a bankowoÊç internetowa od back-office’u.
Inaczej jà postrzegajà osoby bezpoÊrednio zwiàzane z technicznà obs∏ugà inter-
netowego systemu informatycznego banku, gdy˝ majà pe∏ny obraz funkcjonowa-
nia tej us∏ugi i stosowanych zabezpieczeƒ, a inaczej przeci´tny u˝ytkownik IUB.
W du˝ej mierze bezpieczeƒstwo klienta jest tu kszta∏towane przez niego same-
go, jego wiedz´ o przestrzeganiu zasad bezpiecznej obs∏ugi konta. Majàc Êwiado-
moÊç stanu wiedzy klienta indywidualnego w tej dziedzinie, banki powinny sto-
sowaç mo˝liwie wysokie standardy bezpieczeƒstwa, gdy˝ sà instytucjami zaufania
publicznego. Jak mo˝na sàdziç, przedstawione przes∏anki stanowià o tym, ˝e
omawiany wymiar IUB zosta∏ przez klientów umiejscowiony w grupie B, nie zaÊ
w grupie A – jak to przewa˝nie ma miejsce w wypadku us∏ug bankowych opar-
tych na kontakcie bezpoÊrednim.

Kolejna cecha w ramach grupy B – to sprawnoÊç komunikacji z ban-
kiem (waga 0,07 modelu). Komunikacj´ okreÊlajà informacje zawarte na stronie
internetowej banku, sprawny dost´p do nich, jak równie˝ przekazywanie komu-
nikatów w zrozumia∏ej formie i odpowiednim czasie. W bankowoÊci tradycyjnej
komunikacja opiera∏a si´ na bezpoÊrednim kontakcie klient – personel banku.
W bankowoÊci internetowej miejsce pracownika zajmuje portal internetowy ban-
ku, a na ocen´ jakoÊci komunikacji z bankiem wp∏ywa jakoÊç tego portalu.

W grupie B znalaz∏a si´ tak˝e ∏atwoÊç obs∏ugi konta internetowego
(0,05). W du˝ej mierze t´ cech´ okreÊla materialnoÊç strony internetowej – ogól-
nej i transakcyjnej. Zak∏adajàc, ˝e celem banku jest dà˝enie do ∏atwoÊci obs∏ugi,
wizualizacja portalu ma istotny wp∏yw na jej kszta∏towanie. W odniesieniu do
strony transakcyjnej ∏atwoÊç obs∏ugi odnosi si´ przede wszystkim do prostego
i logicznego dla klienta logowania i wykonywania operacji bankowych. ¸atwoÊç

JakoÊç bankowej us∏ugi internetowej    85



obs∏ugi strony ogólnej, to m.in. logiczne Êcie˝ki dost´pu do ró˝nych informacji,
zrozumia∏a treÊç komunikatów czy klarownoÊç instrukcji. ¸atwoÊç ka˝dej strony
okreÊlajà równie˝: czcionka, przejrzystoÊç stron.

Kolejnà cechà grupy B jest szeroka gama produktów banku dost´pna
przez Internet (0,05). Poczàtkowo funkcjonalnoÊç rachunków bankowych przez
internet ogranicza∏a si´ do wglàdu do historii/salda rachunku, wykonywania
przelewów i ich definiowania. Stopniowo platformy transakcyjne zosta∏y posze-
rzone o mo˝liwoÊci zak∏adania/rozwiàzywania lokat, definiowania zleceƒ sta∏ych,
obs∏ug´ kart p∏atniczych, monitoring produktów kredytowych, itd. Zacz´∏y pojawiaç
si´ tak˝e produkty z oferty oko∏obankowej: ubezpieczenia i fundusze inwestycyjne8.

Obs∏uga rachunku bie˝àcego jest obecnie standardem IUB, tote˝ rosnà i b´dà
rosnàç wymagania klientów zwiàzane z ró˝norodnoÊcià oferty produktowej. Dlatego
banki oferujà przez Internet coraz wi´cej produktów, w ch´ci zaspokojenia oczeki-
waƒ klientów. Przez to zatrzymujà dotychczasowych i zdobywajà nowych u˝ytkow-
ników us∏ug internetowych. W du˝ej mierze rozwój oferty kredytowej, w pe∏ni do-
st´pnej za poÊrednictwem Internetu, hamuje brak infrastruktury koniecznej do
wdro˝enia podpisu elektronicznego, pomimo istniejàcej ju˝ ustawy w tym zakresie.

W grupie C (6% sumy wag) znalaz∏o si´ 6 cech, ka˝da o wadze 0,01:
• zaufanie do bankowoÊci internetowej/wirtualnej,
• kompatybilnoÊç us∏ug bankowoÊci internetowej i tradycyjnej,
• dost´pnoÊç stanowisk internetowych do samodzielnej obs∏ugi,
• wizualizacja informacji na stronie internetowej banku,
• rzetelnoÊç informacji na stronie internetowej,
• token.
Poprzez rzetelnoÊç informacji na stronie internetowej mo˝na rozu-

mieç w∏aÊciwoÊci informacji przekazywanych przez strony internetowej, ujmujà-
ce wyczerpujàce dane o banku, o oferowanych us∏ugach. Jak wynika z przepro-
wadzonych badaƒ, cecha ta ma ma∏à wag´, co mo˝na argumentowaç tym, ˝e klienci
banków internetowych uto˝samiajà internetowà us∏ug´ bankowà z mo˝liwoÊcia-
mi transakcyjnymi na swoim rachunku bankowym, a informacj´, która niemal
zawsze zawarta jest na stronie ogólnej traktujà jako element dodatkowy, margi-
nalnie okreÊlajàcy jakoÊç us∏ugi.

Kolejna cecha, zaufanie do bankowoÊci internetowej zawiera w sobie
zarówno aspekt techniczny, jak i kryteria mi´kkie. Poprzez t´ cech´ mo˝na ro-
zumieç brak obaw, pewnoÊç, ˝e bank czyni wszystko, aby IUB by∏a sprawna, bez-
pieczna, co w konsekwencji sprzyja wykszta∏caniu g∏´bokich i sta∏ych relacji z klien-
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tem9. Zaufanie jest w du˝ej mierze kszta∏towane przez bank, jego polityk´ PR,
renom´ i wizerunek banku na rynku. W jego budowanie znaczàcy wk∏ad majà
tak˝e w∏asne doÊwiadczenia klienta, opinie innych klientów, informacje prasowe,
telewizyjne itd. Niskà wa˝noÊç tego czynnika mo˝na uzasadniç tym, ˝e w przy-
padku bankowoÊci internetowej stosowane sà najwy˝sze standardy informatycz-
no-technologiczne, wykluczony jest czynnik ludzki – w postaci personelu banko-
wego, a problem zaufania w du˝ej mierze mo˝na sprowadziç do w∏asnych
umiej´tnoÊci klienta w komunikowaniu si´ z bankiem drogà internetowà.

W tej samej grupie znalaz∏a si´ tak˝e cecha: dost´pnoÊç stanowisk in-
ternetowych do samodzielnej obs∏ugi. Niektóre banki dajà mo˝liwoÊç skorzy-
stania ze strony internetowej banku na specjalnych stanowiskach dla klientów,
w placówkach banku10 bàdê jak ma to miejsce w przypadku banków wirtualnych
– w tzw. kafejkach internetowych11. Niskà wa˝noÊç tej cechy mo˝na uzasadniç
tym, i˝ Internet jest obecnie narz´dziem powszechnie dost´pnym: w domu, pra-
cy, uczelni i jego udost´pnienie przez bank na ogó∏ nie jest konieczne.

Token jest specyficznym narz´dziem. S∏u˝y do generowania hase∏ wyko-
rzystywanych do wykonywania operacji bankowych przez Internet. W praktyce
stosowany jest tylko przez kilka banków, pozosta∏e stosujà listy hase∏ jednorazo-
wych oraz has∏a zdefiniowane przez klienta w procesie aktywacji dost´pu do
konta przez Internet. Niskà wa˝noÊç tej cechy, jak si´ wydaje, mo˝na t∏umaczyç
faktem, ˝e jest to rzadko stosowana i ma∏o popularna metoda zabezpieczenia do-
st´pu do konta.

Wizualizacja informacji oznacza ∏atwoÊç znalezienia konkretnych danych
na stronie internetowej banku. Jak wynika z badaƒ, jest to czynnik o niewiel-
kim znaczeniu dla klienta indywidualnego banku internetowego. Niskà wa˝noÊç
tego czynnika mo˝na t∏umaczyç tym, ˝e klient (wiek 21–35 lat) ma du˝e do-
Êwiadczenie i tym samym ∏atwoÊç pos∏ugiwania si´ us∏ugà internetowà, a zara-
zem ∏atwoÊç w poszukiwaniu informacji na stronie www. Wizualizacja informa-
cji – to tak˝e reklamy, cz´sto zak∏ócajàce postrzeganie poszukiwanych informacji
na stronie www, a w konsekwencji marginalizujàce znaczenie innych przekazów
ani˝eli poszukiwana informacja.

Poprzez cech´: kompatybilnoÊç us∏ug bankowoÊci internetowej i tra-
dycyjnej mo˝na rozumieç mo˝liwoÊç wykonywania tych samych operacji banko-
wych, zarówno w placówce banku, jak i przez Internet. Niskà wag´ tego czynni-
ka mo˝na t∏umaczyç przewagà bankowoÊci internetowej nad tradycyjnà, szczególnie
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w ÊwiadomoÊci m∏odych klientów, co sprawia, ˝e korzystanie z bankowoÊci tra-
dycyjnej, a w konsekwencji kompatybilnoÊç obydwu form Êwiadczenia us∏ugi
bankowej, dla tych klientów staje si´ bez znaczenia. M∏ody klient (21–35 lat) jest
przygotowany do korzystania z bankowoÊci wirtualnej i traci z pola widzenia
bankowoÊç tradycyjnà, o czym Êwiadczy sukces mBanku12, VW Banku i Inteligo13.

6. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych w pracy studiów badaƒ i rozwa˝aƒ mo˝na wy-
prowadziç nast´pujàce wnioski:

1) wzgl´dnie utrwalone schematy poznawcze s∏u˝àce ocenie internetowej us∏u-
gi bankowej posiadajà jedynie klienci indywidualni w grupie wiekowej
21–35 lat;

2) charakterystyka internetowej us∏ugi bankowej postrzegana przez klientów
indywidualnych mo˝e byç wyra˝ona przez 13 niezale˝nych wymiarów;

3) do najwa˝niejszych czynników okreÊlajàcych jakoÊç internetowej us∏ugi
bankowej postrzeganej przez klientów indywidualnych nale˝à:
– mo˝liwoÊç bie˝àcego monitorowania historii/salda rachunku,
– dost´pnoÊç bankowej us∏ugi internetowej,
– atrakcyjnoÊç finansowa us∏ug bankowoÊci internetowej.
Wysokie wartoÊci wag tych wymiarów mo˝na uzasadniç zdecydowanà prze-
wagà internetowej us∏ugi bankowej nad tradycyjnà w obszarach okreÊlo-
nych przez te w∏aÊciwoÊci;

4) do Êrednio wa˝nych czynników, okreÊlajàcych jakoÊç badanej interneto-
wej us∏ugi bankowej, nale˝à:
– zabezpieczenia dost´pu do mojego konta internetowego przez niepowo-

∏ane osoby,
– sprawnoÊç komunikacji z bankiem,
– szeroka gama produktów banku dost´pnych przez Internet,
– ∏atwoÊç obs∏ugi konta internetowego.
Powy˝sze czynniki stanowià o bezpiecznym i sprawnym korzystaniu z ban-
kowoÊci internetowej. Ârednià wag´ omawianych czynników mo˝na t∏u-
maczyç zarówno wzgl´dnie du˝ym doÊwiadczeniem m∏odych klientów in-
dywidualnych w samoobs∏udze portalu internetowego, jak i wysokim
poziomem rozwoju technologii komunikacji elektronicznej, co sprawia, ˝e
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problemy jakoÊci us∏ugi uj´te tymi wymiarami traktowane sà tu jako
oczywistoÊç;

5) do ma∏o wa˝nych czynników okreÊlajàcych jakoÊç badanej internetowej
us∏ugi bankowej nale˝à:
– zaufanie do bankowoÊci internetowej/ wirtualnej,
– kompatybilnoÊç us∏ug bankowoÊci internetowej i tradycyjnej,
– dost´pnoÊç stanowisk internetowych do samodzielnej obs∏ugi,
– wizualizacja informacji na stronie internetowej banku,
– rzetelnoÊç informacji na stronie internetowej,
– token.
Czynniki te odgrywajà najmniejszà rol´ w kszta∏towaniu jakoÊci interneto-
wej us∏ugi bankowej. Stanowià integralnà cz´Êç tej us∏ugi, jednak ich zna-
czenie dla klienta detalicznego jest marginalne. W du˝ej mierze wynika
to z treÊci znaczeniowej tych wymiarów, okreÊlajàcej zwiàzek bankowoÊci
internetowej z tradycyjnà, traktowanà przez m∏odych klientów indywidual-
nych jako przemijajàcà, o niewielkim znaczeniu w perspektywie czasowej;

6) model jakoÊci internetowej us∏ugi bankowej mo˝e mieç postaç wielomia-
nu, którego wyrazami sà wa˝one, znormalizowane oceny – jakoÊci czàst-
kowe – 13 wymiarów charakterystyki tej us∏ugi postrzeganej przez klien-
tów indywidualnych.
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Grzegorz Michalski
Akademia Ekonomiczna we Wroc∏awiu

Strategie zarzàdzania kapita∏em obrotowym
a wzrost wartoÊci MSP

1. Wprowadzenie

Zarzàdzanie finansami przedsi´biorstwa stawia sobie za cel maksymalizacj´ bogac-
twa jego w∏aÊcicieli. Wynika ona z maksymalizacji wartoÊci przedsi´biorstwa.
Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa (dalej MSP), najcz´Êciej nie sà wyjàtkiem. W naj-
prostszym uj´ciu, o wartoÊci przedsi´biorstwa decyduje suma zaktualizowanych
po koszcie kapita∏u, przysz∏ych oczekiwanych strumieni pieni´˝nych generowanych
przez przedsi´biorstwo. Mo˝na t´ zale˝noÊç przedstawiç na podstawie wzoru 1:

(1)

gdzie:
Vp – wartoÊç przedsi´biorstwa,
CFt – wartoÊç oczekiwanych przep∏ywów pieni´˝nych generowanych przez przed-
si´biorstwo w okresie t,
k – stopa dyskontowa wynikajàca z kosztu kapita∏u przedsi´biorstwa.

Maksymalizacj´ wartoÊci MSP osiàga si´ przez:
• dà˝enie do maksymalizacji oczekiwanych przep∏ywów pieni´˝nych,
• minimalizacj´ kosztu kapita∏u finansujàcego dzia∏alnoÊç MSP,
• maksymalizacj´ okresu ˝ycia przedsi´biorstwa (przy za∏o˝eniu, ˝e b´dzie

ono przez ca∏y czas generowaç dodatnie przep∏ywy pieni´˝ne).

2. Strategie finansowania aktywów bie˝àcych

Strategie finansowania aktywów bie˝àcych (ang. alternative current asset finan-
cing policies) sà zbiorem kryteriów i regu∏ post´powania podporzàdkowanych re-
alizacji celu, jakim jest pomna˝anie bogactwa w∏aÊcicieli, którymi kierujà si´ za-
rzàdzajàcy MSP w trakcie podejmowania decyzji odnoszàcych si´ do zdobywania
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Êrodków na finansowanie bie˝àcych i przysz∏ych potrzeb oraz okreÊlania sposo-
bów i kierunków wykorzystania tych Êrodków, przy uwzgl´dnieniu znanych za-
rzàdowi szans, ograniczeƒ i zwiàzków z otoczeniem. Strategie takie sà wypadko-
wà rynkowych warunków i osobistych sk∏onnoÊci zarzàdu (przede wszystkim
sk∏onnoÊci do ponoszenia ryzyka). W oparciu o nià zarzàd wyznacza odpowied-
nià struktur´ bie˝àcych aktywów i êród∏a ich finansowania.

Mo˝liwe jest zastosowanie przez MSP jednej z trzech strategii finansowa-
nia aktywów bie˝àcych:

1) agresywnej, polegajàcej na tym, ˝e znaczna cz´Êç sta∏ego i ca∏oÊç zmien-
nego zapotrzebowania przedsi´biorstwa na êród∏a finansowania zwiàzane
z aktywami bie˝àcymi pochodzi z finansowania krótkoterminowego;

Rysunek 1. Agresywna strategia finansowania aktywów bie˝àcych

èród∏o: opracowanie w∏asne.

2) umiarkowanej, przy której zmierza si´ do dostosowaniu okresu, na jaki
potrzebne jest finansowanie, do d∏ugoÊci okresu, na jaki potrzebne sà
przedsi´biorstwu dane aktywa. W wyniku takiego podejÊcia, sta∏a cz´Êç
aktywów bie˝àcych finansowana jest w oparciu o kapita∏ d∏ugotermino-
wy, natomiast zmienna cz´Êç tych aktywów finansowana jest kapita∏em
krótkoterminowym;
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Rysunek 2. Umiarkowana strategia finansowania aktywów bie˝àcych

èród∏o: opracowanie w∏asne.

3) konserwatywnej, polegajàcej na tym, ˝e zarówno trwa∏y, jak i zmienny
stan aktywów bie˝àcych jest utrzymywany w oparciu o finansowanie d∏u-
goterminowe.

Rysunek 3. Konserwatywna strategia finansowania aktywów bie˝àcych.

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Przyk∏ad 1. Zarzàd przedsi´biorstwa XYZ zastanawia si´ nad wyborem
strategii finansowania aktywów. Wiadomo ponad to, ˝e do wyboru mo˝na podejÊç
w jeden na dwa sposoby:

1) maksymalizujàc rentownoÊç kapita∏u w∏asnego,
2) minimalizujàc ryzyko.
Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w przypadku ka˝dej stra-

tegii wynosi 3 500 000 z∏otych. Pierwotnie przedsi´biorstwo mo˝e finansowaç
si´ d∏ugiem d∏ugoterminowym o koszcie (kdd) 18% oraz kredytem krótkotermi-
nowym o koszcie (kkk) 12%. Zad∏u˝enie ca∏kowite przedsi´biorstwa to 1 500 000
z∏otych, natomiast kapita∏ w∏asny to 8 500 000 z∏otych. Udzia∏ d∏ugu d∏ugotermi-
nowego w przypadku strategii agresywnej, wynosi 40% d∏ugu, w przypadku stra-
tegii umiarkowanej udzia∏ ten wynosi 70%, a dla strategii konserwatywnej 100%.

Wiadomo, ˝e w wyniku ostatniego za∏amania na rynku kredytów, mia∏
miejsce gwa∏towny wzrost krótkoterminowych stóp procentowych o 10 punktów
procentowych przy analogicznym wzroÊcie stóp d∏ugoterminowych o 3 punkty pro-
centowe. Nale˝y uwzgl´dniç mo˝liwoÊç powtórzenia si´ podobnej sytuacji. Przed-
si´biorstwo p∏aci podatek dochodowy na poziomie 27%.

Tabela 1. RentownoÊç kapita∏u w∏asnego przedsi´biorstwa XYZ dla ka˝dej do-
st´pnej strategii finansowania aktywów bie˝àcych dla sytuacji normalnej (w z∏o-
tych)

Agresywna Umiarkowana Konserwatywna

EBIT 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Odsetki* 216 000 243 000 270 000

EBT 3 284 000 3 257 000 3 230 000

NI = (1 – 0,27) � EBT 2 397 320 2 377 610 2 357 900

ROE 28,2% 27,97% 27,74%

* Odsetki = kdd � wielkoÊç d∏ugu d∏ugoterminowego + kkk � wielkoÊç kredytu krótkoterminowego,
gdzie: NI – zysk netto, EBT – zysk przed opodatkowaniem, ROE – rentownoÊç kapita∏u w∏asnego.

èród∏o: dane hipotetyczne.

Jak widaç z tabeli 1, w przypadku kierowania si´ maksymalizacjà rentow-
noÊci kapita∏u w∏asnego, zarzàd przedsi´biorstwa powinien wybraç strategi´
agresywnà, gwarantujàcà najwy˝szà ROE.

Aby dokonaç ryzyka zwiàzanego z mo˝liwymi dla przedsi´biorstwa strate-
giami finansowania aktywów bie˝àcych, nale˝y oszacowaç prawdopodobne ROE
w przypadku wzrostu stóp procentowych.
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Tabela 2. ROE przedsi´biorstwa XYZ dla ka˝dej dost´pnej strategii finansowa-
nia aktywów bie˝àcych dla podwy˝szonych stóp procentowych (w z∏otych)

Agresywna Umiarkowana Konserwatywna

EBIT 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Odsetki 378 000 346 500 315 000

EBT 3 122 000 3 154 000 3 185 000

NI = (1 – 0,27) � EBT 2 279 060 2 302 420 2 325 050

ROE 26,81% 27,09% 27,35%

èród∏o: dane hipotetyczne.

Jak widaç, nag∏a zmiana stóp procentowych jest powodem spadku ROE,
i co wa˝niejsze, w takiej sytuacji strategia konserwatywna charakteryzuje si´
wy˝szà ROE od strategii agresywnej.

Aby odpowiedzieç na pytanie, która strategia zwiàzana jest z wy˝szym ry-
zykiem, nale˝y obliczyç wspó∏czynnik zmiennoÊci informujàcy o tym, jaki poziom
ryzyka przypada na jednostk´ ROE:

W zwiàzku z tym, ˝e strategia konserwatywna wià˝e si´ z najni˝szym po-
ziomem wspó∏czynnika zmiennoÊci informujàcym o poziomie ryzyka, kierujàc si´
jego minimalizacjà, nale˝y wybraç strategi´ konserwatywnà.

3. Strategie inwestowania w aktywa bie˝àce

Strategie inwestowania w aktywa bie˝àce (ang. alternative current assets invest-
ment policies) sà stosowanymi przez przedsi´biorstwo sposobami podejÊcia do
kszta∏towania wielkoÊci i struktury aktywów bie˝àcych. Istniejà trzy podstawo-
we strategie:
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1) agresywna, polegajàca na minimalizowaniu poziomu sk∏adników rzeczo-
wych aktywów i stosowania restrykcyjnego podejÊcia do udzielania kre-
dytu kupieckiego;

2) umiarkowana, polegajàca na utrzymywaniu aktywów bie˝àcych a w szcze-
gólnoÊci zapasów i Êrodków pieni´˝nych na przeci´tnym poziomie;

3) konserwatywna, wià˝àca si´ z utrzymywaniem wysokiego poziomu ak-
tywów bie˝àcych (a w szczególnoÊci zapasów i Êrodków pieni´˝nych)
w przedsi´biorstwie oraz posiadania wysokiego poziomu nale˝noÊci, po-
przez stosowanie liberalnego podejÊcia do Êciàgania nale˝nych kwot od
odbiorców.

Przyk∏ad 2. Zarzàd przedsi´biorstwa OPQ usi∏uje ustaliç optymalny po-
ziom aktywów bie˝àcych na nadchodzàcy rok. Oczekuje wzrostu przychodów ze
sprzeda˝y do poziomu oko∏o 45 000 000 z∏otych, w wyniku prowadzonej w∏aÊnie
rozbudowy infrastruktury. WartoÊç aktywów trwa∏ych to 12 000 000 z∏otych.
Przedsi´biorstwo chce utrzymaç stop´ zad∏u˝enia na poziomie 65%. Koszty od-
setkowe przedsi´biorstwa sà obecnie na poziomie 6% rocznie przy comiesi´cznej
kapitalizacji odsetek, zarówno dla krótko, jak i dla d∏ugoterminowego d∏ugu.

Przedsi´biorstwo ma trzy mo˝liwoÊci co do prognozowanego poziomu ak-
tywów bie˝àcych: a) agresywnà strategi´, wymagajàcà aktywów bie˝àcych na po-
ziomie 40% prognozowanych przychodów ze sprzeda˝y, b) umiarkowanà strate-
gi´, zwiàzanà z utrzymywaniem aktywów bie˝àcych na poziomie 50% przychodów
ze sprzeda˝y, c) konserwatywnà strategi´, która wymaga bie˝àcych aktywów na
poziomie 65% przychodów ze sprzeda˝y. Przedsi´biorstwo spodziewa si´ zysku
przed sp∏atà odsetek i opodatkowaniem w wysokoÊci 25% ca∏kowitych wp∏ywów
ze sprzeda˝y.

Nale˝y oszacowaç oczekiwanà rentownoÊç kapita∏u w∏asnego dla ka˝dego
poziomu aktywów bie˝àcych (zak∏ada si´ efektywnà stop´ opodatkowania na po-
ziomie 27%). Nast´pnie powinno zwróciç si´ uwag´ na zmiany ogólnego ryzyka
firmy przy ka˝dej z tych mo˝liwych strategii.

Pierwszym krokiem jest skonstruowanie bilansu przedsi´biorstwa dla ka˝-
dej z dost´pnych strategii (tabela 3).

Nast´pnie, na podstawie posiadanych danych, nale˝y oszacowaç oczekiwa-
ny poziom rentownoÊci kapita∏u w∏asnego, dokonane to zostanie w tabeli 4.

Jak widaç, jeÊli przedsi´biorstwo OPQ kieruje si´ maksymalizacjà ROE,
powinno wybraç strategi´ agresywnà. Oczekiwana rentownoÊç kapita∏u w∏asne-
go dla strategii agresywnej jest najwy˝sza i wynosi 69,85%, dla umiarkowanej
59,65% oraz dla konserwatywnej 48,52%.
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Tabela 3. Bilans przedsi´biorstwa OPQ dla ka˝dej z dost´pnych strategii inwe-
stowania w aktywa bie˝àce (w tysiàcach z∏otych)

Agresywna Umiarkowana Konserwatywna

Aktywa trwa∏e 12 000 12 000 12 000

Aktywa bie˝àce 18 000 22 500 29 250

Aktywa ca∏kowite 30 000 34 500 41 250

Kapita∏ w∏asny 10 500 12 075 14 438

Kapita∏ obcy 19 500 22 425 26 812

Pasywa ca∏kowite 30 000 34 500 41 250

èród∏o: dane hipotetyczne.

Tabela 4. ROE przedsi´biorstwa OPQ dla ka˝dej dost´pnej strategii inwesto-
wania w aktywa bie˝àce (w tysiàcach z∏otych)

Agresywna Umiarkowana Konserwatywna

EBIT 11 250 11 250 11 250

Odsetki 1 203 1 383 1 654

EBT 10 047 9 867 9 596

NI = (1 – 0,27) � EBT 7 334 7 203 7 005

ROE 69,85% 59,65% 48,52%

èród∏o: dane hipotetyczne.

W celu sprawdzenia jak zmienia si´ ryzyko zwiàzane z ka˝dà z tych strategii,
nale˝y obliczyç wp∏yw obni˝enia si´ przychodów ze sprzeda˝y i wzrostu stopy
procentowej zwiàzanej z kredytem na ROE. Za∏ó˝my, ˝e mo˝liwy jest spadek EBIT
wynikajàcy ze spadku przychodów ze sprzeda˝y w taki sposób, ˝e dla strategii
agresywnej wyniesie on 6 500 000 z∏otych, dla umiarkowanej 7 500 000 z∏otych,
dla konserwatywnej 8 500 000 z∏otych oraz wzrost oprocentowania do 8% rocznie
przy comiesi´cznej kapitalizacji odsetek. Tabela 5 zawiera odpowiednie obliczenia.

Tabela 5. ROE przedsi´biorstwa OPQ dla ka˝dej dost´pnej strategii inwesto-
wania w aktywa bie˝àce w przypadku ni˝szych przychodów ze sprzeda˝y
(w tysiàcach z∏otych)

Agresywna Umiarkowana Konserwatywna

EBIT 6 500 7 500 8 500

Odsetki 1 619 1 861 2 225

EBT 4 881 5 639 6 275

NI = (1 – 0,27) � EBT 3 563 4 117 4 581

ROE 33,93 34,1% 31,73%

èród∏o: dane hipotetyczne.
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Nast´pnie, nale˝y obliczyç wspó∏czynnik zmiennoÊci informujàcy o tym, ja-
ki poziom ryzyka przypada na jednostk´ ROE:

Ponownie najmniejsze ryzyko zwiàzane jest ze stosowaniem strategii kon-
serwatywnej.

4. Strategie kapita∏u obrotowego netto

Strategie kapita∏u obrotowego (ang. alternative working capital policies) sà sto-
sowanymi przez przedsi´biorstwo sposobami podejÊcia do inwestowania i finan-
sowania aktywów bie˝àcych. Wynikajà one z uwzgl´dnienia zarówno strategii in-
westowania w aktywa obrotowe, jak i strategii finansowania aktywów obrotowych
omówionych w dwóch poprzednich punktach. Istniejà trzy podstawowe rodzaje
strategii:

1) agresywna, która charakteryzuje si´ niskim poziomem aktywów bie˝à-
cych i wysokim poziomem pasywów bie˝àcych. Zwiàzany z nià jest krót-
ki cykl konwersji Êrodków pieni´˝nych, wynikajàcy z niskiego poziomu
nale˝noÊci i wysokiego poziomu zobowiàzaƒ. Pociàga to za sobà zmniej-
szenie kosztów operacyjnych, a co za tym idzie, mo˝liwoÊç osiàgania lep-
szych wyników finansowych. Z posiadania wysokiego poziomu pasywów
bie˝àcych wynikajà (w normalnych warunkach) ni˝sze odsetki lecz rów-
noczeÊnie wy˝szy poziom ryzyka;
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Rysunek 4. KorzyÊci i ryzyko zwiàzane ze strategiami kapita∏u obrotowego

Oznaczenia: K – strategia konserwatywna, U – strategia umiarkowana, A – strategia agresywna.
èród∏o: W. Pluta, Planowanie..., s. 49.

2) umiarkowana, polegajàca na dopasowywaniu struktury terminowej akty-
wów i pasywów. Jako rozwiàzanie poÊrednie charakteryzuje si´ uÊrednio-
nymi kosztami i korzyÊciami;

Rysunek 5. Strategie kapita∏u obrotowego netto

èród∏o: W. Pluta, Planowanie finansowe w przedsi´biorstwie, PWE, Warszawa 1999, s. 47.

3) konserwatywna, wià˝àca si´ z wysokimi poziomami aktywów bie˝àcych
przy niskim poziomie pasywów bie˝àcych. Skutkiem jest wzrost kosztów
operacyjnych i osiàganie s∏abszych wyników finansowych jako skutek d∏u˝-
szego cyklu konwersji Êrodków pieni´˝nych. Wi´ksze d∏ugoterminowe fi-
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nansowanie w miejsce krótkoterminowego skutkuje wzrostem kosztów fi-
nansowych, przy równoczeÊnie ni˝szym ryzyku.

Przyk∏ad 3. Zarzàd przedsi´biorstwa ABX zastanawia si´ nad wyborem
strategii kapita∏u obrotowego netto. Prognozowane przychody ze sprzeda˝y wy-
noszà 2 000 000 z∏otych. Zarzàd mo˝e kierowaç si´:

1) maksymalizacjà ROE,
2) minimalizacjà ryzyka.
Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem w przypadku ka˝dej strategii wy-

nosi 500 000 z∏otych. Pierwotnie przedsi´biorstwo mo˝e finansowaç si´ d∏ugiem
d∏ugoterminowym o koszcie 14% oraz kredytem krótkoterminowym o koszcie 11%.
WartoÊç aktywów trwa∏ych przedsi´biorstwa to 1 000 000 z∏otych. Zarzàd przed-
si´biorstwa zamierza utrzymaç stop´ zad∏u˝enia na poziomie 60%. Przedsi´bior-
stwo ma trzy mo˝liwoÊci co do prognozowanego poziomu aktywów bie˝àcych: 40%,
50% oraz 65% przychodów ze sprzeda˝y.

Udzia∏ d∏ugu d∏ugoterminowego w przypadku strategii agresywnej, wyno-
si 30% d∏ugu, w przypadku strategii umiarkowanej udzia∏ ten wynosi 50%, a dla
strategii konserwatywnej 75%. W przesz∏oÊci odnotowano za∏amanie na rynku
kredytów, w wyniku którego mia∏ miejsce gwa∏towny wzrost krótkoterminowych
stóp procentowych o 6 punktów procentowych przy analogicznym wzroÊcie stóp
d∏ugoterminowych o 1 punkt procentowy. Nale˝y uwzgl´dniç mo˝liwoÊç powtó-
rzenia si´ w przypadku zapaÊci na rynku, podobnej sytuacji przy równoczesnym
spadku zysku przed odsetkami i opodatkowaniem o 20% dla strategii agresyw-
nej, o 15% dla strategii umiarkowanej i 10% dla strategii konserwatywnej. Przed-
si´biorstwo p∏aci podatek dochodowy na poziomie 27%.

W pierwszej kolejnoÊci nale˝y skonstruowaç bilans przedsi´biorstwa dla ka˝-
dej z dost´pnych strategii.

Tabela 6. Bilans przedsi´biorstwa ABX dla ka˝dej z dost´pnych strategii kapi-
ta∏u obrotowego (w tysiàcach z∏otych)

Agresywna Umiarkowana Konserwatywna

Aktywa trwa∏e 1 000 1 000 1 000

Aktywa bie˝àce 800 1 000 1 300

Aktywa ca∏kowite 1 800 2 000 2 300

Kapita∏ w∏asny 720 800 920

D∏ug d∏ugoterminowy 324 600 1 035

Kredyt krótkoterminowy 756 600 345

Pasywa ca∏kowite 1 800 2 000 2 300

èród∏o: dane hipotetyczne.
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Nast´pnie, na podstawie posiadanych danych, nale˝y oszacowaç oczekiwa-
ny poziom rentownoÊci kapita∏u w∏asnego.

Tabela 7. ROE przedsi´biorstwa ABX dla ka˝dej dost´pnej strategii kapita∏u
obrotowego netto (w tysiàcach z∏otych)

Agresywna Umiarkowana Konserwatywna

EBIT 500 500 500

Odsetki 129 150 183

EBT 371 350 317

NI = (1 – 0,27) � EBT 271 256 231

ROE 37,64% 32% 25,11%

èród∏o: dane hipotetyczne.

Jak widaç, jeÊli przedsi´biorstwo ABX kieruje si´ maksymalizacjà ROE,
powinno wybraç strategi´ agresywnà. Oczekiwana rentownoÊç kapita∏u w∏asne-
go dla strategii agresywnej jest najwy˝sza i wynosi 37,64%, dla umiarkowanej
32% oraz dla konserwatywnej 25,11%.

W celu sprawdzenia, jak zmienia si´ ryzyko zwiàzane z ka˝dà z tych stra-
tegii dla przedsi´biorstwa ABX, nale˝y obliczyç wp∏yw obni˝enia si´ przychodów
ze sprzeda˝y i wzrostu stopy procentowej zwiàzanej z kredytem na ROE. Tabe-
la 8 zawiera odpowiednie obliczenia.

Tabela 8. ROE przedsi´biorstwa ABX dla ka˝dej dost´pnej strategii kapita∏u
obrotowego netto w przypadku ni˝szych przychodów ze sprzeda˝y (w tysià-
cach z∏otych)

Agresywna Umiarkowana Konserwatywna

EBIT 400 425 450

Odsetki 177 192 214

EBT 223 233 236

NI = (1 – 0,27) � EBT 163 170 172

ROE 22,64% 21,25% 18,7%

èród∏o: dane hipotetyczne.

Nast´pnie, nale˝y obliczyç wspó∏czynnik zmiennoÊci informujàcy o tym, ja-
ki poziom ryzyka przypada na jednostk´ ROE:
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Jak widaç, na podstawie wspó∏czynnika zmiennoÊci mo˝na stwierdziç, ˝e
najmniejsze ryzyko zwiàzane jest ze stosowaniem strategii konserwatywnej.

5. Podsumowanie

Przedstawione w artykule strategie zarzàdzania kapita∏em obrotowym netto ma-
jà wp∏yw na wartoÊç MSP. Maksymalizacj´ wartoÊci MSP osiàga si´ mi´dzy in-
nymi przez dà˝enie do maksymalizacji oczekiwanych operacyjnych przep∏ywów
pieni´˝nych, które szacowane sà na podstawie równania 2:

(2)

gdzie:
CF – operacyjne przep∏ywy pieni´˝ne,
CR – przychody ze sprzeda˝y,
KSba – koszty sta∏e bez amortyzacji,
KZ – koszty zmienne,
Dep – amortyzacja,
T – stopa opodatkowania,
ΔNWC – przyrost kapita∏u obrotowego netto.

Jak widaç, formu∏a na podstawie której szacowane sà przep∏ywy pieni´˝-
ne zawiera przyrost kapita∏u obrotowego netto. Im jest on ni˝szy – tym wy˝sze
przep∏ywy pieni´˝ne b´dà generowane przez przedsi´biorstwo. Najni˝szy poziom
kapita∏u obrotowego netto gwarantujà strategie agresywne.

Kolejnym czynnikiem wp∏ywajàcym na wzrost wartoÊci przedsi´biorstwa
jest minimalizacja kosztu kapita∏u finansujàcego dzia∏alnoÊç MSP. Z jednej stro-
ny strategie agresywne wià˝à si´ z niskim zaanga˝owaniem dro˝szego kapita∏u
d∏ugoterminowego. Z ich stosowania w stabilnych warunkach wynika maksyma-
lizacja wartoÊci MSP. RównoczeÊnie, w niestabilnych warunkach, wzrasta znacz-
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nie ryzyko, a przez to koszt kapita∏u (gdy˝ jego dostawcy domagajà si´ wy˝szej
stopy zwrotu z tego kapita∏u).

Ostatnim elementem wp∏ywajàcym na wzrost wartoÊci MSP jest maksyma-
lizacja okresu ˝ycia przedsi´biorstwa (przy za∏o˝eniu, ˝e b´dzie ono przez ca∏y
czas generowaç dodatnie przep∏ywy pieni´˝ne). Osiàga si´ go poprzez minimali-
zacj´ ryzyka – a to najni˝sze jest w strategiach konserwatywnych. Szczególnie
ujawnia si´ to w niestabilnych warunkach na rynku.
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Szko∏a G∏ówna Handlowa

Dynamika modelu AS-AD

1. Wprowadzenie

W tradycyjnym wyk∏adzie podstawowego i Êredniego kursu z makroekonomii po-
mijane sà fluktuacje produkcji i stopy inflacji w procesie dochodzenia do d∏ugo-
okresowej równowagi. W niniejszym szkicu wskazujemy, ˝e przy przyj´ciu ada-
ptacyjnych oczekiwaƒ pojawia si´ cyklicznoÊç w procesie dostosowawczym. Ustaje
ona dopiero w momencie, gdy stopa faktycznej inflacji zrówna si´ z oczekiwanà
stopà oraz ze stopà wzrostu poda˝y pieniàdza. Wywód przeprowadzamy w dwóch
krokach badawczych. Najpierw wyprowadzamy graficznà prezentacj´ zagregowa-
nego popytu i poda˝y w diagramie stopa inflacji-produkcja. Nast´pnie wykorzy-
stujemy ten diagram do analizy mechanizmu dostosowaƒ produkcji i inflacji po
zmianach polityk fiskalnych i pieni´˝nych.

2. Dostosowania przy braku oczekiwaƒ inflacyjnych

Zak∏adamy, i˝ w punkcie wyjÊcia w okresie t = 0 rynek pracy przy p∏acy nomi-
nalnej W0 oraz poziomie cen P0 znajduje si´ w równowadze. Oznacza to, i˝ sto-
pa bezrobocia jest równa stopie naturalnej i produkcja jest równa produkcji po-
tencjalnej Y* przy zatrudnieniu N* (rysunek 1). Przyjmijmy, i˝ równoczeÊnie
przy tym poziomie cen rynek produktów nie jest w równowadze. Zagregowany
popyt AD0 umo˝liwia wytworzenie wi´kszej produkcji ni˝ Y*. Spowoduje to
wzrost poziomu cen do P1 i produkcji do Y1 > Y* w okresie t = 1.

Zrównowa˝enie rynku produktów wytràci równoczeÊnie z równowagi rynek

pracy. P∏ace realne spadajà do a zatrudnienie roÊnie do N1. Zatem bezrobo-

cie spada poni˝ej naturalnego poziomu. W nast´pnym okresie (t = 2) pracownicy
domagajà si´ wzrostu p∏ac nominalnych (W2) o kwot´, która pozwoli odzyskaç im
wyjÊciowy poziom p∏acy realnej. Musi byç wi´c spe∏niona równoÊç:

(1).
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Rysunek 1. Równowaga gospodarcza

èród∏o: opracowanie w∏asne.

P∏aca W0 musi zatem wzrosnàç razy, aby p∏ace nominalne wzros∏y do

poziomu W2, który zapewnia odzyskanie utraconego poziomu p∏acy realnej:

(2)

Powsta∏a nierównowaga na rynku pracy umo˝liwia uzyskanie takiej kom-
pensaty. P∏ace nominale w okresie t sà funkcjà sytuacji na rynku pracy opisanej
zmiennà Nt–1 – N*. Inaczej mówiàc, dzisiejsza sytuacja na rynku pracy okreÊla mo˝-
liwoÊci zmiany p∏acy nominalnej w nadchodzàcym (nast´pnym) okresie. Gdy
Nt–1 > N*, wówczas bezrobocie spada poni˝ej naturalnego. Oznacza to, i˝ przy da-
nych nominalnych stawkach p∏ac nadmiar ch´tnych do pracy zmniejsza si´ po-
ni˝ej normalnego poziomu.

Na rynku pracownicy wzgl´dnie ∏atwo i szybciej ni˝ normalnie znajdujà pra-
c´. Taka sytuacja sprzyja wzrostowi si∏y przetargowej pracowników w negocja-
cjach p∏acowych i tym samym mamy do czynienia ze wzrostem presji na nomi-
nalne p∏ace. Presja ta ustaje, gdy w okresie t = 2 pracownicy uzyskujà p∏ace
nominalne pozwalajàce odzyskaç wyjÊciowy poziom p∏acy realnej. Ostatecznie zo-
staje zatem spe∏niony warunek (1).

Dla nowego poziomu p∏ac nominalnych (W2) mamy nowà krzywà zagrego-
wanej poda˝y (AS2). Aby ustaliç po∏o˝enie nowej krzywej AS2 wzgl´dem AS0,
mo˝na wykorzystaç fakt, i˝ dla nowych p∏ac nominalnych W2 jest spe∏niony wa-
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runek (1). Poniewa˝ p∏ace realne sà równe w obydwu okresach, zatem nowa
krzywa AS2 przechodzi przez punkt (P1, Y*). Ceny jednak nie stabilizujà si´ na
poziomie P1. Przy tym poziomie cen zagregowany popyt jest wi´kszy ni˝ zagre-
gowana poda˝. Ceny ustalajà si´ ostatecznie na poziomie P2. Ponownie spadajà

p∏ace realne, tym razem do poziomu Rynek pracy jest nadal niezrównowa˝ony.

Bezrobocie jest poni˝ej naturalnego poziomu, chocia˝ ró˝nica mi´dzy faktycznym
a naturalnym bezrobociem si´ zmniejszy∏a.

W nast´pnym okresie (t = 3) pracownicy domagajà si´ wzrostu p∏ac nomi

nalnych o aby skompensowaç spadek p∏ac realnych. Zostaje uruchomiony opi-

sany wy˝ej mechanizm presji na wzrost p∏ac, który doprowadza do kolejnego wzro-
stu p∏ac nominalnych, nowej krzywej zagregowanej poda˝y i wzrostu poziomu cen.
Proces ten trwa tak d∏ugo, a˝ rynek pracy zostanie zrównowa˝ony, czyli faktyczne
bezrobocie zrówna si´ z bezrobociem naturalnym. Ustaje wówczas presja na zmia-
n´ p∏ac nominalnych i krzywa zagregowanej poda˝y (ASn) nie zmienia swojego

po∏o˝enia, zaÊ p∏ace realne wracajà do swojego wyjÊciowego poziomu

Zarówno rynek pracy, jak i rynek produktów sà równoczeÊnie w równowadze
przy stabilnym poziomie cen.

Mankamentem powy˝szego rozumowania jest pewna sprzecznoÊç z rzeczy-
wistoÊcià, którà ma objaÊniç. Otó˝ w ostatnim powojennym okresie nie obserwu-
jemy okresów stabilnych cen. Ceny systematycznie rosnà nawet w okresach
zrównowa˝enia gospodarki. Wygodniej zatem jest przedstawiç ca∏y proces dosto-
sowawczy, pos∏ugujàc si´ diagramem stopa inflacji – zagregowana produkcja a nie
poziom cen – zagregowana produkcja. Wyprowadzenie tego diagramu wymaga
jednak wczeÊniejszego wyjaÊnienia roli oczekiwaƒ zmiany poziomu ceny w pro-
cesie dostosowawczym.

3. Oczekiwania cenowe w procesie dostosowawczym

Gdy podmioty poddane sà trwa∏emu oddzia∏ywaniu wzrostu cen, to zmieniajà
sposób ustalania p∏ac. P∏ace nie b´dà mechanicznie dostosowywaç si´ do wzro-
stu cen z poprzedniego okresu, jak to mia∏o miejsce w dotychczas opisywanym
mechanizmie dostosowawczym. Pracownicy b´dà starali si´ z wyprzedzeniem usta-
liç p∏ace na dany okres, tak aby utrzymaç swojà p∏ac´ realnà. Wystàpià ze swo-
imi ˝àdaniami p∏acowymi, zanim jeszcze dojdzie do wzrostu cen, aby z góry prze-
ciwdzia∏aç spadkowi p∏ac realnych. B´dà zatem ju˝ na poczàtku danego okresu
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dà˝yli do ustalenia wzrostu p∏ac, który w ca∏oÊci zamortyzuje nadchodzàcy w da-
nym okresie wzrost cen.

Taki sposób ustalania p∏ac wymaga znajomoÊci wzrostu cen w nadchodzà-
cym okresie. Pracownicy nie majà pe∏nej informacji, mogà tylko przewidywaç
wzrost cen. Starajà si´ to zrobiç w oparciu o posiadanà wiedz´ o minionej infla-
cji i wnioskowaç o zmianie cen na podstawie nadchodzàcej informacji o planowa-
nej polityce pieni´˝nej i fiskalnej.

Za∏ó˝my, ˝e w okresie n p∏aca realna jest równa i mamy równowag´ na

rynku pracy i rynku produktów (rysunek 2). Dla krzywej poda˝y ASn (Wn) i krzy-
wej popytu ADn zatrudnienie wynosi N* i produkcja ca∏kowita Y*, zaÊ bezrobo-
cie jest równe naturalnemu poziomowi. W nadchodzàcym okresie n + 1 pracow-
nicy spodziewajà si´ poziomu cen P e

n+1. Zatem na poczàtku okresu za˝àdajà
p∏acy nominalnej Wn+1, która spe∏ni warunek utrzymania realnej p∏acy na sta-
∏ym poziomie:

(3)

JeÊli Pe
n+1 jest przeci´tnym przewidywanym poziomem cen w gospodarce –

czyli pracodawcy równie˝ spodziewajà si´ takiego wzrostu cen swoich produktów
– to zgodzà si´ na taka podwy˝k´ p∏ac, gdy˝ nie narusza ona ich realnych zy-
sków (p∏ace, zyski i ceny zmieniajà si´ w takim samym stopniu).

Rysunek 2. Równowaga gospodarcza z oczekiwaniami cenowymi

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Wzrost przeci´tnej p∏acy nominalnej do Wn+1 prowadzi do nowej krzywej
poda˝y AS (Wn+1). Powstaje zatem wa˝ne pytanie: jaki b´dzie poziom produkcji
w równowadze, gdy pracownicy przyjmujà dla wyznaczenia swojej p∏acy przewi-
dywany poziom cen? Zale˝y to od tego, jaki b´dzie faktyczny wzrost cen w sto-
sunku do przewidywanego. Z kolei faktyczny wzrost cen zale˝y ostatecznie od
faktycznej zmiany zagregowanego popytu.

Za∏ó˝my, ˝e popyt zmienia si´ z ADn na ADn+1. W tej sytuacji faktyczny
poziom cen równa si´ przewidywanemu Pe

n+1 = Pn+1. Oznacza to, ˝e rzeczywista
p∏aca realna jest równa oczekiwanej i rynek pracy jest w równowadze, zaÊ pro-
dukcja równa si´ nadal potencjalnej Y*. W pe∏ni przewidziany wzrost cen nie da-
je ˝adnych realnych efektów w produkcji i zatrudnieniu.

Gdy nastàpi wzrost cen wy˝szy ni˝ oczekiwany (Pe
n+1 < Pb

n+1), co jest spo-
wodowane wzrostem popytu do ADb

n+1, to ma miejsce nieoczekiwany spadek p∏ac
realnych poni˝ej oczekiwanego poziomu:

(4)

Wy˝szy popyt ni˝ oczekiwany mo˝e byç zaspokojony dzi´ki wzrostowi zatrud-
nienia i spadkowi bezrobocia poni˝ej naturalnego poziomu. Zatrudnienie wzroÊnie

dzi´ki nieoczekiwanemu spadkowi p∏ac realnych. Przy p∏acach realnych

przedsi´biorcom op∏aca si´ powi´kszyç zatrudnienie do Nb i produkcj´ do Yb
n+1.

Inaczej mówiàc, gdy wzrost cen jest wy˝szy od oczekiwanego, mo˝na krótkookre-
sowo osiàgnàç efekty w postaci wzrostu produkcji ponad poziom potencjalny
Yb

n+1 > Y* Y*.
Gdy zagregowany popyt wzroÊnie do ADa

n+1, doprowadzi to do wzrostu cen
ni˝szego ni˝ oczekiwany (Pe

n+1 > Pa
n+1), b´dziemy obserwowali odwrotne efekty

od wskazanych poprzednio. Ma miejsce nieoczekiwany wzrost p∏ac realnych po-
wy˝ej oczekiwanego poziomu:

(5)

Wzrost kosztu pracy spowoduje spadek zatrudnienia do Na i produkcji do
Ya

n+1, która dostosowuje si´ do poziomu zagregowanego popytu ni˝szego ni˝ ocze-
kiwany. Bezrobocie wzroÊnie powy˝ej naturalnego poziomu. Zatem, gdy wzrost
cen jest ni˝szy od oczekiwanego, to produkcja spada poni˝ej potencjalnej Ya

n+1 < Y*.
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4. Stopa inflacji i ∏àczna produkcja w równowadze

Rysunek 3 w cz´Êci A przedstawia tradycyjnà krzywà AD w uk∏adzie poziom cen
(P) i produkcja (Y), natomiast w cz´Êci B przedstawia zmodyfikowanà wersj´
w uk∏adzie stopa inflacji (p) i produkcja. PrzejÊcie do nowego diagramu jest do-
syç proste.

Rysunek 3. Wp∏yw stopy inflacji na produkcj´. Krzywa zagregowanego popy-
tu ADI

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Za∏ó˝my, ˝e popyt globalny w okresie t0 jest okreÊlony przez AD0 (rysunek 3).
Przyjmijmy, ˝e dla Y* poziom cen jest równy P0, poda˝ pieniàdza wynosi M0 i za-
gregowane wydatki E0. Niech w nast´pnym okresie t1 poda˝ pieniàdza wzroÊnie
w tempie m, co spowoduje przesuni´cie zagregowanego popytu do AD1. Powstaje
pytanie, jaki mo˝e byç zagregowany popyt przy ró˝nych tempach wzrostu cen.
JeÊli ceny równie˝ wzrosnà w tempie m, to realna poda˝ pieniàdza pozostanie bez
zmian:

(6)

Gdy realna poda˝ pieniàdza pozostaje bez zmian, to przy innych czynni-
kach niezmienionych, stopy procentowe sà stabilne oraz efekt bogactwa (efekt
Pigou) nie wystàpi. Oznacza to, i˝ realne wydatki i odpowiadajàca im w równo-
wadze produkcja pozostanà bez zmian. Zatem jeÊli tempo wzrostu poda˝y pienià-
dza b´dzie równe tempu wzrostu cen, to produkcja b´dzie równa Y*. Otrzymu-
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jemy w ten sposób pierwszy punkt na wykresie B o wspó∏rz´dnych (p1, Y*). Przy
czym tempo inflacji jest równe tempu wzrostu poda˝y pieniàdza.

(7)

Gdyby ceny wzros∏y do poziomu P1B, czyli ich tempo wzrostu (oznaczmy
je p1B) by∏oby mniejsze ni˝ tempo wzrostu poda˝y pieniàdza, to wówczas realna
poda˝ pieniàdza wzros∏aby:

(8)

Wzrost realnej poda˝y pieniàdza spowodowa∏by spadek stopy procentowej
oraz wzrost bogactwa podmiotów (dodatni efekt Pigou). To z kolei doprowadzi-
∏oby do wzrostu wydatków i pociàgn´∏oby za sobà wzrost produkcji w równowadze
do poziomu Y0. Mamy kolejny punkt na wykresie B o wspó∏rz´dnych (p1B, Y0).

Identycznie postàpimy w przypadku, gdyby ceny wzros∏y do P1A. Wówczas
tempo ich wzrostu (oznaczmy je p1A) by∏oby wi´ksze ni˝ tempo wzrostu poda˝y
pieniàdza. Wobec tego realna poda˝ pieniàdza spad∏aby:

(9)

Spadek realnej poda˝y pieniàdza spowodowa∏by wzrost stopy procentowej
oraz spadek bogactwa podmiotów (ujemny efekt Pigou). To z kolei doprowadzi-
∏oby do spadku wydatków i produkcji w równowadze do poziomu Y1. Mamy ko-
lejny punkt na wykresie B o wspó∏rz´dnych (p1A, Y1). Post´pujàc dok∏adnie w ten
sam sposób, mo˝emy wyznaczaç kolejne punkty na wykresie B. Ostatecznie
otrzymujemy wykres zagregowanego popytu w funkcji stopy inflacji (ADI), przy
za∏o˝eniu, i˝ wyjÊciowy poziom cen jest równy P0.

Krzywa ADI pokazuje nam wszystkie mo˝liwe kombinacje produktu (Y)
i stóp inflacji (p) w danym okresie, przy ustalonym tempie wzrostu poda˝y pie-
niàdz (m), wyjÊciowych poziomach cen (P0) i wydatków (E0). Je˝eli zmieni si´ je-
den z czynników danych, krzywa ADI zmieni swoje po∏o˝enie (rysunek 4). Gdy
zmieni si´ tempo wzrostu poda˝y pieniàdza, to tempo inflacji utrzymujàce realnà
poda˝ pieniàdza na sta∏ym poziomie, równie˝ si´ zmieni. Gdy tempo m roÊnie, to
krzywa ADI przesuwa si´ na prawo, natomiast gdy spada, przesuwa si´ na lewo.
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Podobny efekt b´dzie mia∏a zmiana wydatków niezale˝na od poziomu cen.
JeÊli wydatki wzrosnà, to krzywa ADI przesunie si´ w wi´kszym stopniu ni˝ wy-
nika to ze wzrostu poda˝y pieniàdza. Wówczas nawet w przypadku wzrostu cen
utrzymujàcego realnà poda˝ pieniàdza na niezmienionym poziomie i tak dojdzie
do wzrostu produkcji w wyniku autonomicznego (egzogenicznego) wzrostu wy-
datków. W przeciwnym przypadku, gdy wystàpi autonomiczny spadek wydatków,
krzywa ADI przesunie si´ na lewo.

Rysunek 4. Przesuni´cia krzywej ADI

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Rysunek 5. Wp∏yw produkcji na inflacj´. Krzywa zagregowanej poda˝y ASI

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Gdyby wyjÊciowy poziom cen by∏ ni˝szy, to zgodnie z przebiegiem krzywej
AD wy˝szy by∏by wyjÊciowy poziom produktu. Wówczas tempo wzrostu cen rów-
ne tempu wzrostu poda˝y pieniàdza utrzyma∏oby ten wi´kszy produkt na nie-
zmienionym poziomie. Daje to ostatecznie przesuni´cie na prawo krzywej ADI.
Dla wy˝szego wyjÊciowego poziomu cen uzyskujemy przesuni´cie w lewo.

Wyprowadzenie krzywej zagregowanej poda˝y w uk∏adzie stopa inflacji (p)
i produkcja (Y) wymaga uwzgl´dnienia oczekiwaƒ cenowych (Pe). Rysunek 5 w cz´-
Êci A przedstawia tradycyjnà krzywà AS w uk∏adzie poziom cen (P) i produkcja (Y).

Niech krzywa AS0 opisuje zale˝noÊç mi´dzy cenami i produkcjà dla okre-
su t0. Przyjmijmy, ˝e dla cen P0 mamy produkcj´ Y* przy naturalnym poziomie
bezrobocia. Z poprzednich rozwa˝aƒ wiemy, ˝e produkcja utrzyma si´ na tym sa-
mym poziomie, jeÊli wynegocjowany wzrost poziomu p∏ac b´dzie równy oczeki-
wanemu wzrostowi cen, dzi´ki czemu p∏ace realne i zatrudnienie pozostanà bez
zmian. Przyjmijmy, ˝e w okresie t1 przewidywane tempo zmiany cen jest równe.

Tempo wzrostu p∏ac nominalnych musi zatem równie˝ równaç si´ pe
1,

aby zagwarantowaç sta∏oÊç p∏acy realnej:

(10)

Spe∏nienie równania (10) z kolei oznacza, ˝e – przy niezmienionym popy-
cie i poda˝y na rynku pracy oraz sta∏ej funkcji produkcji – b´dziemy mieli w okre-
sie t1 ten sam poziom zatrudnienia i produkcji (Y*). Uzyskujemy w ten sposób
pierwszy punkt na wykresie B o wspó∏rz´dnych (pe

1, Y*).
Rozwa˝my, jak na poda˝ wp∏ynie mniejsza stopa inflacji ni˝ oczekiwana

w danym okresie. W okresie t1 p∏ace nominalne wzrosnà zgodnie z oczekiwaniami

inflacyjnymi W1 = W0 (1 + pe
1). Natomiast ceny wzrosnà o stop´ mniejszà

od stopy oczekiwanej pe
1. P∏aca realna w okresie t1 jest zatem równa:

(11)

Jest ona wy˝sza ni˝ przewidywana na ten okres, która jest równa

oraz wy˝sza ni˝ z poprzedniego okresu Wy˝szy poziom p∏acy realnej powo-.
P
W

0

0d n

P

W

1

1
e

0 1

0 1

+

+

r

r

^

`

h

j

> .
P
W

P

W

P
W

1

1
e

1

1

0 1

0 1

0

0=
+

+

r

r

^

`

h

j

P
P P

1
0

1 0=
-

r

.
P
W

P
W

P

W

1

1

e

e

0

0

1

1

0 1

0 1
= =

+

+

r

r

`

`

j

j

.
P

P Pe
e

1
0

1 0
=

-
r

Dynamika modelu AS–AD    113



duje zmniejszenie zatrudnienia (wzrost bezrobocia) i w konsekwencji zmniejszenie
produkcji do Y2. Uzyskujemy kolejny punkt na wykresie B o wspó∏rz´dnych (p1, Y2).

W identyczny sposób mo˝na zbadaç wp∏yw na globalnà poda˝ wy˝szej sto-
py inflacji od oczekiwanej. Za∏ó˝my, ˝e w okresie t1 ceny wzros∏y do P2, co odpowiada

stopie inflacji P∏aca realna jest wówczas równa:

(12)

Z równania (12) wynika, i˝ tym razem p∏aca realna w okresie t1 jest ni˝-
sza ni˝ w t0. To z kolei prowadzi do wzrostu zatrudnienia i wzrostu produkcji
do Y0. Uzyskujemy kolejny punkt na wykresie w przestrzeni stopa inflacji-pro-
dukcja o wspó∏rz´dnych (p2, Y0).

Powtarzajàc powy˝szà procedur´ z dowolnymi stopami inflacji odbiegajàcymi
od stopy oczekiwanej, otrzymalibyÊmy kolejne punkty wykresu ASI przedstawiajàcego
globalnà poda˝ dla ró˝nych poziomów inflacji (rysunek 5B). Przy czym oczekiwa-
nej stopie inflacji odpowiada∏by poziom globalnej produkcji przy pe∏nym zatrudnieniu.

Rysunek 6. Przesuni´cia krzywej ASI

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Krzywa ASI pokazuje nam wszystkie mo˝liwe kombinacje produktu (Y)
i stóp inflacji (p) w danym okresie przy ustalonym tempie oczekiwanej inflacji
(pe) i produkcji potencjalnej (Y*). Je˝eli zmieni si´ jeden z czynników ustalonych,
krzywa ASI zmieni swoje po∏o˝enie (rysunek 6). Gdy wzrosnà oczekiwania infla-
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cyjne, to równie˝ wzroÊnie p∏aca nominalna, która ma zapewniç sta∏oÊç p∏acy re-
alnej i tym samym poziom zatrudnienie i produkcji. Krzywa AS i ostatecznie
krzywa ASI przesunà si´ na lewo (ASI' na rysunku 6). Gdyby oczekiwania infla-
cyjne spad∏y, krzywa ASI przesun´∏aby si´ na prawo.

Pod wp∏ywem trwa∏ych zmian na rynku pracy – czy to po stronie popytu,
czy te˝ poda˝y – zmieni si´ poziom zatrudnienia w równowadze. Jest to równo-
znaczne ze zmianà produkcji przy pe∏nym zatrudnieniu. Gdyby produkcja poten-
cjalna zmniejszy∏a si´, krzywa ASI przesun´∏aby si´ na lewo. W przeciwnym
przypadku – na prawo.

5. Mechanizm dostosowawczy

Za∏ó˝my, ˝e punkcie wyjÊcia mamy stan pe∏nego zatrudnienia przy produkcji Y*
i stopie inflacji p0, która jest równa oczekiwanej na ten okres pe

0 oraz oczekiwa-
nej na nast´pny okres pe

1. Oznacza to, ˝e tempo wzrostu poda˝y pieniàdza m jest
równe oczekiwanej stopie inflacji. Przyjmijmy, ˝e w t1 gospodarka doznaje wstrzà-
su popytowego w wyniku podniesienia na trwa∏e tempa wzrostu poda˝y pienià-
dza do m' > m, co powoduje przesuni´cie krzywej zagregowanego popytu z ADI1

do ADI2 (rysunek 7). Zwi´kszenie popytu powoduje niezb´dny do zrównowa˝e-
nia gospodarki wzrost stopy inflacji do p1. Wzrost ten jest mniejszy ni˝ wzrost
poda˝y pieniàdza z powodu nominalnych sztywnoÊci. Powoduje to wzrost realnej
poda˝y pieniàdza, który poprzez spadek realnych stóp procentowych oraz dodat-
ni efekt bogactwa (efekt Pigou) prowadzi do wzrostu zagregowanego popytu.

Rysunek 7. Ekspansywna polityka pieni´˝na

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Z drugiej strony, wzrost stopy inflacji jest wynikiem wstrzàsu, którego pod-
mioty nie uwzgl´dni∏y w swoich oczekiwaniach. Zatem powstaje sytuacja, gdy
w okresie t1 stopa faktycznej inflacji przewy˝sza oczekiwanà stop´ (p1 > pe

0). Pro-
wadzi to do niespodziewanego spadku p∏acy realnej i w konsekwencji umo˝liwia
wzrost zatrudnienia (spadek bezrobocia poni˝ej naturalnego poziomu), dzi´ki
czemu produkcja mo˝e wzrosnàç, aby zaspokoiç zwi´kszony popyt globalny. Osta-
tecznie dzi´ki wzrostowi popytu uzyskujemy wzrost produkcji do Y1 (przesuwa-
my si´ z punktu E0 do A).

Poziom produkcji Y1 nie mo˝e si´ jednak utrzymaç. Nie jest stanem d∏u-
gookresowej równowagi. Pracownicy sformu∏ujà nowy poziom oczekiwaƒ inflacyj-
nych, który staje si´ podstawà do sformu∏owania nowych ˝àdaƒ p∏acowych na
poczàtku nast´pnego okresu t2. Za∏ó˝my, ˝e oczekiwana inflacja na dany okres
jest równa inflacji faktycznej z poprzedniego okresu (oczekiwania majà adapta-
cyjny charakter). Podmioty oczekujà zatem w t2 stopy inflacji pe

2 = p1. Oznaczmy
przez W* p∏ac´ nominalnà z okresu wyjÊciowego przed ekspansjà pieni´˝nà.
Wówczas p∏aca nominalna w okresie t2, która przywraca wyjÊciowy poziom p∏a-
cy realnej, jest równa:

(13)

Poniewa˝ p∏ace realne sà równe w obydwu okresach, zatem nowa krzywa
ASI2 przechodzi przez punkt (p1, Y*).

Trwa∏e podniesienie tempa wzrostu poda˝y pieniàdza do m' > m, wp∏ywa tak-
˝e na po∏o˝enie krzywej zagregowanego popytu. Gdy mamy produkcj´ Y1 i tem-
po poda˝y pieniàdza m', to stopa inflacji, przy której zostanie utrzymany poziom
produkcji Y1 musi byç równa tempu wzrostu poda˝y pieniàdza. Wówczas realna
poda˝ pieniàdza pozostaje bez zmian, dzi´ki czemu stopy procentowe sà równie˝
stabilne, co ostatecznie powoduje stabilnoÊç realnych wydatków. Zatem produk-
towi Y1 odpowiada teraz stopa inflacji równa m'. Krzywa zagregowanego popytu
przesuwa si´ na pozycj´ ADI2.

Produkcja i poziom stopy inflacji w równowadze zostajà obecnie wyznaczo-
ne przez krzywe ASI2 i ADI2. Aby zrównowa˝yç gospodark´, niezb´dny jest ko-
lejny wzrost stopy inflacji do p2. Poniewa˝ tempo wzrostu nominalnej poda˝y
pieniàdza jest ponownie wy˝sze od tempa wzrostu cen, nadal roÊnie realna po-
da˝ pieniàdza doprowadzajàca do obni˝ki stóp procentowych i dodatniego efektu
bogactwa (efekt Pigou). Wzrost cen jest wy˝szy ni˝ oczekiwany, co daje nieza-
mierzony spadek p∏ac realnych, dzi´ki czemu roÊnie zatrudnienie i produkcja.
Równowaga krótkookresowa przesuwa si´ z punktu A do B, który równie˝ nie
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jest punktem stabilnym w d∏ugim okresie. Nast´puje zmiana oczekiwaƒ inflacyj-
nych, co przesuwa krzywà ASI oraz zmiana realnej poda˝y pieniàdza, co z kolei
przesuwa krzywà ADI. Gospodarka ponownie zmienia swój punkt równowagi.

Na rysunku 7 przechodzenie do kolejnych stanów krótkookresowej równo-
wagi zosta∏o zaznaczone w postaci krzywej zmierzajàcej spiralnie do punku E1,
który jest nowym stanem d∏ugookresowej równowagi. Charakteryzuje si´ on po-
wrotem do produkcji potencjalnej i trwale wy˝szà stopà inflacji równà nowemu
tempu nominalnej poda˝y pieniàdza. PrzejÊcie z punktu B do C przebiega po-
czàtkowo przy rosnàcej produkcji i stopie inflacji, gdy tempo wzrostu nominal-
nej poda˝y pieniàdza jest wy˝sze od tempa wzrostu cen (kolejne krzywe ADI
przesuwajà si´ na prawo). Z drugiej strony rosnàca stopa inflacji podbija oczeki-
wania inflacyjne, co wypycha na lewo kolejne krzywe ASI. ¸àczny efekt tych
przesuni´ç to wzrost produkcji i stopy inflacji.

Gdy stopa inflacji przewy˝sza tempo wzrostu nominalnej poda˝y pieniàdza
(przejÊcie przez punkt C i D), spada realna poda˝ pieniàdza, co prowadzi do
spadku wydatków i krzywe ADI przesuwajà si´ lewo. Poniewa˝ stopa inflacji na-
dal przewy˝sza inflacj´ oczekiwanà, krzywe ASI nadal przesuwajà si´ na lewo,
co daje ∏àczny efekt w postaci spadku produkcji i wzrostu stopy inflacji. Kiero-
wanie si´ do punku F nadal charakteryzuje si´ wy˝szà inflacjà ni˝ tempem wzro-
stu pieniàdza, czyli spadajà wydatki. Oczekiwana inflacja jest teraz wy˝sza ni˝
faktyczna, co prowadzi do wzrostu p∏ac realnych i spadku zatrudnienia. Osta-
tecznym ∏àcznym efektem tych zjawisk jest spadek produkcji i stopy inflacji.

Ruch ku punktowi G charakteryzuje si´ ni˝szà faktycznà inflacjà ni˝ ocze-
kiwana oraz wy˝szym tempem wzrostu pieniàdza ni˝ cen. Prowadzi to do rów-
noczesnego spadku stopy inflacji i wzrostu produkcji. PrzejÊcie do punktu H i da-
lej wywo∏uje od poczàtku ca∏à sekwencje zdarzeƒ opisanà wy˝ej. Mamy do czynienia
z gasnàcà fluktuacjà produkcji i stopy inflacji (rysunek 8). Przy czym fluktuacje
stopy inflacji przebiegajà wokó∏ nowego tempa wzrostu poda˝y pieniàdza. Dosto-
sowania trwajà tak d∏ugo, a˝ nastàpi zrównanie faktycznej stopy inflacji z ocze-
kiwanà (pe

n= pn), co stabilizuje p∏ac´ realnà. Zatrudnienie wraca do poziomu,
który zapewnia otrzymanie produkcji potencjalnej. Natomiast stopa inflacji rów-
na si´ nowemu tempu wzrostu poda˝y pieniàdza (pn = m').

Przyjmijmy teraz, ˝e w∏adze monetarne dochodzà do wniosku, i˝ istniejàcy
poziom stopy inflacji w równowadze jest za wysoki. Aby obni˝yç na trwa∏e poziom
inflacji, w∏adze monetarne wywo∏ujà wstrzàs popytowy w okresie t1 polegajàcy
na skurczeniu tempa wzrostu nominalnej poda˝y pieniàdza z m na m' (rysunek 9).

Krzywa ASI w okresie t1 nie zmienia swojego po∏o˝enia, gdy˝ nie zmieni-
∏y si´ jeszcze oczekiwania inflacyjne. Natomiast zmienia swoje po∏o˝enie krzywa
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zagregowanego popytu na pozycj´ ADI1 (spada realna poda˝, ciàgnàc za sobà
spadek wydatków). Przesuwamy si´ z punktu E0 do nowego stanu krótkookre-
sowej równowagi w A, który stanowi punkt wyjÊcia ku dalszej w´drówce do d∏u-
gookresowej równowagi. Stopa inflacji z okresu t1 stanowi podstaw´ do formu∏o-
wania oczekiwaƒ na okres t2 (nadal utrzymujemy za∏o˝enie o adaptacyjnych
oczekiwaniach). Krzywa zagregowanej poda˝y przesunie si´ do ASI2.

Rysunek 8. Fluktuacje stopy inflacji po ekspansji pieni´˝nej

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Z drugiej strony utrzymanie produkcji na nowym poziomie Y1 przy tempie
poda˝y pieniàdza m' wymaga stopy inflacji, przy której zostanie utrzymany real-
ny poziom pieniàdza, czyli stopy inflacji równej m'. Wówczas zapewni to stabil-
noÊç realnych wydatków. Zatem produktowi Y1 odpowiada teraz stopa inflacji rów-
na m'. Krzywa zagregowanego popytu przesuwa si´ na pozycj´ AD2. Faktyczna
stopa inflacji nie spadnie jednak do m'. B´dzie ona wy˝sza, gdy˝ oczekiwania in-
flacyjne jeszcze si´ nie ukszta∏towa∏y na poziomie nowego tempa poda˝y pienià-
dza m'. Ostatecznie znajdziemy si´ w punkcie B z ni˝szà inflacjà (p2) i ni˝szym
produktem (Y2).

Spadek produkcji trwa tak d∏ugo, a˝ stopa inflacji spadnie poni˝ej nowego
tempa wzrostu poda˝y pieniàdza (p < m'). Przesuwajàc si´ do równowagi w punk-
cie C, przechodzimy w∏aÊnie do sytuacji p < m'. RoÊnie realna poda˝ pieniàdza,
co wywo∏uje wzrost wydatków i krzywa ADI przesuwa si´ teraz na prawo.

Z drugiej strony oczekiwania inflacyjne, mimo i˝ opadajàce, sà wcià˝ wy˝-
sze ni˝ faktyczna inflacja. Zatem krzywa ASI nadal przesuwa si´ na prawo.
Oznacza to, ˝e dynamika p∏ac nominalnych spada. Jednak spadek jest zbyt ma-

m’ = pn 

m = p0

t

p
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∏y, aby zapewniç zrównowa˝enie rynku pracy i powrót do produkcji potencjalnej.
Poniewa˝ inflacja jest ni˝sza od oczekiwanej, to p∏ace realne sà wy˝sze ni˝ wy-
magane dla zrównowa˝enia rynku pracy.

Bezrobocie pozostaje zatem powy˝ej naturalnego poziomu, jednak jest ni˝-
sze ni˝ w poprzednim okresie, dzi´ki wzrostowi wydatków. Istotne jest to, i˝ na
drodze ku trwa∏emu zmniejszeniu stopy inflacji, spadajàcej stopie inflacji poczàtko-
wo towarzyszy spadek produkcji (z E0 do B) i nast´pnie wzrost produkcji (z B do C).

Rysunek 9. Restrykcyjna polityka pieni´˝na

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Poruszanie si´ dalej do punktu D wià˝e si´ z jednoczesnym wzrostem sto-
py inflacji i produkcji. Stanowi to wynik kszta∏towania si´ teraz oczekiwaƒ in-
flacyjnych poni˝ej faktycznej stopy inflacji, przy równoczesnym wzroÊcie wydat-
ków. Dynamika p∏ac nominalnych jest poni˝ej dynamiki cen, co powoduje spadek
p∏ac realnych poni˝ej wymaganego dla zrównowa˝enia rynku pracy. Bezrobocie
jest poni˝ej swojego naturalnego poziomu, zaÊ produkcja jest wi´ksza ni˝ poten-
cjalna.

Proces dostosowawczy ma charakter fluktuacji (rysunek 10) i trwa tak
d∏ugo, a˝ faktyczna stopa inflacji zrówna si´ z oczekiwanà (pe

n= pn), co stabili-
zuje p∏ac´ realnà na poziomie niezb´dnym do zrównowa˝enia rynku pracy. Za-
trudnienie wraca do poziomu, który zapewnia wytworzenie produkcji potencjal-
nej. Stopa inflacji równa si´ nowemu tempu wzrostu poda˝y pieniàdza (pn = m'),
a produkcja równa si´ potencjalnej.
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Rysunek 10. Fluktuacje stopy inflacji po wprowadzeniu restrykcji w polityce
pieni´˝nej

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Rozwa˝my jeszcze przebieg procesu dostosowawczego w przypadkach eks-
pansywnej polityki fiskalnej, opartej na powi´kszeniu deficytu bud˝etowego (ry-
sunek 11) i restrykcyjnej, polegajàcej na zmniejszaniu deficytu (rysunek 13).

Powi´kszenie deficytu bud˝etowego w t1 daje krótkookresowy efekt w po-
staci wzrostu wydatków, co ilustrujemy przesuni´ciem krzywej zagregowanego
popytu na prawo do ADI1. Krzywa ASI w okresie t1 nie zmienia swojego po∏o˝e-
nia. Rosnàce wydatki pobudzajà wzrost produkcji. Zwi´kszenie produkcji wyma-
ga teraz podniesienia stopy inflacji do p1, aby zrównowa˝yç gospodark´. Równo-
czeÊnie podmioty zmieniajà oczekiwania inflacyjne na okres t2, dostosowujàc si´
adaptacyjnie do inflacji z okresu t1. Mamy zatem p1 = pe

2 .
Negocjowanie nowych stawek p∏ac w oparciu o wy˝szà stop´ inflacji pro-

wadzi do wzrostu p∏ac nominalnych w t2, co znajduje odzwierciedlenie w przesu-
ni´ciu krzywej poda˝y do ASI2. Poniewa˝ tempo poda˝y pieniàdza nie zmienia
si´ oraz podniesienie poziomu deficytu by∏o jednorazowym dzia∏aniem, krzywa
ADI równie˝ przesuwa si´ na prawo. Ostatecznie uzyskujemy zmniejszenie pro-
dukcji z Y1 na Y2 i wzrost stopy inflacji do p2 (inflacja jest pchana przez kosz-
ty). Przesuwamy si´ do punktu B.

Wy˝szy poziom stopy inflacji ponownie podbija w gór´ oczekiwania infla-
cyjne, co owocuje dalszym spadkiem zagregowanej poda˝y (krzywa ASI nadal prze-
suwa si´ na prawo). Natomiast krzywa ADI przesuwa si´ równie˝ na prawo,
gdy˝ tempo poda˝y pieniàdza jest wcià˝ ni˝sze ni˝ stopa inflacji, co w dalszym

m’

m

t
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ciàgu stanowi êród∏o spadku realnych wydatków. Zmiany zagregowanego popytu
i poda˝y wp∏ywajà jednokierunkowo na spadek produkcji. Natomiast zmiana sto-
py inflacji zale˝y od tego, który czynnik – popytowy czy poda˝owy – wywiera sil-
niejszy wp∏yw na inflacj´. Gdy si∏a spadku realnych wydatków przewa˝y (spy-
chanie w dó∏ stopy inflacji), si∏´ spadku poda˝y (pchanie w gór´ stopy inflacji),
rozpoczyna si´ ruch ku punktowi C, który charakteryzuje si´ spadkiem produk-
cji i stopy inflacji.

Spadek produkcji i inflacji trwa tak d∏ugo, a˝ stopa inflacji spadnie poni-
˝ej tempa wzrostu poda˝y pieniàdza. Wówczas nast´puje wzrost realnych wydat-
ków i w po∏àczeniu ze wzrostem poda˝y (przesuni´cia krzywej ASI na lewo) da-
je to ∏àczny efekt wzrostu produkcji i spadku stopy inflacji.

Ruszamy teraz ku punktowi D. Poniewa˝ jesteÊmy teraz w obszarze wy˝-
szego wzrostu poda˝y pieniàdza ni˝ stopy inflacji, to ca∏y czas rosnà realne wy-
datki, co ostatecznie doprowadzi do w´drówki do punktu F. Tutaj z kolei mamy
do czynienia ze spadkiem poda˝y, gdy˝ oczekiwana inflacja jest wy˝sza ni˝ fak-
tyczna. Prowadzi to do równoczesnego wzrostu stopy inflacji i produkcji. Osta-
tecznie fluktuacje produkcji i inflacji ustajà, gdy faktyczna stopa inflacji zrówna
si´ ze stopà poda˝y pieniàdza i oczekiwanà inflacjà (punkt En). Przy czym fluk-
tuacje stopy inflacji przebiegajà wokó∏ tempa poda˝y pieniàdza (rysunek 13).

Rysunek 11. Ekspansywna polityka fiskalna

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Rysunek 12. Fluktuacje stopy inflacji po ekspansji fiskalnej

èród∏o: opracowanie w∏asne.

W przypadku obni˝enia deficytu bud˝etowego (restrykcyjna polityka fi-
skalna) mechanizm dostosowawczy dla adaptacyjnych oczekiwaƒ przebiega we-
d∏ug podobnego schematu. Spadek deficytu obni˝a wydatki, co obrazuje przesu-
ni´cie zagregowanego popytu do pozycji ADI1.

Poda˝ jeszcze nie zmieni∏a si´. Ostatecznie prowadzi to zmniejszenia stopy
inflacji do p1 i produkcji do Y1. Znajdujemy si´ teraz w strefie rosnàcych realnych
wydatków, gdy˝ stopa inflacji jest mniejsza od stopy wzrostu poda˝y pieniàdza
(p < m). Jest to tak˝e obszar rosnàcej poda˝y, gdy˝ oczekiwana inflacja jest wy˝-
sza od faktycznej. W ostatecznym efekcie uruchamia to ruch ku punktowi B.

Rysunek 13. Restrykcyjna polityka fiskalna

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Dalszy wzrost realnych wydatków wypchnie krótkookresowà równowag´
w kierunku punktu C. Znajdziemy si´ zatem w strefie rosnàcych wydatków (p < m)
i spadajàcej poda˝y (przechodzimy do pe < p). Ca∏y proces koƒczy si´ w punkcie
En, gdzie faktyczna stopa inflacji równa si´ stopie poda˝y pieniàdza i oczekiwa-
nej inflacji.

6. Podsumowanie

Dynamika mechanizmu dostosowawczego zosta∏a przedstawiona w tabeli 1. Ogól-
nie mówiàc, cyklicznoÊç procesu dostosowawczego w produkcji i inflacji powodu-
je, ˝e rosnàcej stopie inflacji mo˝e towarzyszyç zarówno wzrost, jak i spadek pro-
dukcji. Równie˝ dla spadajàcej stopy inflacji mo˝emy mieç ró˝nokierunkowe zmiany
w produkcji.

Tabela 1. Podsumowanie mechanizmu dostosowawczego
Faza 2 Faza 1
Punkt startu: restrykcyjna pieni´˝na Punkt startu: ekspansja fiskalna
pe > p p > m pe < p p > m
Spadek zagregowanego popytu, wzrost Spada zagregowany popyt i poda˝
zagregowanej poda˝y Ostateczny efekt fazy: wzrost stopy
Ostateczny efekt fazy: spadek stopy inflacji inflacji, spadek produkcji, krótkookresowa
i produkcji, krótkookresowa równowaga równowaga
Faza 3 Faza 4
Punkt startu: restrykcyjna fiskalna, Punkt startu: ekspansja pieni´˝na
pe > p p < m pe < p p < m
Wzrost zagregowanego popytu i poda˝y Wzrost zagregowanego popytu, spadek
Ostateczny efekt fazy: spadek stopy inflacji zagregowanej poda˝y
i wzrost produkcji, krótkookresowa równowaga Ostateczny efekt fazy: wzrost stopy inflacji

i produkcji, krótkookresowa równowaga
Stan d∏ugookresowej równowagi
pe = p = m
Brak zmiany zagregowanego popytu i poda˝y

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Ka˝dy pe∏ny cykl fluktuacji inflacji i produkcji sk∏ada si´ z czterech faz.
Za∏ó˝my, ˝e gospodarka jest w d∏ugookresowej równowadze. Polityka pieni´˝na
zmienia na trwa∏e tempo wzrostu poda˝y pieniàdza i tym samym od razu powo-
duje, ˝e – przy nominalnych sztywnoÊciach – tempo inflacji jest albo poni˝ej tem-
pa poda˝y pieniàdza (ekspansja pieni´˝na), albo powy˝ej (restrykcje pieni´˝ne).

W pierwszym przypadku mamy wzrost zagregowanego popytu i presj´ na
wzrost inflacji przy wzroÊcie produkcji (punkt startu: faza 4). Poniewa˝ oczeki-
wana inflacja jest ni˝sza od faktycznej uruchamia si´ proces spadku zagregowa-
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nej poda˝y, co równie˝ tworzy presj´ na wzrost stopy inflacji. Zatem zmiany po-
pytu i poda˝y tworzà jednokierunkowy nacisk na wzrost inflacji. Natomiast wp∏yw
na produkcj´ w tej fazie jest ró˝nokierunkowy. Jednak przewa˝a wp∏yw rosnà-
cych realnie wydatków pod wp∏ywem wzrostu realnej poda˝y pieniàdza. Daje to
ostateczny efekt w postaci wzrostu stopy inflacji i produkcji.

Realne wydatki rosnà do momentu zrównania stopy inflacji ze stopà poda-
˝y pieniàdza, natomiast poda˝ nadal spada. Powoduje to w pewnym momencie
przejÊcie do fazy 1 (poruszamy si´ w tabel w odwrotnym kierunku do ruchu
wskazówek zegara), w której wydatki zaczynajà spadaç. W tej fazie wp∏yw popy-
tu i poda˝y na produkcj´ jest jednokierunkowy: obydwa czynniki tworzà presj´
na jej spadek. Natomiast wp∏yw na inflacj´ jest ró˝nokierunkowy: popyt tworzy
nacisk na spadek, a poda˝ na wzrost inflacji. Ten ró˝nokierunkowy wp∏yw po-
woduje, i˝ w pewnym momencie wzrost stopy inflacji zostaje ca∏kowicie wyha-
mowany. Ma to miejsce wtedy, gdy oczekiwana inflacja zrówna si´ z faktycznà.
Jednak nadal trwa spadek realnych wydatków, który doprowadza do spadku sto-
py inflacji i spadku produkcji.

Nast´puje skok do fazy 2. Nominalne sztywnoÊci p∏ac powodujà, ˝e tym
razem oczekiwania inflacyjne sà powy˝ej faktycznej inflacji, co uruchamia wzrost
poda˝y. To z kolei generuje nacisk na spadek inflacji. Ponownie popyt i poda˝
dzia∏ajà jednokierunkowo na stop´ inflacji. Tym razem wp∏ywajà na jej spadek.
Natomiast wp∏yw na produkcj´ jest ró˝nokierunkowy. Jednak i tym razem sil-
niejszà stronà jest popyt, który prowadzi do spadku produkcji. Spadek produkcji
trwa tak d∏ugo, a˝ zostaje wyhamowany spadek realnych wydatków, co ma miej-
sce przy zrównaniu stopy inflacji z tempem poda˝y pieniàdza.

Poniewa˝ poda˝ nadal roÊnie, to nacisk na spadek inflacji nie ustaje i prze-
skakujemy do fazy 3. Ni˝sza stopa inflacji ni˝ tempo poda˝y pieniàdza powodu-
je w tej fazie wzrost realnych wydatków i ostatecznie prowadzi do wzrostu za-
gregowanego popytu. Poda˝ i popyt tworzà ∏àcznà, jednokierunkowà presj´ na
wzrost produkcji. Wp∏yw na zmian´ stopy inflacji jest ponownie ró˝nokierunko-
wy: wzrost popytu tworzy nacisk na podniesienie inflacji, natomiast wzrost po-
da˝y sprzyja spadkowi inflacji. I tym razem silniejszà stronà wp∏ywajàcà na in-
flacj´ okazuje si´ poda˝. Inflacja spada do momentu a˝ oczekiwana zrówna si´
z faktycznà stopà inflacji. Jednak nadal rosnà realne wydatki, co powoduje pre-
sj´ na wzrost produkcji i przejÊcie do fazy 4.

Ca∏y cykl powtarza si´ od nowa. Przy czym amplituda wahaƒ produkcji
i stopy inflacji si´ zmniejsza. Ruch ustaje, gdy stopy oczekiwanej i faktyczne in-
flacji oraz tempa poda˝y pieniàdza si´ zrównujà.

Istotne jest równie˝ to, i˝ zmiana produkcji jest zawsze zgodna co do kie-
runku w ze zmianà popytu ka˝dej fazie. W krótkim okresie silniejszà stronà wy-
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znaczajàcà produkcj´ jest zatem kierunek zmiany zagregowanego popytu. Nato-
miast zmiana poda˝y odgrywa w krótkim okresie rol´ czynnika wzmacniajàcego
lub os∏abiajàcego kierunek zmiany produkcji w krótkookresowej równowadze. Gdy
roÊnie produkcja, to spadajàca poda˝ t∏umi dynamik´ wzrostu produkcji w rów-
nowadze (faza 4), powodujàc w pewnym momencie pojawienie si´ spadku pro-
dukcji (przejÊcie do fazy 1). Natomiast gdy spada produkcja, to rosnàca poda˝
przyczynia si´ do wygaszenia tego spadkowego trendu (faza 2), odprowadzajàc
w koƒcu do wzrostu produkcji (przejÊcie do fazy 3).

Stopa inflacji zawsze zmienia si´ odwrotnie do kierunku zmiany poda˝y
w ka˝dej fazie. Zatem silniejszà stronà w wyznaczaniu inflacji jest zmiana zagre-
gowanej poda˝y. Czynnikiem wzmacniajàcym lub os∏abiajàcym dynamik´ zmiany
stopy inflacji jest tym razem zmiana popytu. Gdy inflacja roÊnie, to spadek po-
pytu t∏umi jej wzrost (faza 1), doprowadzajàc ostatecznie do odwrócenia trendu,
czyli pojawia si´ spadek inflacji (przejÊcie do fazy 2).

Mo˝e byç równie˝ tak, i˝ wzrostowi inflacji towarzyszy wzrost popytu (fa-
za 4). Wówczas wzmacniana to rosnàcy trend inflacji. To z kolei mo˝e spowodo-
waç, ˝e stopa inflacji przewy˝szy tempo poda˝y pieniàdza doprowadzajàc do
spadku popytu (przejÊcie do fazy 1). Spadajàcy popyt uruchomi mechanizm wy-
hamowania wzrostu stopy inflacji i przejÊcie do fazy 2. Gdy rosnàca poda˝ spy-
cha inflacj´ na coraz ni˝szy poziom (faza 3), to rosnàcy popyt dzia∏a hamujàco
na spadek inflacji, doprowadzajàc w koƒcu do odwrócenia trendu (przejÊcie do
fazy 4).
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Barbara Rdzanowska
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Problemy funkcjonowania samorzàdu terytorialnego
– aspekty teoretyczne

1. Wprowadzenie

Powo∏anie do dzia∏ania samorzàdu terytorialnego by∏o jednym z priorytetów pro-
cesu transformacji systemowej w Polsce. Jednostki samorzàdu terytorialnego od-
grywajà istotnà rol´ w umacnianiu demokracji oraz realizowaniu polityki rozwo-
ju lokalnego i regionalnego. Aby samorzàdy mog∏y sprawnie wype∏niaç zadania,
jakie zosta∏y im przypisane, muszà dysponowaç odpowiednimi kompetencjami oraz
Êrodkami finansowymi. Z tego wzgl´du warto zbadaç sposób funkcjonowania sa-
morzàdów, zw∏aszcza stopieƒ ich faktycznej autonomii w gromadzeniu dochodów
i zakres swobody w dokonywaniu wydatków.

2. Istota i zasady funkcjonowania samorzàdu terytorialnego

Istnienie jednostek samorzàdu terytorialnego (zwanych dalej w skrócie JST) wy-
nika z podzia∏u w∏adzy publicznej w paƒstwie na dwa wzgl´dnie niezale˝ne sys-
temy: administracj´ paƒstwowà i samorzàd terytorialny. G∏ównym celem tego
podzia∏u jest decentralizacja dzia∏aƒ administracji publicznej, polegajàca na
przekazaniu istotnej cz´Êci zadaƒ publicznych samorzàdowi terytorialnemu w ta-
ki sposób, aby potrzeby o wymiarze lokalnym mog∏y byç zaspokojone w stopniu
optymalnym1. Ponadto w funkcjonowaniu samorzàdu terytorialnego przejawia
si´ istnienie demokracji lokalnej, która daje mo˝liwoÊç wspó∏decydowania o spra-
wach publicznych, najbli˝szych spo∏ecznoÊci na danym terenie.

Zasad´ decentralizacji w∏adzy publicznej – jako naczelnà zasad´ ustrojowà
– wyra˝ajà dwa fundamentalne êród∏a prawa regulujàce funkcjonowanie samo-
rzàdu terytorialnego, a mianowicie:

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Kon-
stytucja RP) – akt prawny najwy˝ej rangi,

1 Por. E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2001, s. 159.



• Europejska Karta Samorzàdu Terytorialnego (EKST) – umowa mi´dzy-
narodowa ustanowiona przez Rad´ Europy 15 paêdziernika 1985 roku,
a obowiàzujàca w Polsce od 1 marca 1994 roku. EKST zosta∏a opracowa-
na przez Sta∏à Konferencj´ Gmin i Regionów Europy, która stanowi jedynà
oficjalnà organizacj´ samorzàdowà dzia∏ajàcà w ramach Rady Europy2.

Zapisy konstytucyjne okreÊlajà, ˝e ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Pol-
skiej zapewnia decentralizacj´ w∏adzy publicznej3. EKST zawiera znacznie szer-
sze odniesienie do decentralizacji i demokracji na poziomie wspólnot lokalnych.
W preambule EKST zapisano, i˝ prawo obywateli do uczestniczenia w kierowa-
niu sprawami publicznymi jest jednà z demokratycznych zasad (...) w∏aÊnie na
szczeblu lokalnym prawo to mo˝e byç realizowane w sposób najbardziej bezpo-
Êredni. (...) ochrona i ugruntowanie samorzàdu terytorialnego przyczyniajà si´
w powa˝nym stopniu do budowy Europy w oparciu o zasady demokracji i decen-
tralizacji w∏adzy4.

W EKST okreÊlono równie˝ koncepcj´ samorzàdu terytorialnego. W art. 3
zapisano, i˝ samorzàd terytorialny oznacza prawo i zdolnoÊç spo∏ecznoÊci lokal-
nych, w granicach okreÊlonych prawem, do kierowania i zarzàdzania zasadniczà
cz´Êcià spraw publicznych na ich w∏asnà odpowiedzialnoÊç i w interesie ich
mieszkaƒców5. Aby postulat ten zosta∏ spe∏niony, jednostki samorzàdowe muszà
byç sprawnie zorganizowanymi, odr´bnymi od paƒstwa podmiotami. O odr´bno-
Êci tej decydujà: osobowoÊç prawna, przys∏ugujàce ka˝dej JST prawo w∏asnoÊci
i inne prawa majàtkowe, a przede wszystkim niezale˝noÊç oraz podlegajàca
ochronie prawnej samodzielnoÊç6.

OsobowoÊç prawna umo˝liwia JST wyst´powanie w obrocie gospodar-
czym we w∏asnym imieniu. JST mogà zawieraç umowy, prowadziç dzia∏alnoÊç
gospodarczà, a tak˝e zaciàgaç zobowiàzania. OsobowoÊç prawna JST wynika za-
równo z posiadania przez nie w∏asnego majàtku, czyli tzw. mienia komunalnego,
jak i samodzielnoÊci finansowej, która przejawia si´ w istnieniu w∏asnych êróde∏
dochodów.

Samorzàdy terytorialne wyst´pujà w obrocie gospodarczym jako osoby praw-
ne. W przeciwieƒstwie do osób prawnych prywatnych, jakimi sà spó∏ki prawa
handlowego, JST nie podlegajà rejestracji. OsobowoÊç prawna przyznana jest im
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3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 97, Nr 78, poz. 483, art. 15
ust. 1.

4 Europejska Karta Samorzàdu Terytorialnego, Dz.U. 94.124.607.
5 Tam˝e, art. 3 ust. 1.
6 Por. Z. Ofiarski, M. Mokrzyc, B. Rutkowski, Reforma samorzàdu terytorialnego. Tom II: zagadnie-

nia finansowo-prawne, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999, s. 13.



z mocy konstytucji. Do JST nie stosuje si´ równie˝ przepisów o likwidacji osób
prawnych, co rodzi okreÊlone konsekwencje w przypadku problemów ze sp∏atà
zaciàgni´tego d∏ugu. Ponadto podejmujàc dzia∏alnoÊç gospodarczà JST muszà mieç
na uwadze, ˝e gospodarujà Êrodkami publicznymi, a zatem sposób ich wydatko-
wania powinien podlegaç okreÊlonym wymogom7.

JST jako osoby prawne publiczne posiadajà równie˝ osobowoÊç publiczno-
prawnà, która polega na realizacji praw zwierzchniczych, wynikajàcych z udzia-
∏u w sprawowaniu w∏adzy publicznej. SpoÊród tych praw wymieniç mo˝na: na-
k∏adanie podatków, podejmowanie decyzji administracyjnych, prowadzenie egzekucji
skarbowej8.

Istotnà cechà JST jest ich niezale˝noÊç, która przejawia si´ w istnieniu
niezawis∏ych, pochodzàcych z demokratycznych wyborów organów uchwa∏odaw-
czych i wykonawczych. Niezale˝noÊç JST oznacza brak podporzàdkowania tych
organów oraz pracowników samorzàdowych organom administracji rzàdowej oraz
posiadanie kompetencji do stanowienia w∏asnych przepisów prawa9.

SamodzielnoÊç JST polega natomiast na tym, ˝e w∏adze lokalne majà
prawo decydowania o sprawach wspólnoty samorzàdowej: zarówno na poziomie
lokalnym, dzia∏ajàc w imieniu swoich spo∏ecznoÊci, jak równie˝ wyst´pujàc zbio-
rowo – jako przeciwwaga dla rzàdu centralnego10. Jednostki samorzàdowe majà
prawo zrzeszania si´ oraz przyst´powania do organizacji lokalnych i regional-
nych o charakterze mi´dzynarodowym, co prowadzi do zmniejszania si´ roli w∏a-
dzy paƒstwowej w procesach integracyjnych pomi´dzy krajami11.

Zasad´ samodzielnoÊci, stanowiàcà fundament istnienia JST, wyra˝a Kon-
stytucja RP w art. 16 ust. 2: Samorzàd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu
w∏adzy publicznej. Przys∏ugujàcà mu w ramach ustaw istotnà cz´Êç zadaƒ pu-
blicznych samorzàd wykonuje w imieniu w∏asnym i na w∏asnà odpowiedzialnoÊç12.
SamodzielnoÊç JST nie oznacza przy tym braku istnienia kontroli ze strony w∏a-
dzy centralnej. Samorzàdy podlegajà bowiem tzw. nadzorowi weryfikacyjnemu,
czyli nadzorowi z punktu widzenia legalnoÊci podejmowanych dzia∏aƒ13. Organa-
mi kontrolujàcymi JST sà bezpoÊrednio podlegli Prezesowi Rady Ministrów wo-
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7 Por. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Finanse samorzàdu terytorialnego, Wydawnictwa Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 26–27.

8 Tam˝e, s. 13.
9 Tam˝e, s. 12–13.

10 Por. A. Kosmowska, Obligacje komunalne, cz´Êç I, „Bank i Kredyt”, Nr 1, 1997.
11 Por. L. Patrza∏ek, Finanse samorzàdowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lan-
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13 Por. E. Denek J. Sobiech, J. Wolniak, Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
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jewodowie, a w zakresie spraw finansowych – regionalne izby obrachunkowe14.
Ustawa zasadnicza gwarantuje równie˝ ochron´ prawnà przyznanej JST samo-
dzielnoÊci. Art. 166 Konstytucji RP przewiduje, i˝ spory kompetencyjne mi´dzy
organami samorzàdu terytorialnego i administracji rzàdowej rozstrzygajà sàdy
administracyjne15.

Samorzàd terytorialny mo˝na zatem zdefiniowaç jako korporacj´ lokalne-
go spo∏eczeƒstwa o w∏asnej wewn´trznej organizacji, wykonujàcà zadania pu-
bliczne, wyposa˝onà w przymioty osoby prawnej i podlegajàcà nadzorowi paƒ-
stwa16. W praktyce samorzàd terytorialny cz´sto uto˝samiany jest z w∏adzà lokalnà,
która reprezentuje spo∏ecznoÊç zamieszka∏à na danym obszarze i której g∏ównym
zadaniem jest zaspokajanie potrzeb lokalnych tej˝e spo∏ecznoÊci.

Publiczna w∏adza lokalna funkcjonuje na ró˝nych szczeblach zarzàdzania
o ró˝nym zasi´gu terytorialnym. W Polsce wyst´puje samorzàd lokalny (na szcze-
blu gminy i powiatu) oraz regionalny (na szczeblu województwa), przy czym
w ramach podzia∏u terytorialnego, klasyfikuje si´ czasem oddzielnie powiaty ja-
ko samorzàd subregionalny bàdê rejonowy17.

Nale˝y tu pami´taç, ˝e reaktywowany w 1990 roku polski samorzàd tery-
torialny mia∏ charakter jednostopniowy. Powo∏ano wtedy tylko gminy, a samorzà-
dy powiatowe i wojewódzkie rozpocz´∏y swà dzia∏alnoÊç dopiero 9 lat póêniej, po
reformie struktur administracyjnych kraju. Obecnie w Polsce dzia∏a ok. 2489 gmin,
308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu (tzw. powiatów grodzkich) oraz 16
województw18.

W imieniu mieszkaƒców wspólnot samorzàdowych wyst´pujà organy w∏a-
dzy samorzàdowej, które dzielà si´ na organy w∏adzy stanowiàcej (i zarazem
kontrolnej) oraz organy w∏adzy wykonawczej. Decyzje na szczeblu gminnym po-
dejmuje, wybierana spoÊród danej spo∏ecznoÊci lokalnej, rada gminy. Organem
wykonawczym gminy jest zarzàd, któremu przewodniczy wójt w gminach wiej-
skich i burmistrz lub prezydent w miastach. Organem uchwa∏odawczym i kon-
trolnym w powiecie jest, podobnie jak w gminie, wybierana w wyborach bezpo-
Êrednich rada powiatu. Organem wykonawczym samorzàdu powiatowego jest
zarzàd powiatu, na czele którego stoi starosta powiatowy. Zarzàd wykonuje za-
dania przy pomocy starostwa powiatowego, powiatowego urz´du pracy oraz kie-
rowników s∏u˝b, inspekcji i stra˝y powiatowych, które tworzà wspólnie powiato-
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wà administracj´ zespolonà. Samorzàd wojewódzki charakteryzuje si´ podobny-
mi cechami ustrojowymi, jak samorzàd gminny i powiatowy. Cia∏em decyzyjnym
i kontrolnym województwa jest sejmik, w sk∏ad którego wchodzà radni wybiera-
ni w wyborach bezpoÊrednich. Przewodniczàcym sejmiku i zarazem zarzàdu, czy-
li organu wykonawczego województwa, jest marsza∏ek. Jest on wybierany przez
sejmik województwa z grona radnych sejmiku. Zarzàd województwa wykonuje
zadania przy pomocy urz´du marsza∏kowskiego i wojewódzkich samorzàdowych
jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych19.

Podzia∏ zadaƒ wykonywanych przez poszczególne szczeble samorzàdu zo-
sta∏ oparty na zasadzie subsydiarnoÊci (pomocniczoÊci). Zgodnie z tà zasadà
odpowiedzialnoÊç za sprawy publiczne powinny ponosiç przede wszystkim te wspól-
noty terytorialne, które znajdujà si´ najbli˝ej obywateli, a wi´c wspólnoty ni˝sze-
go szczebla. W Polsce gmina ma priorytet w realizacji zadaƒ samorzàdowych. Na
szczebel wy˝szy, czyli na samorzàdy powiatowe i wojewódzkie przekazywane sà
jedynie te zadania, które przekraczajà mo˝liwoÊci wykonawcze gmin20. Zarazem
wyklucza si´ hierarchicznà zale˝noÊç samorzàdu, co oznacza, ˝e powiat nie mo-
˝e byç podmiotem nadrz´dnym w stosunku do samorzàdów gminnych, a woje-
wództwo zarówno w stosunku do powiatów, jak i gmin21.

Wspomniana zasada subsydiarnoÊci znajduje swoje odzwierciedlenie w za-
pisie art. 6 ustawy o samorzàdzie gminnym, który okreÊla, ˝e do zakresu dzia-
∏ania gminy nale˝à wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie za-
strze˝one ustawami na rzecz innych podmiotów22.

3. SamodzielnoÊç finansowa jednostek samorzàdowych

Realizacja poszczególnych zadaƒ zawsze pociàga za sobà ich finansowanie. Aby
samorzàd móg∏ ponosiç wydatki, musi uzyskiwaç dochody. W tym miejscu nale-
˝y zwróciç uwag´ na istotny fakt, ˝e podmioty komunalne dzia∏ajà w g∏ównej
mierze w sferze u˝ytecznoÊci publicznej, a nie jako podmioty gospodarcze, a wi´c
w zasadzie nie prowadzà dzia∏alnoÊci zarobkowej, nastawionej na zysk. Finanse
samorzàdu terytorialnego stanowià integralnà cz´Êç finansów ca∏ego sektora pu-
blicznego, co oznacza, ˝e wszystkie JST czerpià swoje dochody z tej samej gospo-
darki narodowej. Konieczny jest zatem podzia∏ dochodów publicznych, zw∏aszcza
êróde∏ podatkowych, w taki sposób, aby umo˝liwiç samorzàdom sprawne wype∏-
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21 Por. E. Denek, J. Sobiech, J. Wolniak, Finanse..., op. cit., s. 188.
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nianie zadaƒ, do których zosta∏y powo∏ane. Decentralizacja w wymiarze zadanio-
wym i kompetencyjnym powinna zatem przebiegaç równolegle z decentralizacjà
w zakresie finansów publicznych, która prowadzi do wyposa˝enia JST we w∏adz-
two podatkowe23. Oznacza ono prawo do nak∏adania i Êciàgania podatków i op∏at,
dzi´ki czemu JST mogà uzyskiwaç dochody w∏asne. W∏adztwo podatkowe Êwiad-
czy o tzw. sile finansowej24, która wyznacza z kolei stopieƒ faktycznej nieza-
le˝noÊci i samodzielnoÊci JST w ich funkcjonowaniu.

Na system finansowania wspólnot lokalnych w Polsce sk∏adajà si´ zarów-
no elementy gwarantujàce samofinansowanie (przejawiajà si´ one w istnieniu do-
chodów w∏asnych), jak i w du˝ej mierze elementy zasilania uzupe∏niajàcego (wy-
równawczego), dokonywanego z bud˝etu centralnego w postaci subwencji i dotacji25.
Oznacza to, ˝e jakiekolwiek zmiany w systemie dochodów bud˝etu paƒstwa po-
wodujà odpowiednie zmiany w systemie dochodów JST – np. zmniejszenie docho-
dów paƒstwa skutkuje zmniejszeniem dochodów JST26. Wynika to stàd, ˝e samo-
dzielnoÊç finansowa JST nie mo˝e byç interpretowana jako pe∏ne samofinansowanie
(samowystarczalnoÊç)27. Równie˝ z racji tego, ˝e JST sà podmiotami publiczno-
prawnymi, ich samodzielnoÊç w gospodarowaniu finansami, czyli autonomia
w zakresie finansów, podlega pewnym ograniczeniom. Dotyczà one zw∏aszcza ta-
kich kwestii jak planowanie bud˝etowe, zarzàdzanie d∏ugiem komunalnym czy
finansowanie deficytu bud˝etowego28.

SamodzielnoÊç, rozumiana jako synonim samofinansowania, oznacza∏aby
koniecznoÊç pokrywania wszelkich wydatków dochodami w∏asnymi i wp∏ywami
zwrotnymi, do pozyskania których JST uzyska∏yby swobodny dost´p. W prakty-
ce jedne wspólnoty wykazywa∏yby nadmiernà ekspansj´ w zakresie pozyskiwania
dochodów z podatków i op∏at, inne zaÊ dà˝y∏yby do minimalizowania obcià˝eƒ
podatkowych. Tego rodzaju dzia∏ania mog∏yby prowadziç do zró˝nicowania wa-
runków dzia∏ania dla podmiotów gospodarujàcych w zale˝noÊci od miejsca pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. W konsekwencji mog∏oby dojÊç do znaczne-
go zró˝nicowania ekonomicznego poszczególnych regionów kraju. KoniecznoÊç
samofinansowania mog∏aby te˝ prowadziç do nadmiernego zad∏u˝enia wspólnot
lokalnych, a w skrajnym przypadku – do niemo˝noÊci zaspokajania niezb´dnych
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26 Por. E. Chojna-Duch, Polskie..., op. cit., s. 159.
27 Tam˝e, s. 154.
28 Tam˝e, s. 164.



potrzeb spo∏ecznych. Z tego wzgl´du samofinansowanie JST uznaje si´ za sys-
tem nieracjonalny29.

Idea samorzàdnoÊci nie mo˝e równie˝ oznaczaç autonomii finansowej wspól-
not lokalnych. Taki bowiem model polega∏by na rozdzieleniu êróde∏ dochodów gro-
madzonych na szczeblu centralnym od tych, które gromadzone sà na szczeblu lo-
kalnym, co prowadzi∏oby do pe∏nej niezale˝noÊci organów lokalnych od organów
centralnych30. Autonomia wyklucza mo˝liwoÊç zastosowania jakichkolwiek form
zasilania uzupe∏niajàcego. Nale˝y tu podkreÊliç, i˝ ca∏kowita niezale˝noÊç nie
jest zasadà funkcjonowania samorzàdu terytorialnego w obowiàzujàcym systemie
administracji publicznej. JST nie mogà dzia∏aç w oderwaniu od struktur organi-
zacyjnych paƒstwa, poniewa˝ – jak ju˝ wczeÊniej wspomniano – sà ich imma-
nentnym ogniwem.

SamodzielnoÊç JST definiowana jest w literaturze przedmiotu jako swobo-
da wydatkowania gromadzonych Êrodków, niezale˝nie od êród∏a ich pochodzenia,
przy czym zakres tej swobody regulowany jest przepisami prawnymi31.

Kwesti´ samodzielnoÊci JST nale˝y zatem równie˝ rozwa˝yç z punktu wi-
dzenia charakteru wykonywanych przez nie zadaƒ. Wspólnoty terytorialne reali-
zujà, obok zadaƒ w∏asnych, tak˝e zadania zlecone im przez w∏adz´ centralnà.
Zadania w∏asne finansowane sà, z za∏o˝enia, ze Êrodków w∏asnych, natomiast
wydatki na zadania zlecone pokrywane sà z dotacji celowych, przekazywanych
przez rzàd. Zasadniczo wspólnoty lokalne powinny realizowaç zadania wa˝ne dla
swoich mieszkaƒców. JeÊli dane zadanie wià˝e si´ z zaspokajaniem zbiorowych
potrzeb wspólnoty, istnieje podstawa, aby zakwalifikowaç je do zakresu zadaƒ w∏a-
snych i finansowaç dochodami w∏asnymi. JeÊli natomiast zadanie nie ma na ce-
lu zaspokojenia potrzeb w skali lokalnej, powinno byç wykonywane przez orga-
ny administracji paƒstwowej. Z tego wzgl´du mo˝liwoÊç wyst´powania zadaƒ
zleconych wydaje si´ sprzeczna z ideà samorzàdnoÊci.

Wyst´powanie zadaƒ zleconych uzasadniaç powinien jedynie ich nadzwy-
czajny charakter, a zatem powinny byç one przekazywane samorzàdom w tzw.
sytuacjach wyjàtkowych, jak kl´ski ˝ywio∏owe i inne katastrofy. KoniecznoÊç przej-
Êciowego koncentrowania uprawnieƒ decyzyjnych wydaje si´ wtedy w pe∏ni uza-
sadniona. W praktyce zadania zlecone majà cz´sto charakter rutynowy, co z jed-
nej strony pomniejsza istniejàcy obszar zadaƒ w∏asnych, z drugiej zaÊ ogranicza
samorzàdnoÊç wspólnot terytorialnych32. JST dzia∏ajà w tym zakresie de facto ja-
ko organy administracji centralnej.
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Patrzàc od strony zadaniowej mo˝na uznaç, i˝ równolegle z procesem de-
centralizacji mamy do czynienia ze zjawiskiem dekoncentracji. Decentralizacja
przejawia si´ w istnieniu zadaƒ w∏asnych. W tej sferze organ transferujàcy (w∏a-
dza centralna) przekazuje uprawnienia do podejmowania decyzji organowi przyj-
mujàcemu (JST). Nale˝y zaznaczyç przy tym, ˝e organ przyjmujàcy – choç ma
pewne cechy odr´bnoÊci – pozostaje wcià˝ organem podw∏adnym wobec szczebla
najwy˝szego. Procesy decentralizacyjne implikujà bowiem stosunki w∏adcze i trans-
feru uprawnieƒ decyzyjnych nie mo˝na myliç z nadaniem suwerennoÊci. Wyst´-
powanie zadaƒ zleconych Êwiadczy natomiast w pewnej mierze o dekoncentracji.
Zjawisko to ró˝ni si´ od decentralizacji tym, ˝e nast´puje tu tylko przekazanie
zadaƒ do wykonania jednostce podleg∏ej, uprawnienia decyzyjne pozostajà nato-
miast w gestii organu transferujàcego33. Realizujàc zadania zlecone, JST funk-
cjonuje w zasadzie jako terenowy oddzia∏ administracji rzàdowej.

Samorzàd terytorialny istnieje i dzia∏a z woli paƒstwa, a zatem zarówno
kwestia samego powstania wspólnot lokalnych, jak i zakres ich zadaƒ oraz Êrod-
ków materialnych i finansowych oparte sà na decyzjach politycznych w∏adzy cen-
tralnej. Decyzje te wyra˝ajà si´ w ró˝nego rodzaju aktach prawnych, które ule-
gajà zmianie. Oznacza to, ˝e w∏aÊciwie nie mo˝na dokonaç trwa∏ego podzia∏u
zadaƒ, wydatków i dochodów publicznych na paƒstwowe i samorzàdowe. Podzia∏
ten ma w du˝ej mierze charakter umowny34. Wynika stàd, ˝e w rzeczywistoÊci
zakres decentralizacji (zarówno zadaniowej, jak i finansowej) jest nast´pstwem
politycznych koncepcji dotyczàcych roli paƒstwa i samorzàdu terytorialnego w spra-
wowaniu w∏adzy publicznej oraz mo˝e si´ ró˝nie kszta∏towaç.

W Êwietle tych uwag i wobec tego, ˝e zasada pe∏nego rozdzia∏u dochodów
publicznych pomi´dzy paƒstwo i samorzàd terytorialny nie wyst´puje, nie mo˝-
na uznaç pe∏nej niezale˝noÊci finansowej JST wobec administracji rzàdowej. Za-
równo niezale˝noÊç, jak i samodzielnoÊç struktur samorzàdowych wobec paƒstwa
majà charakter wzgl´dny.

4. Modele struktur organizacyjnych samorzàdu terytorialnego

Sposób funkcjonowania jednostki samorzàdowej zale˝y przede wszystkim od
przyj´tego w danym kraju modelu struktur organizacyjnych samorzàdów teryto-
rialnych. Model ten wynika z okreÊlonego typu stosunków administracyjnych, czy-
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li zwiàzków pomi´dzy organami administracyjnymi w danym kraju. Relacje w sfe-
rze publicznej sà z kolei ÊciÊle zwiàzane z koncepcjà ustrojowà.

Wyró˝niç mo˝emy trzy g∏ówne koncepcje ustrojowe, które sà okreÊlone
kszta∏tem funkcjonowania w∏adzy paƒstwowej. Ka˝demu ustrojowi mo˝emy przy-
porzàdkowaç pewien okreÊlony typ relacji zachodzàcych pomi´dzy elementami
danego systemu ustrojowego (rysunek 1).

Rysunek 1. Funkcjonowanie w∏adzy paƒstwowej w systemie scentralizowa-
nym, zdecentralizowanym i federalnym

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: G. Kelly, red., Reforma finansów lokalnych w Europie Cen-
tralnej i Wschodniej. I cz´Êç raportu, „Samorzàd Terytorialny” Nr 1, 1993 oraz Jos C. N. Raadschel-
ders, Centralizacja..., op. cit.

Ustrój scentralizowany zak∏ada jednolitoÊç w∏adzy paƒstwowej, wyklucza-
jàc tym samym funkcjonowanie samorzàdu terytorialnego. W ustroju tym mo˝-
liwe sà dwa typy stosunków pomi´dzy organami administracji publicznej35:

• administracja scentralizowana – w∏adza i zadania sà ca∏kowicie skoncen-
trowane na najwy˝szym szczeblu,

• administracja zdekoncentrowana (dekoncentracja) – w tym przypadku
wykonanie zadaƒ spoczywa na terenowych organach (filiach), które sà
ca∏kowicie podporzàdkowane organowi administracji podejmujàcego decyzje.

Centralizm zak∏ada jednolitoÊç Êwiadczeƒ oraz scentralizowane dostarcza-
nie Êwiadczeƒ i regulacj´ w tym zakresie. Aby usprawniç dostarczanie dóbr pu-
blicznych, centralizm dopuszcza jedynie dekoncentracj´, czyli scedowanie reali-

W∏adza paƒstwowa

jednolita podzielona
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administracja
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zacji zadaƒ na jednostki dzia∏ajàce w terenie. Jednostki te nie posiadajà jednak
˝adnej w∏adzy decyzyjnej.

W ustroju zapewniajàcym decentralizacj´ oraz w ustroju federalnym w∏a-
dza paƒstwowa jest podzielona, co oznacza przesuni´cie w∏adzy decyzyjnej na
kilka jednostek w paƒstwie lub na ni˝sze szczeble administracji w wielostopnio-
wej strukturze administracji.

Wspó∏udzia∏ w sprawowaniu w∏adzy decyzyjnej implikuje wyst´powanie
nast´pujàcych dwóch typów stosunków administracyjnych36:

• wspó∏administracja – polega na tym, ˝e zadania i cz´Êciowo w∏adza sà
przeniesione na ni˝sze jednostki, najistotniejsze rozstrzygni´cia pozosta-
jà natomiast na najwy˝szym szczeblu administracyjnym, a wi´c w gestii
w∏adzy centralnej;

• autonomia – zak∏ada rozdzielenie (przeniesienie) najwy˝szej w∏adzy admi-
nistracyjnej na kilka jednostek w paƒstwie. Ten typ relacji oznacza bardzo
du˝y stopieƒ niezale˝noÊci organów przyjmujàcych uprawnienia decyzyj-
ne, co znajduje potwierdzenie w zasadzie jedynie w praktyce paƒstw o ustro-
ju federalnym. Autonomi´ majà w tych paƒstwach kraje zwiàzkowe.

System federalny po raz pierwszy zosta∏ zastosowany w Stanach Zjedno-
czonych. Najistotniejszà cechà paƒstwa federalnego jest przekazanie znaczàcych
uprawnieƒ decyzyjnych i wykonawczych z zakresu zadaƒ publicznych ze szcze-
bla w∏adzy centralnej na szczebel w∏adzy regionalnej oraz posiadanie przez w∏a-
dze regionalne w∏asnych uprawnieƒ ustawodawczych, administracyjnych i sà-
downiczych (sà to najwa˝niejsze atrybuty w∏adzy).

W systemie federalnym w∏adze terytorialne posiadajà ponadto prawo do dys-
ponowania w∏asnymi êród∏ami finansowymi. Federalizm zapewnia lepsze przestrze-
ganie zasady subsydiarnoÊci, w∏aÊciwà adaptacj´ struktur wewn´trzregionalnyc-
h, lepiej odpowiada spo∏ecznym preferencjom, a tak˝e mo˝e sprzyjaç wprowadzaniu
innowacji w sektorze publicznym. System ten mo˝e jednak prowadziç do znacz-
nego zró˝nicowania kosztów (stawek podatkowych) i standardów Êwiadczonych
us∏ug na poszczególnych terytoriach. Z tego wzgl´du szerokie uprawnienia regio-
nów do decydowania o warunkach Êwiadczenia us∏ug publicznych sà w rzeczywi-
stoÊci ograniczone. W wi´kszoÊci krajów federalnych (Stany Zjednoczone, Niem-
cy, Austria, Szwajcaria) wykszta∏ci∏a si´ nowa forma federalizmu, tj. federalizm
kooperacyjny, w którym paƒstwo koordynuje planowanie i wspó∏uczestniczy
w finansowaniu zadaƒ o znaczeniu ogólnokrajowym37.
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SpoÊród krajów Unii Europejskiej ustrój federalny wyst´puje w Niemczech,
Austrii i Belgii. O ile kraje zwiàzkowe – landy w Niemczech i Austrii oraz wspól-
noty i regiony w Belgii – dysponujà autonomià, to struktury i wewn´trzna orga-
nizacja lokalnych w∏adz samorzàdowych sà okreÊlane przez w∏adze federalne. W∏a-
dza federalna sprawuje równie˝ kontrol´ nad JST pod wzgl´dem administracyjnym
i w zakresie bud˝etu. Struktury federalne majà zatem dosyç silnà pozycj´ wzgl´-
dem wspólnot lokalnych38.

Dla krajów, w których nie wyst´puje ustrój federalny, ale zdecentralizowa-
ny, charakterystyczne jest zjawisko wspó∏administracji. W tym przypadku zasi´g
i struktura podzia∏u zadaƒ oraz w∏adzy decydujà o warunkach istnienia i dzia-
∏ania JST, a zatem o stopniu ich samodzielnoÊci. Kraje Unii Europejskiej (z wy-
∏àczeniem paƒstw, które przystàpi∏y do UE w 2004 r.) pogrupowaç mo˝na na39:

• kraje g∏´boko zdecentralizowane – lokalne w∏adze samorzàdowe dys-
ponujà szerokim zakresem uprawnieƒ oraz znaczàcymi zasobami Êrod-
ków finansowych (Dania, Finlandia, Szwecja);

• kraje zdecentralizowane – lokalny samorzàd ma w tych krajach du˝e
uprawnienia, ale jednoczeÊnie poziom samodzielnoÊci JST w ustanawia-
niu podatków lokalnych jest doÊç niski (przyk∏adem mo˝e byç tu Grecja,
Holandia czy Portugalia);

• kraje z tendencjami do centralizacji – Êcis∏y nadzór nad dochodami
i wydatkami JST (Irlandia oraz Wielka Brytania).

Paƒstwa zdecentralizowane posiadajà jednolità struktur´ politycznà i mo˝-
na je okreÊliç jako tzw. paƒstwa unitarne (w przeciwieƒstwie do paƒstw federal-
nych). Samorzàd terytorialny w unitarnej strukturze paƒstwa charakteryzuj´ si´
ró˝nym stopniem decentralizacji, nie posiada jednak autonomii (najwi´ksze jed-
nostki podzia∏u terytorialnego nie funkcjonujà na tych samych zasadach co kra-
je zwiàzkowe w federacjach).

Procesy konsolidacyjne w ciàgu ostatnich dwudziestu lat doprowadzi∏y jed-
nak do powstania trzeciej kategorii paƒstwowoÊci, tzw. paƒstw regionalnych40 (for-
malnie pozostajà one paƒstwami unitarnymi). Zaliczamy do nich Hiszpani´ i W∏o-
chy. Regionalne w∏adze samorzàdowe w tych krajach osiàgn´∏y bardzo du˝y stopieƒ
autonomii, która przejawia si´ w:

• zwi´kszonym zakresie uprawnieƒ i odpowiedzialnoÊci;
• mo˝liwoÊcià stanowienia prawa w obr´bie jurysdykcji swojego regionu;
• istnieniu, w obr´bie regionu, autonomicznego systemu podatkowego.
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Regiony w Hiszpanii i we W∏oszech majà podobnà pozycj´ wzgl´dem wspól-
not lokalnych jak kraje zwiàzkowe wobec JST w paƒstwach federalnych.

5. Funkcjonowanie samorzàdu terytorialnego w Polsce w uj´ciu
historycznym

Analizujàc procesy decentralizacyjne w Polsce w uj´ciu historycznym rozró˝niç
mo˝emy dwa skrajne modele funkcjonowania samorzàdu terytorialnego41:

• spo∏eczno-ekonomiczny, zwany równie˝ tradycyjnym,
• etatystyczno-technokratyczny.
Pierwsza koncepcja – tradycyjna – by∏a charakterystyczna dla samorzàdu

terytorialnego przed drugà wojnà Êwiatowà. G∏ównym za∏o˝eniem tej koncepcji
by∏ du˝y stopieƒ uniezale˝nienia wspólnot lokalnych od organów paƒstwowych,
czemu sprzyja∏ wàski zakres zadaƒ w∏asnych, wyznaczany przez same jednostki
terytorialne, a nie administracj´ centralnà. Zadania te by∏y finansowane w znacz-
nej mierze z dochodów w∏asnych, czyli podatków i op∏at lokalnych, a tak˝e z do-
chodów zwrotnych, a wi´c kredytów i ró˝nego rodzaju po˝yczek. Dotacje z bu-
d˝etu paƒstwa mia∏y w tym modelu charakter wyjàtkowy, czyli wyst´powa∏y przede
wszystkim w okresach znacznych trudnoÊci finansowych, a tak˝e w przypadku
zadaƒ zleconych. Nadzór organów paƒstwowych ogranicza∏ si´ tu do nadzoru
weryfikacyjnego, co oznacza∏o kontrol´ dzia∏alnoÊci samorzàdu jedynie z punktu
widzenia jej legalnoÊci42.

Model spo∏eczno-ekonomiczny umo˝liwia∏ zarzàdzanie JST podobne do
zarzàdzania przedsi´biorstwem, poniewa˝ opiera∏ si´ na znacznej samodzielnoÊci
decyzyjnej w∏adz lokalnych, zarówno w zakresie ustalania zakresu i hierarchii
wykonywanych zadaƒ, jak i pozyskiwania êróde∏ ich finansowania.

Poj´cie decentralizacji oznacza∏o pe∏nà samodzielnoÊç finansowo-gospodar-
cza oraz ograniczenie ingerencji w∏adz centralnych w sfer´ zastrze˝onà dla JST43.

Model tradycyjny funkcjonowa∏ tak˝e w Polsce do koƒca okresu mi´dzywo-
jennego. Przedwojenne JST cz´sto wykorzystywa∏y dochody zwrotne – zw∏aszcza
obligacje komunalne – do finansowania zadaƒ inwestycyjnych. Instrumenty d∏u˝-
ne majà zatem w Polsce d∏ugà tradycj´, o czym nale˝y pami´taç, mówiàc o wspó∏-
czesnym komunalnym rynku kapita∏owym.

Po drugiej wojnie Êwiatowej, w realiach Polski Ludowej zlikwidowano sa-
morzàd terytorialny i wprowadzono system gminnych rad narodowych, które usta-
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nowiono organami w∏adzy paƒstwowej w terenie. Trudno tu zatem mówiç o sa-
modzielnoÊci czy niezale˝noÊci tych jednostek. Bud˝ety samorzàdowe sta∏y si´
bud˝etami terenowymi, b´dàc jednoczeÊnie cz´Êcià scentralizowanego systemu bu-
d˝etu paƒstwa. Podstawowym êród∏em ich dochodów by∏a dotacja z bud˝etu cen-
tralnego. Decentralizacja w ustroju socjalistycznym oznacza∏a jedynie ogranicze-
nie ingerencji szczebla wy˝szego w sfer´ dzia∏alnoÊci szczebla ni˝szego. Mo˝na
zatem tylko uznaç istnienie pewnej dekoncentracji w realizacji zadaƒ publicz-
nych. Zasada jednoÊci w∏adzy i w∏asnoÊci paƒstwowej oraz jednolitoÊci systemu
finansowego paƒstwa uniemo˝liwia∏a realnà decentralizacj´ i samodzielnoÊç fi-
nansowà rad narodowych44.

W 1990 roku, wraz z nastaniem ustroju kapitalistycznego i gospodarki
rynkowej przywrócono równie˝ samorzàd terytorialny. Na bazie rad narodowych
utworzono gminy jako podstawowe, jednostopniowe jednostki samorzàdu teryto-
rialnego. Nadano im odr´bnà w∏asnoÊç, podmiotowoÊç publicznoprawnà oraz sa-
modzielnoÊç w wymiarze organizacyjnym i ekonomicznym. Gminom przyznano
prawo do uzyskiwania dochodów z podatków nak∏adanych lokalnie (wyró˝niamy
tu m.in. podatek od nieruchomoÊci, podatek rolny, leÊny), a wi´c wyposa˝ono je
we w∏adztwo podatkowe. Kolejnym etapem reform administracji publicznej by∏o
wprowadzenie w 1998 roku trójstopniowego podzia∏u terytorialnego paƒstwa.
Nastàpi∏o rozbudowanie struktur samorzàdowych poprzez ustanowienie powia-
tów i województw (w przeciwieƒstwie do gmin nie dysponujà one ˝adnymi do-
chodami podatkowymi)45.

Funkcjonujàcy obecnie w Polsce model samorzàdu terytorialnego nazywany
jest modelem etatystyczno-technokratycznym. Powsta∏ on po wojnie jako
nowa koncepcja samorzàdu terytorialnego i obowiàzuje do dziÊ w wi´kszoÊci krajów
europejskich. Model ten jest wynikiem rozbudowy funkcji ekonomicznych i spo-
∏ecznych w∏adzy paƒstwowej i – w przeciwieƒstwie do modelu tradycyjnego –
charakteryzuje si´ doÊç szerokim zakresem zadaƒ jednostek samorzàdowych. Uzna-
no bowiem, ˝e samorzàd powinien wykonywaç, wspólnie z organami paƒstwowy-
mi, równie˝ funkcje paƒstwa. W zwiàzku z tym rodzaje i zakres zadaƒ w∏asnych
JST ustalane sà przez organy paƒstwowe w przepisach prawnych. Samorzàd re-
alizuje tak˝e rutynowo szereg zadaƒ zleconych przez administracj´ centralnà46.

W zwiàzku z rozszerzonym zakresem zadaƒ samorzàdu rozbudowany zo-
sta∏ równie˝ katalog dochodów JST. Wspólnoty samorzàdowe korzystajà nie tyl-
ko z dochodów w∏asnych, ale tak˝e z dochodów uzupe∏niajàcych, do których na-
le˝à przede wszystkim udzia∏y w dochodach bud˝etu paƒstwa, subwencje i dotacje.
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Model etatystyczno-technokratyczny stwarza zatem mo˝liwoÊç znacznej ingeren-
cji w∏adz paƒstwowych w gospodark´ finansowà samorzàdu terytorialnego. O ile
zadania w∏asne podlegajà ocenie z punktu widzenia legalnoÊci, o tyle w przypadku
zadaƒ zleconych wyst´puje nadzór rzeczowy uwzgl´dniajàcy równie˝ celowoÊç, rze-
telnoÊç i gospodarnoÊç dzia∏ania47. Istnieje zatem mo˝liwoÊç przekszta∏cenia nad-
zoru weryfikacyjnego w nadzór hierarchiczny, prowadzàcy do bezpoÊredniego
kierowania dzia∏alnoÊcià JST48.

6. Podsumowanie

W warunkach polskich idea samorzàdnoÊci znajduje najpe∏niejsze odzwierciedlenie
w funkcjonowaniu jednostek gminnych, które dysponujà w∏adztwem podatkowym,
czyli w∏asnymi êród∏ami dochodów. Powiaty i województwa nie dysponujà docho-
dami w∏asnymi, z zatem nie nastàpi∏o rzeczywiste poszerzenie ich samodzielno-
Êci finansowej. Mo˝na stàd uznaç, ˝e wraz z powo∏aniem jednostek powiatowych
i wojewódzkich nastàpi∏o pog∏´bienie decentralizacji w zakresie zadaniowym, nie
przeprowadzono jednak decentralizacji finansowej. Reformie struktur admini-
stracyjnych nie towarzyszy∏a konieczna reforma finansów publicznych. Nowe
jednostki sà de facto w pe∏ni uzale˝nione od bud˝etu paƒstwa, poniewa˝ nie dys-
ponujà jakimikolwiek w∏asnymi dochodami podatkowymi, które by∏yby im przy-
pisane z mocy prawa49.

Wobec ograniczonego zakresu w∏asnych êróde∏ dochodów publicznych, sa-
morzàdy powinny skuteczniej zarzàdzaç dost´pnymi êród∏ami finansowania, po-
przez poszerzenie aktywnoÊci w obszarze dzia∏alnoÊci gospodarczej, np. tworze-
nie spó∏ek o kapitale mieszanym, oraz w wykorzystaniu instrumentów finansowych
spoza obszaru finansów publicznych, np. instrumentów rynku kapita∏owego50.
Oznacza to w praktyce wprowadzenie do sposobu zarzàdzania wspólnotà teryto-
rialnà elementów charakterystycznych dla zarzàdzania przedsi´biorstwem. Tego
rodzaju rozwiàzanie rodzi oczywiÊcie pewne zagro˝enia, nast´puje tu bowiem prze-
nikanie sfery publicznej i prywatnej. Trzeba pami´taç, ˝e sektor publiczny ma
odmienne od sektora prywatnego cele dzia∏alnoÊci. Z tego wzgl´du podejmowa-
nie inicjatyw o charakterze komercyjnym musi uwzgl´dniaç specyfik´ rachunku
ekonomicznego podmiotów publicznoprawnych51.
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Nale˝y wziàç pod uwag´ równie˝ to, ˝e – obok ograniczeƒ ustawowych –
brak pe∏nej samodzielnoÊci finansowej mo˝e znacznie utrudniaç wielu JST mo˝-
liwoÊç wyst´powania w roli podmiotu gospodarczego, a wi´c podejmowanie wspó∏-
pracy z podmiotami prywatnymi czy aktywnoÊci na rynku kapita∏owym.

Do obecnej sytuacji samorzàdu terytorialnego w Polsce, a tak˝e w wielu
innych krajach europejskich, mo˝na odnieÊç nast´pujàce s∏owa: Mamy w pe∏ni
funkcjonujàcy aparat paƒstwowy, lecz nasza ustawa municypalna, niefortunnie,
nie jest si∏à zdolnà pchnàç gminy w kierunku dalszej modernizacji; ustawa ta
jest bowiem niczym innym jak katarynkà nakr´canà przez ministra, do dêwi´ków
której rady gmin zmuszone sà taƒczyç52.

Wypowiedê ta, zaczerpni´ta z debaty parlamentarnej, jaka mia∏a miejsce
w Holandii w 1864roku, wydaje si´ byç wcià˝ doÊç trafnym komentarzem do
efektów aktualnie trwajàcych procesów decentralizacyjnych.
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Instytut Rynku Wewn´trznego
i Konsumpcji (IRWiK)

Handel wewn´trzny Polski – przemiany
w latach 1999–2003

1. Miejsce handlu wewn´trznego w polskiej gospodarce1

Handel w Polsce – podobnie jak w krajach Unii Europejskiej – zaliczany jest do
wiodàcych sektorów gospodarki i pe∏ni wa˝nà rol´ w ˝yciu gospodarczym, spo-
∏ecznym oraz kulturalnym. Z danych Eurostatu wynika, ˝e w krajach Unii oko-
∏o 30% wszystkich podmiotów gospodarczych stanowià firmy handlowe, w któ-
rych zatrudnionych jest 14%–16% ogó∏u pracujàcych. Udzia∏ handlu w tworzeniu
produktu krajowego brutto (PKB) oscyluje w tzw. starych krajach Unii Europej-
skiej wokó∏ 13%.

W Polsce, w ostatnich latach handel wewn´trzny nieznacznie zwi´kszy∏ swój
udzia∏ w tworzeniu PKB (w 1999 roku wynosi∏ 18%, a w 2003 roku – 18,5%),
w przeciwieƒstwie do malejàcej roli przemys∏u (w 1999 roku – 23,6% udzia∏; w 2003
roku – 21,7%). Liczba pracujàcych w sekcji „Handel i naprawy” w koƒcu grud-
nia 2003 roku wynios∏a 2027,9 tys. osób i by∏a o 1,4% wy˝sza ni˝ w koƒcu 2002
roku, podczas gdy w gospodarce ogó∏em od trzech lat utrzymuje si´ tendencja
spadkowa.

Handel postrzegany jest jako sektor zapewniajàcy wiele miejsc pracy, na-
wet w okresie spadku dynamiki rozwoju gospodarki narodowej. Udzia∏ pracujà-
cych w sekcji „Handel i naprawy” w liczbie pracujàcych w ca∏ej gospodarce na-
rodowej wyniós∏ w 2003 roku 14,0%, a w przemyÊle 21,7% (Raport, 2004).

W 2003 roku sprzeda˝ towarów w handlu wewn´trznym osiàgn´∏a
870,3 mld z∏ i by∏a o 1,3% wy˝sza ni˝ przed rokiem. W strukturze sprzeda˝y
handlu wewn´trznego dominuje handel hurtowy (w 2003 roku mia∏ 53,9% udzia∏,
a w 2002 roku – 55,1%) nad detalicznym (46,1% w 2003 roku). Jednak struktu-
ra ta zmienia si´, poniewa˝ udzia∏ handlu detalicznego w globalnej sprzeda˝y
handlu wewn´trznego systematycznie roÊnie od po∏owy lat 90., tj. od okresu, gdy

1 Zamieszczone w niniejszym artykule dane statystyczne dotyczàce handlu wewn´trznego w Polsce
zosta∏y przygotowane przez G∏ówny Urzàd Statystyczny w Warszawie na specjalne zamówienie In-
stytutu Rynku Wewn´trznego i Konsumpcji dla potrzeb realizacji Raportu o stanie handlu wewn´trz-
nego w 2003 roku na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy (Raport, 2004).



dynamicznie zacz´∏y rozwijaç si´ zagraniczne sieci wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych, wykorzystujàce bezpoÊrednie dostawy od producenta do
detalu.

W Polsce liczba przedsi´biorstw w sekcji „Handel i naprawy” wynios∏a
w 2003 roku 1 199 688, co stanowi∏o blisko 40% ogó∏u podmiotów gospodarczych
w kraju. Od 1995 roku liczba przedsi´biorstw handlowych systematycznie wzra-
sta, przy czym dynamika tego przyrostu s∏abnie. Obserwowany przyrost liczby
przedsi´biorstw handlowych jest prawdopodobnie odzwierciedleniem wyst´pujà-
cych od kilku lat trudnoÊci na rynku pracy w Polsce. Powszechnie si´ bowiem
uwa˝a, ˝e mimo narastajàcej konkurencji w handlu, jest on ga∏´zià gospodarki
charakteryzujàcà si´ stosunkowo du˝à ∏atwoÊcià wejÊcia na rynek i relatywnie
niewielkim ryzykiem.

Charakterystycznà cechà handlu wewn´trznego w Polsce jest dwubieguno-
wy uk∏ad podmiotowy, na który sk∏adajà si´:

• nieliczna grupa du˝ych, zagranicznych firm handlowych, silnych ekono-
micznie i doÊwiadczonych w dzia∏aniu w warunkach gospodarki rynkowej
(spoÊród których 38,0% to firmy majàce w 2003 roku powy˝ej 49 osób
pracujàcych),

• du˝a iloÊç ma∏ych krajowych przedsi´biorstw handlowych (96,5% przed-
si´biorstw zatrudnia∏o w 2003 roku do 9 osób, a tylko 0,8% posiada∏o po-
wy˝ej 49 osób).

O silnie rozdrobnionej strukturze podmiotowej w hurcie i detalu Êwiadczy
równie˝ to, ˝e a˝ 98,62% firm detalicznych stanowià przedsi´biorstwa posiadajà-
ce nie wi´cej ni˝ 2 sklepy; 2,80% ma 10–49 sklepów, a 1,10% – powy˝ej 49. Wska-
zuje to na s∏aby rozwój nowoczesnych form organizacji handlu detalicznego (sie-
ci handlowych).

W 2003 roku odnotowano korzystne zmiany w podstawowych obszarach
ekonomiki przedsi´biorstw handlowych, które jednak nie zmieniajà ogólnie s∏a-
bej kondycji ekonomicznej krajowych przedsi´biorstw handlowych, mierzonej po-
ziomem wskaêników rentownoÊci obrotu, rotacji towarów, okresem sp∏aty nale˝-
noÊci. Te pozytywne zmiany to:

• poprawa wskaêników rentownoÊci obrotu brutto i netto, które ukszta∏to-
wa∏y si´ na poziomie 1,1% oraz 0,6%, co daje nadziej´ na podniesienie
zdolnoÊci akumulacyjnych oraz mo˝liwoÊci inwestycyjnych krajowych przed-
si´biorstw,

• zwi´kszenie rotacji towarów, która wynios∏a 29,7 dnia,
• skrócenie okresu sp∏aty nale˝noÊci krótkoterminowych, który wyniós∏ dla

hurtu 49,8 (w 2002 roku by∏o to 52,4 dnia), a dla detalu – 15,4 dnia wo-
bec 22,1% w 2002 roku.
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W 2003 roku zosta∏ wyhamowany spadek nak∏adów inwestycyjnych w handlu,
post´pujàcy od 1999 roku. Wed∏ug danych GUS w przedsi´biorstwach o liczbie
pracujàcych ponad 49 osób inwestycje handlowe osiàgn´∏y poziom 6198,3 mln z∏,
który stanowi∏ 98,9% stanu z 2002 roku (Raport, 2004). Jednak w 2003 roku na-
dal blisko 1/4 krajowych przedsi´biorstw handlowych nie inwestowa∏a, a pozosta-
∏e swoje relatywnie skromne Êrodki anga˝owa∏y przede wszystkim w wyposa˝enie
handlowe, Êrodki transportu oraz komputeryzacj´ firmy. W efekcie, o zmianach
w handlu polskim w wysokim stopniu decydujà zagraniczne firmy, które inwestu-
jà g∏ównie w nowoczesne formy handlu detalicznego, takie jak hipermarkety, super-
markety, sklepy dyskontowe, a tak˝e centra logistyczne. W 2003 roku struktura
rzeczowa inwestycji zagranicznych kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco (Raport, 2004):

• prawie po∏ow´ nak∏adów poch∏ania∏y hipermarkety, supermarkety, sklepy
dyskontowe i inne wielkopowierzchniowe jednostki handlowe;

• 16% to inwestycje wielokierunkowe integrujàce handel hurtowy i detaliczny;
• 22% to rozwój stacji paliw wraz z zapleczem handlowo-us∏ugowym oraz

inwestycje na dystrybucj´ pojazdów mechanicznych, ich cz´Êci i akcesoriów;
• 5–6% to wyspecjalizowane sieci detaliczne, w tym funkcjonujàce w syste-

mie franchisingu;
• 10% to rozwój magazynów hurtowych, centrów logistycznych i us∏ug lo-

gistycznych.

2. Zmiany jakoÊciowe sieci detalicznej

Na prze∏omie XX i XXI wieku procesy koncentracji organiczno-technicznej, w po-
staci rozwoju sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – hipermarke-
tów, supermarketów, sklepów dyskontowych – skutkujàce wzrostem przeci´tnej
powierzchni sprzeda˝owej sklepu, a tak˝e procesy koncentracji funkcjonalno-
-przestrzennej (centra handlowe) przyj´∏o si´ uwa˝aç za przejawy jakoÊciowych
przemian handlu detalicznego (Dystrybucja, 2001).

W 2003 roku funkcjonowa∏o w Polsce 447 898 sklepów, z tego 99,7% nale-
˝àcych do sektora prywatnego, do którego GUS w∏àcza równie˝ spó∏dzielczoÊç,
majàcà w 2003 roku 3,6% udzia∏ w sieci sklepów ogó∏em w kraju (4,4% w 1999
roku). Do firm w∏asnoÊci zagranicznej nale˝a∏o 4030 sklepów, tj. 0,9% ogólnej
liczby sklepów.

Struktura powierzchni sprzeda˝owej sklepów wed∏ug form w∏asnoÊci przed-
si´biorstw w 2003 roku kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco:

• w∏asnoÊç krajowa – 30 161 135 m2, tj. 89% powierzchni sprzeda˝owej
sklepów ogó∏em w kraju (w 1999 roku by∏o to 95,2%);
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• w∏asnoÊç zagraniczna – 3 575 683 m2, tj. 10,5% (w 1999 roku – 3,7%);
• w∏asnoÊç mieszana – 163 337 m2, tj. 0,5% (w 1999 roku – 1,1%).
W 2003 roku, w porównaniu z poprzednim, nastàpi∏o zmniejszenie liczby

sklepów w Polsce o 0,6%, a w porównaniu z liczbà sklepów w 1999 roku by∏ to
spadek o 0,5%. Zmniejszenie liczby sklepów dotyczy∏o:

• w∏asnoÊci krajowej – o 0,3% w porównaniu z 2002 rokiem i 0,8% – z 1999
rokiem;

• w∏asnoÊci mieszanej – o 0,9% w porównaniu z 2002 rokiem i o 30,8% w sto-
sunku do 1999 roku, co oznacza systematyczny spadek udzia∏u sklepów
w∏asnoÊci mieszanej w strukturze sklepów w Polsce.

Dynamicznie natomiast powi´ksza si´ liczebnoÊç sklepów w∏asnoÊci zagra-
nicznej, tj. o prawie 60% w ciàgu ostatnich pi´ciu lat, przy 12,3% Êredniorocz-
nym wzroÊcie. W tym samym okresie powierzchnia sprzeda˝owa sklepów w∏asno-
Êci zagranicznej Êredniorocznie wzrasta∏a o 29,8%, czyli znacznie szybciej ni˝ liczba
sklepów. W ciàgu ostatnich pi´ciu lat powierzchnia sprzeda˝owa nale˝àca do za-
granicznych sklepów wzros∏a a˝ o 176% (tabela 1).

Tabela 1. Liczba i powierzchnia sprzeda˝owa sklepów nale˝àcych do przedsi´-
biorstw z kapita∏em zagranicznym w latach 1999–2003

Liczba sklepów Powierzchnia sprzeda˝owa sklepów
Lata

w m2 w %
w m2 w %

rok poprzedni = 100,0 rok poprzedni = 100,0

1999 2535 100,0 1 295755 100,0

2000 2975 117,4 1 763 974 136,1

2001 3250 109,2 2 609 039 147,9

2002 3528 108,6 2 768 653 106,1

2003 4030 114,2 3 575 683 129,1

èród∏o: dane GUS specjalnie zamówione przez IRWiK dla potrzeb realizacji Raportu o stanie handlu
wewn´trznego w 2003 roku.

Wynika to z inwestowania przedsi´biorstw z kapita∏em zagranicznym w roz-
wój nowoczesnych wielkopowierzchniowych jednostek handlu detalicznego – hi-
permarkety, supermarkety, domy handlowe. Rysunek 1 ukazuje zmiany w po-
wierzchni sprzeda˝owej i liczbie sklepów nale˝àcych do przedsi´biorstw z kapita∏em
zagranicznym.

O post´pujàcych jakoÊciowych przemianach w sieci detalicznej Êwiadczy tak-
˝e wzrost wskaênika urbanistycznego (powierzchnia sprzeda˝owa na 1000 miesz-
kaƒców) oraz Êredniej powierzchni sprzeda˝owej sklepów (rysunki 2 i 3).

Handel wewn´trzny Polski – przemiany w latach 1999–2003    145



Rysunek 1. Dynamika zmian w liczbie i powierzchni sprzeda˝owej sklepów
w∏asnoÊci zagranicznej w latach 1999–2003 (1999 rok = 100)

èród∏o: opracowano na podstawie danych GUS.

Rysunek 2. Ârednia powierzchnia sprzeda˝owa sklepów na 1000 mieszkaƒców
(w m2) w latach 1998–2002

èród∏o: opracowano na podstawie danych GUS.

W latach 1999–2003 powierzchnia sprzeda˝owa na 1000 mieszkaƒców wzra-
sta∏a w Polsce Êredniorocznie o 7,1%, przy zró˝nicowanej dynamice w poszcze-
gólnych latach. Zwraca uwag´ wyraênie ni˝sze tempo w latach 2002–2003, co
wiàza∏o si´ ze spadkiem dynamiki rozwoju spo∏eczno-ekonomicznego kraju i mniej-
szà skalà inwestycji w handlu. Byç mo˝e jest to tak˝e zwiàzane z relatywnie wy-
sokim ju˝ nasyceniem powierzchnià sprzeda˝owà w Polsce.
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Rysunek 3. Ârednia powierzchnia sprzeda˝owa sklepu w miastach i na wsi, na
tle Êredniej krajowej (w m2)

èród∏o: opracowano na podstawie danych GUS.

W latach 1999–2003 przeci´tna powierzchnia sprzeda˝owa sklepu w kraju
Êredniorocznie wzrasta∏a o 7%, w miastach – o 7,4%, a na terenach wiejskich
o 5,6%. W ostatnich dwóch latach przyrosty Êredniej powierzchni sprzeda˝owej
sklepu ogó∏em w kraju sà coraz mniejsze, a na wsi przeci´tna powierzchnia skle-
pu nawet nieznacznie zmniejszy∏a si´.

W 2003 roku – podobnie jak w 1999 roku – najni˝szà przeci´tnà powierzch-
ni´ sprzeda˝owà na 1 sklep mia∏o województwo Êwi´tokrzyskie (57,6 m2), cha-
rakteryzujàce si´ szczególnie wysokim udzia∏em sklepów ma∏ych w strukturze
sieci handlowej. Najkorzystniejsze wskaêniki powierzchni sprzeda˝owej na 1
sklep mia∏y województwa Polski pó∏nocnej i po∏udniowo-zachodniej.

Charakterystycznà cechà handlu detalicznego w Polsce jest dominujàcy
udzia∏ sklepów ma∏ych, tj. do 50 m2 powierzchni sali sprzeda˝owej. W 2003 ro-
ku by∏o ich 412 446. Stanowi∏y one 92,1% ogó∏u sklepów w kraju, podobnie jak
pi´ç lat temu, chocia˝ obserwuje si´ wzrost liczby sklepów Êredniej wielkoÊci
i du˝ych, co Êwiadczy o zmianach jakoÊciowych w handlu detalicznym. Bardziej
wyrazisty jest wzrost udzia∏u powierzchni sprzeda˝owej wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych (m.in. supermarkety, hipermarkety, domy handlowe) w po-
wierzchni sprzeda˝owej ogó∏em sklepów. Zwi´kszy∏ si´ on z 14,3% w 1999 roku
do 19,2% w 2003 roku.

W 2003 roku w porównaniu z 1999 rokiem we wszystkich województwach
wzrós∏ wskaênik urbanistyczny (powierzchnia sprzeda˝owa na 1000 mieszkaƒ-
ców), co Êwiadczy o korzystnych zmianach, jakie w tym okresie dokona∏y si´ w wy-
posa˝eniu w powierzchni´ handlowà poszczególnych województw – tabela 2. Naj-
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wy˝szà dynamik´ przyrostu powierzchni sprzeda˝owej na 1000 mieszkaƒców od-
notowano w ¸ódzkiem, Pomorskiem, Kujawsko-pomorskiem i Âwi´tokrzyskiem,
a najni˝szà w:

• Podkarpackiem i Warmiƒsko-mazurskiem, gdzie z uwagi na relatywnie
niski poziom si∏y nabywczej raczej skromne by∏y inwestycje w wielkopo-
wierzchniowe obiekty handlowe,

• Ma∏opolskiem i DolnoÊlàskiem, gdzie ju˝ przed 1999 rokiem mia∏ miejsce
dynamiczny rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Tabela 2. Powierzchnia sprzeda˝owa przypadajàca na 1000 mieszkaƒców w 1999
i 2003 roku, wed∏ug województw

Powierzchnia sprzeda˝owa przypadajàca Zmiany, w %
Województwa na 1000 mieszkaƒców, w m2 1999 = 100,0

1999 2003

Ogó∏em: Polska 640,0 887,7 138,7

DolnoÊlàskie 678,2 876,6 129,3

Kujawsko-pomorskie 621,2 905,8 145,8

Lubelskie 577,6 837,0 144,9

Lubuskie 771,6 1032,4 133,8

¸ódzkie 615,1 1041,9 169,4

Ma∏opolskie 618,5 737,3 119,2

Mazowieckie 634,4 840,6 132,5

Opolskie 635,0 905,9 142,7

Podkarpackie 647,8 692,6 106,9

Podlaskie 616,9 841,3 136,4

Pomorskie 677,2 1074,1 158,6

Âlàskie 671,0 968,9 144,4

Âwi´tokrzyskie 507,4 736,4 145,1

Warmiƒsko-mazurskie 715,5 873,3 122,1

Wielkopolskie 654,6 856,6 130,9

Zachodniopomorskie 774,6 1043,6 134,7

èród∏o: opracowano na podstawie danych GUS specjalnie zamówionych przez IRWiK dla potrzeb re-
alizacji Raportu o stanie handlu wewn´trznego w 2003 roku.

Mimo relatywnie du˝ej ró˝nicy mi´dzy wskaênikiem urbanistycznym w woje-
wództwie o najni˝szym i najwy˝szym wskaêniku, si´gajàcej w 1999 roku 267,2 m2,
a w 2003 roku 381,5 m2, w latach 1999–2003 nie wystàpi∏y jakieÊ zasadnicze
zmiany w rozk∏adzie wskaêników urbanistycznych w poszczególnych wojewódz-
twach. Potwierdzajà to parametry charakteryzujàce rozrzut wartoÊci zmiennej
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losowej, wynoszàce dla 1999 roku 11,1%, a dla 2003 roku 13,0%. W 2003 roku,
podobnie jak w 1999 roku, nadal województwami o najni˝szych wskaênikach po-
wierzchni sprzeda˝owej na 1000 mieszkaƒców pozostawa∏y Êwi´tokrzyskie, pod-
karpackie i lubelskie, a wysokie poziomy wskaêników odnotowano w Zachodnio-
pomorskiem i Lubuskiem.

Reasumujàc, zaobserwowane w Polsce zmiany jakoÊciowe handlu detalicz-
nego to przede wszystkim wzrost przeci´tnej wielkoÊci sklepu, rozwój sieci hiper-
marketów, supermarketów oraz sklepów dyskontowych, oferujàcych szeroki i po-
g∏´biony wybór towarów po relatywnie niskich cenach. Na uwag´ zas∏uguje tak˝e
wzrost wielkoÊci powierzchni sprzeda˝owej przypadajàcej na 1000 mieszkaƒców,
która w Polsce zbli˝a si´ ju˝ do poziomu wyst´pujàcego w dotychczasowych kra-
jach Unii Europejskiej.

3. Zmiany w kana∏ach dystrybucji artyku∏ów konsumpcyjnych

Rozwój sieci supermarketów i hipermarketów doprowadzi∏ do powstania w Polsce
tzw. nowoczesnych kana∏ów dystrybucji (NKD). Tworzà je sieci hipermarketów,
supermarketów i sklepów dyskontowych. Charakterystycznymi cechami NKD jest:

• du˝a skala zakupów u poszczególnych dostawców,
• realizacja tzw. korzyÊci skali,
• przewaga si∏y dystrybutorów nad dostawcami, przejawiajàca si´ dyktowa-

niem warunków zakupu towarów (wysokoÊç opustu uzyskiwanego od do-
stawcy, terminy p∏atnoÊci, warunki dostaw towarów, udzia∏ dostawcy w pro-
mocji towarów).

Nowoczesne kana∏y dystrybucji majà 2% udzia∏ w globalnej liczbie sklepów
w kraju i – wed∏ug szacunków GfK Polonia – blisko 35% udzia∏ w obrocie arty-
ku∏ami szybkiej rotacji (FMCG). WÊród nowoczesnych kana∏ów dystrybucji domi-
nujàcà pozycj´ majà zagraniczne sieci handlowe, które zajmujà kluczowe pozycje
w rankingu najwi´kszych firm handlowych w Polsce (Polski Handel, 2004). Dzie-
si´ç najwi´kszych sieci handlowych w Polsce (JMD, Tesco, Auchan, Carrefour,
Geant, Real, Ahold, Leclerc, Intermarche, Plus) mia∏o 22% udzia∏ w sprzeda˝y
FMCG.

Zmieniajàcym si´ kana∏om dystrybucji towarzyszà istotne zmiany w rela-
cjach, jakie zachodzà pomi´dzy dostawcami i odbiorcami towarów, tworzàc nowe
warunki konkurowania na rynku. Z badaƒ Instytutu Rynku Wewn´trznego i Kon-
sumpcji (IRWiK) wynika, ˝e dostawcy – mimo narzucania przez zagraniczne sie-
ci handlowe trudnych warunków wspó∏pracy – dostrzegajà istotne korzyÊci NKD
(rysunek 4). Sà nimi (Raport, 2004):
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Rysunek 4. KorzyÊci wspó∏pracy z zagranicznymi sieciami handlowymi, w opi-
nii producentów

èród∏o: badania IRWIK z 2001 i 2004 roku.
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• mo˝liwoÊç sprzeda˝y du˝ych partii towaru jednej firmie;
• pewnoÊç zap∏aty za sprzedane towary;
• mo˝liwoÊç osiàgania stosunkowo du˝ej skutecznoÊci promocji.
W badaniu w 2004 roku – w porównaniu z 2001 rokiem – mniejszy oka-

za∏ si´ odsetek ocen „bardzo dobrych” i „dobrych” w odniesieniu do opiniowa-
nych korzyÊci wspó∏pracy z zagranicznymi sieciami handlowymi2. Na t´ general-
nie s∏abszà ocen´ majà wp∏yw rosnàce koszty korzystania z tego kana∏u dystrybucji,
wysokie wymagania stawiane dostawcom przez sieci (trudne do realizacji nie tyl-
ko dla ma∏ych firm), ale tak˝e procesy konsolidacyjne wÊród krajowych firm han-
dlowych sprawiajàce, ˝e relatywnie wzrasta atrakcyjnoÊç krajowych sieci.

W badaniu w 2004 roku mniejszy ni˝ w 2001 roku jest odsetek opinii
przedstawicieli producentów wskazujàcych na zagro˝enia wynikajàce ze wspó∏-
pracy z zagranicznymi sieciami handlowymi. To wynik nieco zaskakujàcy. Jego
przyczyna prawdopodobnie tkwi w dynamicznym rozwoju zagranicznych sieci han-
dlowych w Polsce, które sta∏y si´ dla wielu ju˝ producentów (zw∏aszcza produk-
tów markowych) wa˝nym kana∏em dystrybucji towarów. Ponadto doÊwiadczenie
producentów, zdobyte w transakcjach z zagranicznymi sieciami handlowymi, po-
zwoli∏o niektórym dostawcom wzmocniç swojà pozycj´ i umiej´tnoÊci negocjacyj-
ne. Mimo to producenci ciàgle dotkliwie odczuwajà niedogodnoÊci wynikajàce ze
wspó∏pracy z zagranicznymi sieciami i sà s∏abszà stronà w tych kontaktach.

Wyniki badania z po∏owy 2004 roku wskazujà, ˝e oko∏o 30–40% przedsta-
wicieli producentów uznaje jako istotne zagro˝enie dla swoich firm nast´pujàce
praktyki zagranicznych sieci handlowych (rysunek 5):

• nak∏anianie do obni˝ania cen wyrobów,
• wprowadzanie w∏asnych marek,
• przerzucanie na dostawców kosztów promocji towarów.
W badaniu w 2004 roku w porównaniu z wynikami z 2001 roku istotnie

wi´cej przedstawicieli producentów zg∏asza∏o uwagi do umów handlowych przy-
gotowanych przez zagraniczne sieci handlowe, zwracajàc uwag´, ˝e (Raport, 2004):

• krótkie terminy umów (roczne) mogà nie doprowadziç nawet do pokry-
cia wysokich kosztów poniesionych przez producenta w zwiàzku z wej-
Êciem do sieci,

• umowy handlowe zawierajà w istocie w poszczególnych paragrafach ze-
stawienie powinnoÊci dostawcy, które nie podlegajà negocjacji.
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Rysunek 5. Zagro˝enia wynikajàce ze wspó∏pracy z zagranicznymi sieciami
handlowymi, w opinii producentów

èród∏o: badanie IRWIK z 2004 roku.
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oznakowanie towarów kodem kreskowym, zapewnienie ciàg∏oÊci sprzeda˝y i wy-
sokiego poziomu sprawnoÊci dostaw towarów do sieci). Jednak cz´Êç producen-
tów ju˝ wspó∏pracujàca z sieciami zagranicznymi – uwa˝a, ˝e mimo trudnych
warunków – wspó∏praca jest korzystna, a nawet stwarza szans´ na uzyskiwanie
korzyÊci skali w przypadku dostaw do innych krajów pod markà sieci handlowej
(K∏osiewicz-Górecka, 2003).

Za czynniki zak∏ócajàce konkurencj´ na rynku uznano presj´ sieci handlo-
wych na udzielanie wysokich opustów cenowych. Ich wysokoÊç jest ÊciÊle zale˝-
na od relacji zachodzàcych mi´dzy dostawcà a siecià handlowà, co niejako z gó-
ry stawia ma∏e firmy produkcyjne w niekorzystnej sytuacji (Dystrybucja, 2001).

Lokalne firmy produkcyjne – ze wzgl´dów ekonomicznych – nie sà w sta-
nie te˝ sprostaç wymuszanemu przez sieci udzia∏owi w promocjach, a ich nawar-
stwianie w krótkim okresie niekiedy doprowadza do ustalenia ceny sprzeda˝y
produktu przez zagraniczne sieci poni˝ej kosztów jego zakupu, co uznawane jest
za nieuczciwà konkurencj´.

Producenci zwracajà równie˝ uwag´ na wiele nieprawid∏owoÊci zwiàzanych
z oznakowaniem i przechowywaniem towarów w supermarketach. Potwierdzajà
to kontrole przeprowadzone przez Inspekcj´ JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rol-
no-Spo˝ywczych, a tak˝e Inspekcj´ Handlowà.

Wyniki badania IRWiK wskazujà, ˝e niezale˝nie od zaostrzenia konkuren-
cji w handlu, powstajà paradoksalnie symptomy zacieÊniania wspó∏pracy partne-
rów w kana∏ach dystrybucji. Mimo, ˝e w praktycznym zachowaniu stron przeja-
wia si´ jeszcze sporo walki, a nawet agresji, to obserwuje si´ stopniowe otwieranie
si´ dostawców i firm handlowych na wspólne poszukiwanie rozwiàzaƒ zwi´ksza-
jàcych po˝ytki dla obu stron (Krokosz, 2002).

Wyrazem powstawania nowych relacji mi´dzy producentami i przedsi´bior-
stwami handlowymi jest zarzàdzanie kategorià produktów, obejmujàce racjonal-
ny dobór asortymentu, zagospodarowanie powierzchni ekspozycyjnej, efektywne
wprowadzanie nowych produktów, optymalizacj´ promocji. Prowadzi to do korzy-
Êci dla (Iwiƒska-Knop, 2002):

• dostawcy – wzrost sprzeda˝y w∏asnych produktów (iloÊciowy i wartoÊcio-
wy);

• detalisty – wzrost zyskownoÊci prowadzonej dzia∏alnoÊci uzyskany dzi´ki
odpowiedniemu zarzàdzaniu zapasami, ∏aƒcuchem dostaw, zmniejszeniu
zaanga˝owanego kapita∏u itp.;

• konsumenta – mo˝liwoÊç wyboru produktów z kompletnej oferty sformu-
∏owanej na podstawie oczekiwaƒ nabywcy.

Na rynku artyku∏ów FMCG zarzàdzanie kategoriami produktów – jako
wyraz wspó∏pracy dostawców i przedsi´biorstwa handlowego – znajduje si´ do-

Handel wewn´trzny Polski – przemiany w latach 1999–2003    153



piero we wst´pnej fazie rozwoju. Obecnie w Polsce zaledwie kilka sieci handlo-
wych (np. Ahold) i kilku dostawców (np. Masterfoods Polska) przeprowadza pi-
lota˝owe projekty Category Management (CM), gdzie sieç udost´pnia dane doty-
czàce sprzeda˝y poszczególnych towarów oraz powierzchni´ ekspozycyjnà urzàdzeƒ
sprzeda˝owych do zarzàdzania nià, a dostawca ze swej strony analizuje te dane
i wykorzystujàc swojà wiedz´ o kategorii, pomaga sieci handlowej w optymalnym
zaplanowaniu powierzchni ekspozycyjnej (Hanusek, 2003).

Zarzàdzanie kategoriami produktów wymaga posiadania przez partnerów
handlowych kompatybilnych elektronicznych systemów gromadzenia i przetwa-
rzania informacji. Nadanie wi´kszej dynamiki pracom nad Category Manage-
ment (CM) zwiàzane jest te˝ z prze∏amaniem bariery nieufnoÊci pomi´dzy part-
nerami (Rudowska, 2002).

Budowanie i utrzymywanie wi´zi z klientami stanowi nie tylko szans´ roz-
wiàzywania wielu dylematów wspó∏pracy dostawcy i przedsi´biorstwa handlowe-
go, ale te˝ klucz do poprawy rentownoÊci partnerów i wzrostu ich konkurencyj-
noÊci na rynku. Jak zauwa˝a M. Thomas, najcenniejszym majàtkiem ka˝dego
biznesu stajà si´ jego rozwijajàce si´ zwiàzki z klientami (Thomas, 1994).

4. Integracja w handlu

Reakcjà na nasilajàcà si´ konkurencj´ w handlu w Polsce sà procesy integrowa-
nia si´ krajowych przedsi´biorstw handlowych. Badania IRWiK wskazujà, ˝e do-
minujà proste formy integracji (zrzeszenia i stowarzyszenia), choç w ostatnich
trzech latach powstajà te˝ bardziej zaawansowane formy wspó∏pracy (grupy za-
kupowe, ∏aƒcuchy sklepów, inne kapita∏owe i organizacyjne formy integracji, w tym
franchising).

Integrujàce si´ przedsi´biorstwa detaliczne wspó∏pracujà przede wszystkim
w zakresie zakupu towarów. Stwarza im to mo˝liwoÊç osiàgni´cia korzystnych
ekonomicznych warunków pozyskiwania towaru (wysokie upusty od dostawcy).
W bardziej rozwini´tych formach integracji wspólnie buduje si´ wizerunek ugru-
powania, poparty wspólnà politykà asortymentowo-cenowà, jak równie˝ inten-
sywnymi pracami nad optymalizacjà kosztów zakupu i sprzeda˝y towarów. Prze-
jawia si´ to uruchomianiem centrów dystrybucyjnych bàdê logistycznych oraz
rozwijaniem profesjonalnego merchandisingu. Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà
podejmowane dzia∏ania nad ujednolicaniem systemów informatycznych i przygo-
towaniem poszczególnych cz∏onków zgrupowania integracyjnego do udzia∏u w zin-
tegrowanych ∏aƒcuchach dostaw towarów. Wyrazem pog∏´biania si´ procesów in-
tegracji wÊród kupców krajowych jest tak˝e zwi´kszajàcy si´ zasi´g terytorialny
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istniejàcych ugrupowaƒ integracyjnych, choç nadal najbardziej liczne sà te lokal-
ne, przyjmujàce formu∏´ grupy zakupowej.

Powstawanie nowych inicjatyw integracyjnych oraz doskonalenie istniejà-
cych wskazuje, ˝e generalnie krajowe przedsi´biorstwa hurtowe i detaliczne po-
zytywnie oceniajà wp∏yw integracji na wzmacnianie pozycji firmy na rynku (Ra-
port, 2004). Firmy hurtowe korzyÊci integracji upatrujà w mo˝liwoÊci:

• pozyskiwania do wspó∏pracy najlepszych dostawców, tj. producentów ma-
jàcych znane marki, ch´tnie kupowane przez firmy detaliczne i konsu-
mentów (66% wypowiedzi);

• powi´kszania oferty asortymentowej, mi´dzy innymi o innowacyjne pro-
dukty znanych producentów (60%);

• wprowadzania marek handlowych, które pozwalajà wyró˝niç ugrupowa-
nie integracyjne, mogà korzystnie wp∏ywaç na jego wizerunek i wspieraç
programy lojalnoÊci dla klientów, a tak˝e przynoszà wymierne korzyÊci
ekonomiczne w postaci zwi´kszonej mar˝y handlowej (58%).

Przedsi´biorstwa detaliczne wÊród korzyÊci p∏ynàcych z integracji eksponujà:
• pog∏´bianie oferty asortymentowej (68% wypowiedzi);
• wprowadzanie marek w∏asnych (62%);
• korzystny wp∏yw na wizerunek firmy, przek∏adajàcy si´ na jej konkuren-

cyjnoÊç na rynku (56%).
W badaniu zrealizowanym w po∏owie 2004 roku wymienione korzyÊci in-

tegracji podkreÊlane by∏y przez przedstawicieli firm handlowych cz´Êciej ni˝
w badaniu z 2001 roku, co wskazuje na rosnàcà popularnoÊç integracji ju˝ nie
tylko jako formy obrony przed silnà konkurencjà ze strony zagranicznych sieci
handlowych, ale tak˝e obiecujàcà strategi´ rozwoju ma∏ych firm handlowych.

Mimo post´pujàcego rozwoju integracji krajowych firm handlowych, nadal
wyst´pujà liczne bariery, wÊród których cz´sto wymieniana jest obawa przed
utratà niezale˝noÊci (bardziej eksponowana przez firmy detaliczne) i trudnoÊci
w znalezieniu partnerów do wspó∏pracy, wymieniana przez ponad 40% badanych
firm hurtowych (rysunek 6).

Jest to problem polegajàcy na braku informacji o istniejàcych i powstajà-
cych zgrupowaniach integracyjnych, organizacyjnych trudnoÊciach, a tak˝e zwià-
zany z podj´ciem decyzji o wspó∏pracy z innymi firmami handlowymi przez nie-
zale˝ne dotàd przedsi´biorstwa. Blisko 32% przedsi´biorstw hurtowych zwraca
uwag´ na brak aktualnych informacji o powstajàcych zwiàzkach integracyjnych,
a firmy detaliczne wskazujà, ˝e stawiane przez organizatorów ugrupowania in-
tegracyjnego (integratorów) coraz wi´ksze wymagania ewentualnym jego uczest-
nikom (wielkoÊç powierzchni sprzeda˝owej, lokalizacja sklepu, kondycja ekono-
miczna itp.) stajà si´ barierà trudnà do pokonania.
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Rysunek 6. Bariery rozwoju procesów integracji przedsi´biorstw handlowych

èród∏o: badanie IRWIK z 2004 roku.
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celem zwi´kszenia konkurencyjnoÊci rodzimych firm wobec procesów
konsolidacji ju˝ obserwowanych wÊród zagranicznych sieci handlowych
w postaci fuzji i przej´ç.

5. Zastosowanie technologii informatycznych

Dane Komisji Europejskiej badajàcej korzystanie z dobrodziejstw e-gospodarki
w krajach, które przystàpi∏y do Unii Europejskiej wskazujà, ˝e zastosowanie
technologii informatycznych w handlu mo˝e byç ró˝norodne3:

• sà po∏àczone z Internetem,
• sà po∏àczone z dost´pem szerokopasmowym,
• majà po∏àczenia z wewn´trznà siecià komputerowà,
• majà w∏asnà stron´ www,
• prowadzà sprzeda˝ online,
• ∏àczà zamówienia online z w∏asnà siecià komputerowà,
• sà po∏àczone z systemem klienta.
Procesy integracji stwarzajà szans´ na osiàganie wi´kszych efektów z za-

stosowania technologii informatycznych, a przez to podniesienie konkurencyjno-
Êci polskich przedsi´biorstw handlowych. Oznacza to zmiany w sposobie korzy-
stania z informacji, kontaktowania si´ z klientem i dostawcami, zmiany
w marketingu, a tak˝e rozwój nowych metod sprzeda˝y (e-commerce). Jest wów-
czas szansa na (K∏osiewicz-Górecka, S∏omiƒska, 2003):

• korzystanie z programów do zarzàdzania zintegrowanymi sklepami, co
umo˝liwia analiz´ sprzeda˝y, zakupów i zapasów towarów, doprowadza-
jàc do racjonalizacji dzia∏alnoÊci firmy handlowej,

• w∏àczenie firmy w nowoczesne zintegrowane ∏aƒcuchy logistyczne.
Zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw sprzyja ∏agodzeniu konfliktów mi´dzy do-

stawcami, odbiorcami i firmami us∏ugowymi, gdy˝ stanowi przeciwwag´ dla êró-
de∏ tych konfliktów, którymi sà konkurencyjnoÊç celów, nierównowaga si∏y prze-
targowej czy te˝ decyzje podejmowane na podstawie ró˝nych informacji.

Natomiast przy∏àczenie firmy handlowej do funkcjonujàcych wirtualnych
rynków pozwala jej nawiàzaç nowe kontakty biznesowe, a niekiedy nawet roz-
szerzyç rynki zbytu i komunikacj´ z rynkiem.

Na zakoƒczenie trzeba podkreÊliç, ˝e wejÊcie Polski do Unii Europejskiej
nak∏ada na przedsi´biorstwa handlowe obowiàzek wdro˝enia zasady Dobrej Prak-
tyki Higienicznej (GHP – Good Hygiene Practise), b´dàcej elementem systemu
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HACCP. Dla wielu krajowych przedsi´biorstw handlowych wià˝e si´ to z koniecz-
noÊcià poniesienia wydatków np. na wymian´ cz´Êci wyposa˝enia, opracowanie
metod kontroli wewn´trznej, instrukcji konserwacji urzàdzeƒ i usuwania odpa-
dów. Jest to szansa na przyspieszenie post´pu technologicznego, szczególnie w ma-
∏ych firmach handlowych.
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Rados∏aw Baran
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Procesy integracyjne w Unii Europejskiej a zmiany
w dystrybucji produktów

1. Istota procesów integracyjnych w Unii Europejskiej

Procesy integracyjne zachodzàce w Europie mo˝na rozpatrywaç w ró˝nych uj´-
ciach, analizujàc m.in.:

• jakie podmioty uczestniczà w procesach integracyjnych (np. które paƒ-
stwa uczestniczà w tych procesach),

• czego dotyczà procesy integracyjne (sfery prawnej, ekonomicznej czy kul-
turowej itp.),

• w jaki sposób dokonujà si´ procesy integracyjne, czy sà wywo∏ywane w spo-
sób Êwiadomy przez paƒstwa europejskie (np. harmonizacja prawa), czy
dokonujà si´ bez Êwiadomej decyzji tych podmiotów (np. niektóre zmia-
ny kulturowe).

Znaczna cz´Êç procesów integracyjnych zachodzàcych w Europie dotyczy
Unii Europejskiej (UE)1. Procesy integracyjne zachodzàce w UE dotyczà trzech
podstawowych obszarów2:

• gospodarki (w tym: wspólnego rynku, wspólnej polityki rolnej i struktu-
ralnej, unii walutowej, rozwoju regionów),

• polityki zagranicznej i bezpieczeƒstwa,
• spraw wewn´trznych i wymiaru sprawiedliwoÊci.
Poni˝ej sà rozpatrywane przede wszystkim te procesy integracyjne, które

dotyczà sfery gospodarczej i które majà wp∏yw na funkcjonowanie przedsi´-
biorstw dzia∏ajàcych na obszarze UE.

Wyró˝nia si´ pi´ç podstawowych etapów integracji ekonomicznej, polegajà-
cych na doprowadzeniu do powstania3:

1) strefy wolnego handlu,

1 Unia Europejska obejmuje obecnie dwie Wspólnoty Europejskie: Wspólnot´ Europejskà (dawniej:
Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà) oraz Europejskà Wspólnot´ Energii Atomowej (EURATOM).
WczeÊniej UE obejmowa∏a te˝ Europejskà Wspólnot´ W´gla i Stali, ale traktat jà powo∏ujàcy wy-
gas∏ w lipcu 2002 roku. Zob. M. Herdegen, Prawo europejskie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsza-
wa 2004, s. 2; I. Kienzler, Leksykon Unii Europejskiej, Âwiat Ksià˝ki, Warszawa 2003, s. 82.

2 I. Kienzler, Leksykon Unii..., op. cit., s. 322.
3 Zob. szerzej: ibidem, s. 115.



2) unii celnej,
3) wspólnego rynku,
4) unii gospodarczej,
5) pe∏nej integracji ekonomicznej.
Procesy integracyjne mi´dzy paƒstwami europejskimi doprowadzi∏y do usta-

nowienia Wspólnego Rynku, czyli jednolitego rynku wewn´trznego (ang. single
internal market), tzn. obszaru bez granic wewn´trznych, w którym zostaje zapew-
niony swobodny przep∏yw towarów, osób, us∏ug i kapita∏u4.

Wprowadzanie jednolitego rynku wewn´trznego polega z jednej strony na
harmonizowaniu systemów prawnych krajów cz∏onkowskich, a z drugiej – na
znoszeniu barier utrudniajàcych ten˝e swobodny przep∏yw5.

Jednolity rynek wewn´trzny mia∏ zostaç stworzony do koƒca 1992 roku,
jednak proces budowy tego rynku nadal trwa6. Jego ustanowienie doprowadzi∏o
m.in. do zmian w gospodarce paƒstw cz∏onkowskich UE, w tym do wielu fuzji
i przej´ç, a tak˝e do wzrostu obrotów w obr´bie UE7.

Stworzenie tego rynku by∏o tylko etapem w procesie budowania unii go-
spodarczej i walutowej (UGiW, ang. Economic and Monetary Union). Od lipca 1990
roku do koƒca 1993 roku by∏ realizowany pierwszy etap wprowadzania unii go-
spodarczej i walutowej (podstawowym celem by∏o stworzenie jednolitego rynku
wewn´trznego, przy czym szczególny nacisk po∏o˝ono na liberalizacj´ przep∏ywu
kapita∏u).

W latach 1994–1998 realizowano drugi etap zwiàzany z tworzeniem insty-
tucji potrzebnych do funkcjonowania unii walutowej (stworzono Europejski In-
stytut Monetarny, czyli EIM; ustalono te˝ kryteria konwergencji, których spe∏-
nienie by∏o wymagane, by paƒstwo mog∏o uczestniczyç w unii walutowej), a od
1999 roku rozpoczà∏ si´ trzeci etap (EIM przekszta∏cono w Europejski Bank
Centralny; utworzono Europejski System Banków Centralnych; waluty krajów,
które przystàpi∏y do unii walutowej zastàpiono walutà ECU przemianowanà na
euro; utworzono te˝ europejski mechanizm kursowy II, który stabilizuje waha-
nia kursów mi´dzy walutami paƒstw nie nale˝àcych do unii gospodarczej i wa-
lutowej a euro)8. Efektem wprowadzenia unii gospodarczej i walutowej jest eli-
minacja niepewnoÊci co do kszta∏towania si´ przysz∏ych kursów wymiany walut

160 Rados∏aw Baran

4 Ibidem, s. 117–118, 262.
5 Zob. I. Kienzler, Leksykon Unii..., op. cit., s. 263.
6 Zob. M. Herdegen, Prawo europejskie, op. cit., s. 163; Integracja ekonomiczna. Podr´cznik akade-

micki, redakcja naukowa A. Marsza∏ek, PWE, Warszawa 2004, s. 189.
7 Zob. Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, pod redakcjà J. D. Hansena, Oficyna Ekonomicz-

na, Kraków 2003, s. 17–18.
8 Zob. M. Herdegen, Prawo europejskie, op. cit., s. 254–261; Integracja ekonomiczna. Podr´cznik...,

op. cit., s. 326–327, 334.



oraz zmniejszenie kosztów transakcyjnych o koszty zwiàzane z wymianà walut9.
Generalnie, stworzenie UGiW sprzyja rozwojowi handlu mi´dzy krajami cz∏on-
kowskimi UE.

Procesy integracyjne zachodzàce w UE sà zwiàzane w znacznej mierze ze
stanowieniem prawa wspólnotowego i harmonizowaniem praw krajów cz∏onkow-
skich. Nowelizacje w prawie oznaczajà zmian´ warunków, w jakich dzia∏ajà przed-
si´biorstwa. Prawo stanowione przez organy UE, a tak˝e polityka prowadzona
przez te organy, dotyczà wielu dziedzin, m.in.: konkurencji, transportu, zatrud-
nienia, ochrony konsumentów, rolnictwa, ochrony Êrodowiska.

Procesy integracyjne zachodzàce w UE oznaczajà w znacznej mierze re-
dukcj´ barier wejÊcia do paƒstw cz∏onkowskich dla przedsi´biorstw, co sprzyja
ich ekspansji w tych krajach. Redukcja barier wejÊcia oznacza mo˝liwoÊç zwi´k-
szenia skali dzia∏ania, a tak˝e zmniejszenia wydatków (np. likwidacji kosztów
zwiàzanych z p∏aceniem ce∏ oraz zwiàzanych z oczekiwaniem na odpraw´ celnà
przewo˝onych produktów).

Jednak, mimo redukowania wspomnianych barier wejÊcia, warunki dzia∏a-
nia na rynkach poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich UE sà nadal bardzo zró˝-
nicowane. Istnieje wiele obszarów prawa, które nie zosta∏y w tych krajach ujed-
nolicone. Na przyk∏ad, poszczególne paƒstwa cz∏onkowskie ró˝nià si´ poziomem
wysokoÊci podatków, a tak˝e zakresem swobody dzia∏ania przedsi´biorstw han-
dlowych (istniejà ró˝ne rozwiàzania dotyczàce czasu pracy sklepów, w tym kon-
kretne dni tygodnia, w których mogà byç otwarte itp.). Poza tym, mi´dzy paƒ-
stwami cz∏onkowskimi UE istniejà ró˝nice j´zykowe, kulturowe czy te˝ ró˝nice
w rozwoju infrastruktury.

2. Ograniczenia majàce wp∏yw na dystrybucj´ produktów,
zwiàzane z prawem europejskim

Problematyka dystrybucji produktów obejmuje zagadnienia dotyczàce kana∏ów
dystrybucji oraz fizycznego przep∏ywu produktów. Przemiany w dystrybucji pro-
duktów zwiàzane sà cz´sto ze zmianami w:

• strukturze przedsi´biorstw handlowych oraz w strukturze dostawców us∏ug
logistycznych,

• sposobie dzia∏ania tych podmiotów,
• stosunkach tych podmiotów z innymi podmiotami rynku, zw∏aszcza z pro-

ducentami.
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9 Zob. Z. Wysokiƒska, J. Witkowska, Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie po-
lityk, PWE, Warszawa 2004, s. 15.



W artykule sà analizowane tylko te zmiany w dystrybucji produktów, któ-
re majà zwiàzek z procesami integracyjnymi zachodzàcymi w Unii Europejskiej.
W zwiàzku z tym, uwaga jest skoncentrowana na wp∏ywie prawa europejskiego
i polityki organów UE (organami UE sà np.: Rada Unii Europejskiej, Komisja
Europejska) na dystrybucj´ produktów.

Prawo europejskie mo˝e byç rozpatrywane w w´˝szym lub w szerszym
znaczeniu. W w´˝szym – dotyczy ono prawa Wspólnot Europejskich (prawa
wspólnotowego) oraz innych form wspó∏pracy w ramach UE, natomiast w szer-
szym – dotyczy wszelkich form zinstytucjonalizowanej wspó∏pracy w Europie (obej-
muje wi´c prawo dotyczàce mi´dzypaƒstwowej wspó∏pracy w ramach Unii Euro-
pejskiej, Rady Europy, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Organizacji
Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pracy w Europie oraz innych organizacji)10. Poni˝ej, pra-
wo europejskie jest rozpatrywane w w´˝szym znaczeniu.

Z prawa europejskiego wynikajà ograniczenia, które majà wp∏yw na dys-
trybucj´ produktów. W UE istnieje zarówno zakaz tworzenia porozumieƒ ogra-
niczajàcych konkurencj´, jak i zakaz nadu˝ywania pozycji dominujàcej na rynku,
a tak˝e kontrola ∏àczenia si´ przedsi´biorstw. Istnienie tych regulacji ma znacze-
nie dla stosunków mi´dzy uczestnikami kana∏ów dystrybucji.

Zakaz tworzenia porozumieƒ ograniczajàcych konkurencj´, w tym zarów-
no porozumieƒ poziomych (horyzontalnych), jak i pionowych (wertykalnych), za-
warty w art. 81 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà (dawniej art.
85), dotyczy porozumieƒ, które mogà mieç wp∏yw na handel mi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi UE. Poza tym, zakazu nie stosuje si´ wobec porozumieƒ obj´tych
wy∏àczeniami grupowymi.

W odniesieniu do porozumieƒ pionowych szczególne znaczenie ma rozpo-
rzàdzenie Nr 2790/1999, a tak˝e rozporzàdzenia dotyczàce dystrybucji samocho-
dów oraz dotyczàce transferu technologii. Rozporzàdzenie Nr 2790/1999 okreÊla
szczegó∏owo, jakie porozumienia dotyczàce dystrybucji sà dozwolone, a jakie sà
zakazane11.

Prawo wspólnotowe (artyku∏ 82 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Eu-
ropejskà, dawniej art. 86) zakazuje nadu˝ywania przez przedsi´biorstwa, pozycji
dominujàcej na jednolitym rynku wewn´trznym, jeÊli mo˝e to wp∏ywaç negatyw-
nie na handel mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi UE12.
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Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej, Lublin 2003, s. 350–360.
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Kontrola ∏àczenia si´ przedsi´biorstw przeciwdzia∏a takiej ich koncentra-
cji, która ma znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej jako ca∏oÊci13. Istnienie tej
kontroli mo˝e powstrzymywaç nie tylko nadmiernà koncentracj´ przedsi´biorstw
produkcyjnych, lecz tak˝e handlowych.

Prawo europejskie obejmuje równie˝ kwestie dotyczàce handlu z krajami
nie nale˝àcymi do UE, co oznacza m.in. stosowanie wobec nich wspólnej taryfy
celnej przez wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie UE14.

Wiele przepisów prawa europejskiego dotyczy transportu. Prawo to doty-
czy zarówno kwestii dost´pu do rynku dla firm przewozowych, jak i problema-
tyki bezpieczeƒstwa przewozów oraz wielu innych spraw (jak: zasady konkuren-
cji na rynku us∏ug przewozowych). Na przyk∏ad Polska, od dnia cz∏onkostwa,
uzyska∏a dost´p do mi´dzynarodowych drogowych przewozów ∏adunków (chodzi
tu o przewozy mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi UE). Jednak, w okresie przej-
Êciowym, polscy przewoênicy nie mogà wykonywaç drogowych przewozów kabo-
ta˝owych ∏adunków w pozosta∏ych krajach cz∏onkowskich UE, a przewoênicy z tych
paƒstw nie mogà wykonywaç drogowych przewozów kabota˝owych ∏adunków
w Polsce15. Przepisy prawa europejskiego, dotyczàce transportu, majà wp∏yw na
to, jak jest realizowany fizyczny przep∏yw produktów na obszarze UE.

Na sytuacj´ przedsi´biorstw wp∏ywa te˝ prawo dotyczàce ochrony konsu-
mentów. Przyk∏adem jest na∏o˝enie obowiàzku wprowadzenia systemu HACCP
(Analiza Zagro˝eƒ i Krytyczne Punkty Kontroli; ang. Hazard Analysis and Cri-
tical Control Points) m.in. w przedsi´biorstwach zajmujàcych si´ dystrybucjà
˝ywnoÊci16.

Istnieje te˝ wiele innych norm prawa europejskiego, które majà wp∏yw na
dystrybucj´ produktów. Na przyk∏ad, istniejà ograniczenia dotyczàce hurtowej dys-
trybucji produktów leczniczych, wynikajàce z dyrektywy 2001/83/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 6 listopada 2001 roku17. Poza
tym, wspólnotowa polityka w zakresie ochrony Êrodowiska znalaz∏a wyraz np.
w rozporzàdzeniu 2455/92 w sprawie eksportu i importu niebezpiecznych chemi-
kaliów18. W prawie europejskim sà te˝ regulacje dotyczàce dystrybucji energii19.
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13 Zob. szerzej: Z. Wysokiƒska, J. Witkowska, Integracja europejska, op. cit., s. 139–140; M. Herdegen,
Prawo europejskie, op. cit., s. 230.

14 Szerzej zob.: M. Herdegen, Prawo europejskie, op. cit., s. 240–244.
15 Zob. szerzej: Z. Wysokiƒska, J. Witkowska, Integracja europejska, op. cit., s. 205; Polskie przedsi´-

biorstwa transportowe a UE, Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004.04.27: www1.ukie.gov.pl.
16 Zob. System HACCP, Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004.04.23: www1.ukie.gov.pl.
17 Zob. Czy prawo europejskie reguluje rynek hurtowy leków?, Urzàd Komitetu Integracji Europej-

skiej, 2003.11.18: www1.ukie.gov.pl.
18 Zob. Polityka Unii Europejskiej, Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004.04.21: www1.ukie.gov.pl.
19 Zob. Jakie sà regulacje UE dotyczàce produkcji energii elektrycznej?, Urzàd Komitetu Integracji

Europejskiej, 2003.11.21: www1.ukie.gov.pl.



Oprócz tego, zgodnie z prawem europejskim, producentów, importerów i dystry-
butorów towarów, które sà wprowadzane na wspólny rynek, obowiàzuje certyfi-
kacja20. Brak odpowiedniego certyfikatu mo˝e uniemo˝liwiç sprzeda˝ produktów
(nie dotyczy to jednak towarów majàcych status produktów regionalnych)21.

3. Podstawowe kierunki zmian w dystrybucji produktów
zwiàzane z procesami integracyjnymi w Unii Europejskiej

Prawo europejskie stwarza ograniczenia dotyczàce dystrybucji, ale przede wszyst-
kim u∏atwia jà. Procesy integracyjne zachodzàce w UE, sprzyjajà m.in. nast´pu-
jàcym zmianom w dystrybucji produktów22:

• wzrostowi umi´dzynarodowienia przedsi´biorstw handlowych i dostaw-
ców us∏ug logistycznych,

• wzrostowi koncentracji w handlu,
• rozwojowi handlu elektronicznego.
Wyszczególnione wy˝ej zmiany w dystrybucji produktów sà obserwowane

nie tylko w Europie, lecz tak˝e w innych rozwini´tych gospodarczo regionach
Êwiata. Procesy integracyjne w UE nie sà koniecznym warunkiem wyst´powania
wspomnianych zmian. Jednak, zmiany te sà cz´Êciowo zwiàzane z procesami in-
tegracyjnymi, gdy˝ prawo europejskie i polityka prowadzona przez organy UE
przyspieszajà ewolucj´ dystrybucji, stwarzajàc dla niej korzystne warunki.

Procesy integracyjne zachodzàce w UE nie sà jedynymi czynnikami, które
wywo∏ujà wspomniane zmiany w dystrybucji produktów. Do czynników tych, w ska-
li Êwiatowej, mo˝na zaliczyç m.in.:

• rozwój gospodarczy niektórych regionów Êwiata (m.in. Europy, Ameryki
Pó∏nocnej, Azji Wschodniej),

• zmniejszanie barier w handlu Êwiatowym (np. obni˝anie ce∏ uzgodnione
w ramach Âwiatowej Organizacji Handlu oraz zmniejszanie, przez nie-
które paƒstwa rozwijajàce si´ gospodarczo, barier utrudniajàcych zagra-
nicznym przedsi´biorstwom inwestowanie w tych paƒstwach),

• rozwój technologii informatycznych (przyczynia si´ on do rozwoju han-
dlu elektronicznego i do wzrostu znaczenia technologii informatycznych
w logistyce).
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20 Zob. Europejski system normalizacji i certyfikacji, Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004.04.22:
www1.ukie.gov.pl.

21 Zob. Z. Wysokiƒska, J. Witkowska, Integracja europejska, op. cit., s. 67.
22 Procesy integracyjne zachodzàce w UE w ró˝nym stopniu przyczyniajà si´ do poszczególnych zmian do-

konujàcych si´ w dystrybucji produktów. W niniejszym artykule skupiono uwag´ na niektórych, wybra-
nych zmianach w dystrybucji produktów (np. nie analizowano kwestii dotyczàcych integracji w handlu).



Zarówno przemiany gospodarcze wspomnianych regionów, jak i zmniejsza-
nie barier handlowych w Êwiecie u∏atwiajà rozwój du˝ym wielonarodowym przed-
si´biorstwom handlowym, co przyczynia si´ zarówno do wzrostu ich umi´dzyna-
rodowienia, jak i do wzrostu koncentracji w handlu.

Wymienione wy˝ej czynniki, w wi´kszym lub mniejszym stopniu, przyczy-
niajà si´ do zmian zachodzàcych w dystrybucji produktów w UE.

Jak ju˝ wspomniano, jednym z kierunków przemian w dystrybucji jest roz-
wój handlu elektronicznego – dotyczàcy zw∏aszcza rynku dóbr zaopatrzeniowych,
ale nie odgrywajàcy jeszcze istotnej roli w dystrybucji dóbr konsumpcyjnych w UE.
Poza tym, przewiduje si´, ˝e w najbli˝szych kilku latach handel elektroniczny
nie b´dzie mia∏ du˝ego znaczenia w sprzeda˝y detalicznej w Europie23.

Jednak, mo˝na zauwa˝yç, ˝e procesy integracyjne zachodzàce w UE u∏a-
twiajà rozwój handlu elektronicznego w zwiàzku z ujednolicaniem przepisów do-
tyczàcych tego handlu i inicjowaniem opracowywania takich przepisów. Na przy-
k∏ad, organy UE uchwali∏y lub pracowa∏y nad dyrektywami dotyczàcymi24: handlu
elektronicznego, ochrony danych osobowych w sieciach teleinformatycznych, pra-
wa autorskiego w spo∏eczeƒstwie informacyjnym, pieniàdza elektronicznego. Ujed-
nolicanie prawa w zakresie wspomnianych kwestii stwarza korzystne warunki
dla rozwoju handlu elektronicznego.

Poni˝ej opisano, w jaki sposób procesy integracyjne zachodzàce w UE przy-
czyniajà si´ do wzrostu umi´dzynarodowienia przedsi´biorstw handlowych i dostaw-
ców us∏ug logistycznych, a tak˝e do wzrostu koncentracji w handlu detalicznym.

4. Wzrost umi´dzynarodowienia przedsi´biorstw handlowych
i dostawców us∏ug logistycznych

Na Êwiecie wyst´puje tendencja do umi´dzynarodawiania si´ przedsi´biorstw:
produkcyjnych, handlu hurtowego oraz handlu detalicznego. Natomiast umi´dzy-
narodowienie przedsi´biorstw handlowych sprzyja wprowadzaniu przez przedsi´-
biorstwa produkcyjne swoich wyrobów na rynki zagraniczne25.

Umi´dzynarodowienie (internacjonalizacj´) przedsi´biorstwa mo˝na mierzyç
za pomocà wielu wskaêników. Do wskaêników tych zalicza si´ m.in.: liczb´ ryn-
ków zagranicznych obj´tych dzia∏aniami przedsi´biorstwa, udzia∏ obrotów zagra-
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23 Zob. E. Colla, Tendances de la grande distribution en Europe: éléments pour un scénario, „Revue
Fran˜aise du Marketing”, 2003, Nr 1.

24 Zob. szerzej: I. Kienzler, Leksykon Unii..., op. cit., s. 49.
25 Zob. L.-G. Mattsson, Reorganization of distribution in globalization of markets: the dynamic con-

text of supply chain management, „Supply Chain Management: An International Journal”, 2003,
Nr 5.



nicznych w jego obrotach ogó∏em, udzia∏ zysków osiàganych na rynkach zagra-
nicznych w ca∏kowitym zysku przedsi´biorstwa26.

Umi´dzynarodowieniu przedsi´biorstw handlu detalicznego sprzyja wiele
czynników, wÊród których wymienia si´ m.in.27:

• nasycenie rynków krajowych,
• prawo utrudniajàce ekspansj´ w paƒstwie, z którego pochodzi przedsi´-

biorstwo,
• obni˝enie si´ kosztów transportu,
• doskonalenie systemów informacyjnych,
• otwarcie granic dla inwestycji zagranicznych,
• istnienie, w wielu paƒstwach, podobnych gustów w odniesieniu do nie-

których dóbr.
Liberalizacja zasad przep∏ywu towarów, osób, us∏ug i kapita∏u, która doko-

na∏a si´ w ramach tworzenia jednolitego rynku wewn´trznego, u∏atwi∏a przed-
si´biorstwom dzia∏ajàcym w jednym z krajów nale˝àcych do UE wchodzenie na
rynki pozosta∏ych paƒstw cz∏onkowskich. Sprzyja∏a wi´c umi´dzynarodowieniu
zarówno przedsi´biorstw produkcyjnych, jak i handlowych oraz umi´dzynarodo-
wieniu dostawców us∏ug logistycznych.

Wprowadzenie UGiW, a zw∏aszcza wprowadzenie euro w wielu krajach cz∏on-
kowskich UE, sprzyja zmniejszaniu kosztów dystrybucji produktów z jednego paƒ-
stwa do drugiego o koszty zwiàzane z wymianà walut28.

Dzi´ki integracji ekonomicznej, dokonujàcej si´ na obszarze UE, przedsi´-
biorstwom produkcyjnym ∏atwiej jest przenosiç lokalizacj´ zak∏adów produkcyj-
nych z jednego do drugiego paƒstwa cz∏onkowskiego UE oraz wprowadzaç pro-
dukty na rynki paƒstw cz∏onkowskich.

Generalnie, umi´dzynarodowienie w sferze produkcji jest znacznie wi´ksze
ni˝ w sferze handlu detalicznego, jednak od lat obserwuje si´ tendencj´ do wzro-
stu umi´dzynarodowienia handlu detalicznego29. Co wi´cej, przewiduje si´, ˝e
wzroÊnie aktywnoÊç wielonarodowych przedsi´biorstw handlu detalicznego we
wchodzeniu na rynki kolejnych paƒstw i wzroÊnie ich znaczenie na tych ryn-
kach. Przewiduje si´ te˝, ˝e przedsi´biorstwa dzia∏ajàce g∏ównie w swoim kraju
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26 O tych i wielu innych wskaênikach opisujàcych poziom umi´dzynarodowienia przedsi´biorstwa
mo˝na przeczytaç w: E. Duliniec, Marketing mi´dzynarodowy, PWE, Warszawa 2004, s. 14.

27 Zob. A. Tordjman, European Retailing: Convergences, Differences and Perspectives, „International
Journal of Retail & Distribution Management”, 1994, Nr 5.

28 Zob. N. Alexander, R. Hutchinson, European Monetary Union: the need for a contingency strate-
gy within the retail sector, „International Journal of Retail & Dustribution Management”, 1997,
Nr 4.

29 Zob. A. Tordjman, European retailing..., op. cit.



macierzystym (np. Sainsbury30 w Wielkiej Brytanii, Coop Italia we W∏oszech) b´-
dà Êmielej wchodziç na rynki zagraniczne31.

Poza tym, zarówno strategie, jak i sposoby zarzàdzania oraz struktury or-
ganizacyjne du˝ych europejskich przedsi´biorstw handlowych upodabniajà si´,
ale post´powanie na lokalnych rynkach jest zró˝nicowane32.

Mo˝na te˝ zauwa˝yç, ˝e integracja ekonomiczna, dokonujàca si´ w UE, przy-
czynia si´ do wzrostu znaczenia logistyki w przedsi´biorstwach, które chcà dzia-
∏aç w skali ogólnoeuropejskiej. Integracja ta przyczynia si´ te˝ do istotnych
zmian dotyczàcych lokalizowania zak∏adów produkcyjnych i magazynów (wiele
przedsi´biorstw zredukowa∏o cz´Êç swoich oÊrodków produkcji, wzros∏a nato-
miast liczba magazynów obs∏ugujàcych wi´cej ni˝ jeden kraj)33.

RoÊnie te˝ umi´dzynarodowienie dostawców us∏ug logistycznych (tzn. przed-
si´biorstw zajmujàcych si´ Êwiadczeniem us∏ug logistycznych). Wprowadzenie
w 1993 roku jednolitego rynku wewn´trznego przyczyni∏o si´ do geograficznej
ekspansji przedsi´biorstw Êwiadczàcych us∏ugi logistyczne i rozszerzenia zakre-
su ich oferty34.

Wprowadzenie jednolitego rynku wewn´trznego sprzyja rozszerzaniu dzia-
∏alnoÊci na obszar UE i uzyskiwaniu przez przedsi´biorstwa zwiàzanych z tym
korzyÊci skali. Jednak korzyÊci te trudno osiàgnàç. Okazuje si´, ˝e ekspansja
przedsi´biorstw Êwiadczàcych us∏ugi logistyczne polega raczej na wchodzeniu na
rynki poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich UE, a w znacznie mniejszym stop-
niu na prowadzeniu dzia∏aƒ logistycznych na skal´ ogólnoeuropejskà. Dotyczy
te˝ g∏ównie transportu, a w mniejszym stopniu pozosta∏ych us∏ug logistycznych
(przy czym us∏ugi logistyczne sà Êwiadczone w skali ogólnoeuropejskiej np. przed-
si´biorstwom dzia∏ajàcym w sektorach: motoryzacyjnym, wysokiej technologii,
a tak˝e w sektorach dostarczajàcych szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych)35.

Podsumowujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e procesy integracyjne zachodzàce w UE,
w tym u∏atwienie przedsi´biorstwom dost´pu do rynków paƒstw cz∏onkowskich,
sprzyja umi´dzynarodowieniu dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw.
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30 Sainsbury na poczàtku XXI wieku dzia∏a∏ tylko w dwóch paƒstwach, podczas, gdy w tym samym
czasie Marks & Spencer w 34, Carrefour w 28, Ahold w 25, Metro w 22, Auchan w 20 itd. Zob.
szerzej: Retail reports, „International Journal of Retail & Distribution Management”, 2002, Nr 2/3.

31 Zob. E. Colla, Tendances de la grande..., op. cit.
32 Zob. ibidem.
33 Zob. D. O'Sullivan, Logistics in Europe – the vision and the reality, „Logistics Information Mana-

gement”, 1997, Nr 1.
34 Zob. V. Bence, The Changing Marketplace for Distribution: An Operator's Perspective, „European

Management Journal”, 1995, Nr 2.
35 Zob. M. A. Stone, Has Europe fulfilled its promise to UK third-party logistics provision?, „European

Business Review”, 2002, Nr 2.



5. Wzrost koncentracji w handlu detalicznym

Koncentracja ma miejsce, gdy ma∏a liczba firm wykazuje du˝y proporcjonalnie
udzia∏ w sprzeda˝y danego produktu czy te˝ w innym zakresie, mówiàcym o eko-
nomicznym znaczeniu w danej dziedzinie (ga∏´zi)36.

Wzrost koncentracji w handlu jest wynikiem rozwoju du˝ych przedsi´biorstw
handlowych, przejmowania jednych przedsi´biorstw przez inne, nawiàzywania
wspó∏pracy przez przedsi´biorstwa.

W wielu krajach cz∏onkowskich UE od lat wyst´pujà procesy koncentracji
w handlu. Na przyk∏ad, poziom koncentracji w handlu detalicznym artyku∏ami
˝ywnoÊciowymi jest w wielu paƒstwach doÊç wysoki i w skali wieloletniej wyka-
zuje tendencje wzrostowe (udzia∏ w handlu detalicznym artyku∏ami ˝ywnoÊcio-
wymi pi´ciu najwi´kszych przedsi´biorstw wzrós∏ w latach 90. w wi´kszoÊci paƒstw
cz∏onkowskich UE)37. Trzeba jednak zauwa˝yç, ˝e mimo wyraênej tendencji do
wzrostu koncentracji w handlu detalicznym artyku∏ami ˝ywnoÊciowymi, poziom
koncentracji jest zró˝nicowany w zale˝noÊci od kraju (np. w Szwecji jest znacz-
nie wy˝szy ni˝ we W∏oszech i w Grecji)38.

Istnienie UE u∏atwia europejskim przedsi´biorstwom handlowym dost´p
do rynków paƒstw cz∏onkowskich. W efekcie, roÊnie koncentracja w handlu de-
talicznym nie tylko w poszczególnych krajach cz∏onkowskich, ale tak˝e w UE ja-
ko ca∏oÊci.

Integracja ekonomiczna, dokonujàca si´ w UE, sprzyja rozwojowi du˝ych
przedsi´biorstw39. U∏atwienie im dost´pu do rynków paƒstw cz∏onkowskich UE
powoduje, ˝e mogà zwi´kszyç skal´ dzia∏ania. Generalnie, ∏atwiej jest wykorzy-
staç mo˝liwoÊç zwi´kszenia skali dzia∏ania, jeÊli ma si´ du˝e zasoby kapita∏owe.

Przewiduje si´, ˝e w najbli˝szych kilku latach na Êwiecie b´dzie wzmac-
niaç si´ pozycja rynkowa niewielkiej liczby du˝ych przedsi´biorstw handlu deta-
licznego, a wzrost wielkoÊci przedsi´biorstw handlu detalicznego artyku∏ami
˝ywnoÊciowymi w UE b´dzie si´ dokonywa∏ w znacznej mierze w wyniku fuzji
i przejmowania przedsi´biorstw40.
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36 S∏ownik ekonomiczny przedsi´biorcy, Wydawnictwo „ZNICZ”, Szczecin 2000, s. 142.
37 Zob. szerzej P. W. Dobson, R. Clarke, S. Davies, M. Waterson, Buyer Power and its Impact on

Competition in the Food Retail Distribution Sector of the European Union, „Journal of Industry,
Competition and Trade”, 2001, Nr 3.

38 Zob. szerzej: P. W. Dobson, R. Clarke, S. Davies, M. Waterson, Buyer Power..., op. cit.; N. Wrigley,
The landscape of pan-European food retail consolidation, „International Journal of Retail & Distri-
bution Management”, 2002, Nr 2/3; B. Pokorska, E. Maleszyk, Koncentracja i integracja w handlu
wewn´trznym, PWE, Warszawa 2002, s. 45.

39 Zob. I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw do konkuren-
cji europejskiej, „Difin”, Warszawa 2004, s. 185–186.

40 Zob. N. Wrigley, The landscape of pan-European..., op. cit.



Tak wi´c, du˝e przedsi´biorstwa handlowe stajà si´ jeszcze wi´ksze. W la-
tach 90. wyraênie zwi´kszy∏ si´ udzia∏ pi´ciu najwi´kszych przedsi´biorstw w han-
dlu detalicznym artyku∏ami ˝ywnoÊciowymi na rynku UE jako ca∏oÊci41.

Wzrost koncentracji w handlu detalicznym sprzyja wzrostowi si∏y przetar-
gowej przedsi´biorstw handlowych wobec producentów. W efekcie pot´guje si´ zna-
czenie marek nale˝àcych do przedsi´biorstw handlowych. Mo˝na zaobserwowaç
wzrost znaczenia tych marek w wielu paƒstwach cz∏onkowskich UE, a przewi-
duje si´, ˝e znaczenie to b´dzie nadal uleg∏o zwi´kszeniu42.

Wzrost koncentracji w handlu detalicznym, a tak˝e umi´dzynarodowienia
przedsi´biorstw handlowych przyczyniajà si´ do wzrostu intensywnoÊci wspó∏za-
wodnictwa na rynku. W tej sytuacji, by broniç si´ przed konkurentami, przed-
si´biorstwa handlu detalicznego artyku∏ami ˝ywnoÊciowymi starajà si´ m.in. zwi´k-
szaç iloÊç stosowanych przez siebie form handlu detalicznego43.

Podsumowujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e istnienie jednolitego rynku wewn´trz-
nego sprzyja zarówno wzrostowi umi´dzynarodowienia przedsi´biorstw handlo-
wych i dostawców us∏ug logistycznych, jak i wzrostowi koncentracji w handlu,
choç trzeba pami´taç, ˝e obie tendencje wyst´pujà nie tylko w Europie.

Wspomniane tendencje wp∏ywajà na mo˝liwoÊci kszta∏towania dystrybucji
(w tym zarówno kana∏ów dystrybucji, jak i fizycznego przep∏ywu produktów). Na
przyk∏ad, rosnàca koncentracja w handlu sprzyja zmianom stosunków w kana-
∏ach dystrybucji i prowadzi do wzrostu znaczenia marek nale˝àcych do przedsi´-
biorstw handlowych. Z kolei, przystosowywanie swojej dzia∏alnoÊci do obs∏ugi ca-
∏ego rynku UE, przez niektóre przedsi´biorstwa Êwiadczàce us∏ugi logistyczne,
sprzyja organizowaniu sprawniejszego i taƒszego fizycznego przep∏ywu produktów.

Procesy integracyjne w Unii Europejskiej a zmiany w dystrybucji produktów    169

41 Zob. szerzej np. P. W. Dobson, R. Clarke, S. Davies, M. Waterson, Buyer Power and its Impact...,
op. cit.

42 Zob. P. W. Dobson, R. Clarke, S. Davies, M. Waterson, Buyer Power..., op. cit.; E. Colla, Tendan-
ces de la grande..., op. cit.

43 Zob. A. Hollingsworth, Increasing retail concentration: Evidence from the UK food retail sector,
„British Food Journal”, 2004, Nr 8. Zob. te˝ E. Colla, Tendances de la grande..., op. cit.
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Potrzeby informacyjne przedsi´biorstw – cz´Êç I.
Istota potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw

1. Wprowadzenie

Punktem wyjÊcia ka˝dej aktywnoÊci cz∏owieka jest potrzeba. U postaw dzia∏aƒ
o charakterze informacyjnym le˝à zg∏aszane przez jednostki potrzeby informa-
cyjne. Chcàc rozpoznaç zachowania informacyjne przedsi´biorstw, nale˝y rozpo-
czàç od analizy zg∏aszanego przez nie zapotrzebowania na informacje.

Przedmiotem tegorocznych badaƒ w∏asnych autorka uczyni∏a studia litera-
turowe nad problematykà potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw, traktujàc je
jako punkt wyjÊcia do przysz∏ych rozwa˝aƒ w sferze badaƒ marketingowych. Ni-
niejszy artyku∏ stanowi pierwszà cz´Êç skróconego opracowania, w którym autor-
ka podejmuje teoretyczny problem istoty potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw,
odwo∏ujàc si´ do istniejàcych w teorii informacji modeli zachowaƒ informacyj-
nych. W drugiej cz´Êci opracowania autorka dokonuje analizy zakresu informa-
cyjnych potrzeb przedsi´biorstw.

2. Istota informacji

Teoretyczne rozpoznanie przedmiotu niniejszej pracy warto rozpoczàç od doko-
nania niezb´dnych rozstrzygni´ç w sferze znaczeniowej kluczowych poj´ç. Ter-
miny, takie jak: informacja, potrzeby czy potrzeby informacyjne, mimo i˝ nie-
ustannie u˝ywane w j´zyku potocznym, bywajà definiowane w bardzo ró˝norodny,
cz´sto nieprecyzyjny sposób.

Mimo trwajàcych od szeregu lat dyskusji prowadzonych przez reprezentantów
ró˝nych dyscyplin naukowych nad istotà informacji, brakuje jednoznacznych rozstrzy-
gni´ç dotyczàcych obiektywnej definicji tego poj´cia. Próba stworzenia uniwersalnej
definicji jest zadaniem szalenie trudnym, jeÊli nie niemo˝liwym. To z∏o˝one i wielo-
wymiarowe poj´cie stanowi bowiem kategori´ abstrakcyjnà, dotyczàcà procesów my-
Êlowych i odzwierciedlenia Êwiata materialnego w ÊwiadomoÊci ludzkiej1. Dlatego
te˝ cz´sto badacze uznajà je jako poj´cie pierwotne, nie wymagajàce definiowania.

1 S. Chajtman, Informatyka w praktyce. Systemy i procesy informacyjne, PWE, Warszawa 1986, s. 20.



Etymologicznie s∏owo informacja pochodzi od ∏aciƒskiego poj´cia informa-
tio, oznaczajàcego wyobra˝enie, poj´cie, wyjaÊnienie, zawiadomienie. W literatu-
rze spotkaç mo˝na szereg definicji konstruowanych przez autorów w zale˝noÊci
od celu rozwa˝aƒ i przyj´tego punktu widzenia. Powszechne sà definicje infor-
macji w uj´ciu potocznym2, naukowym3, informatycznym4, cybernetycznym5,
ekonomicznym czy nauki o zarzàdzaniu6.

W centrum zainteresowaƒ nauk ekonomicznych, a zatem tak˝e naukowych
poszukiwaƒ autorki, le˝y szczególny rodzaj informacji – informacja gospodarcza.
Równie˝ w literaturze z zakresu ekonomii trudno o jednoznacznà i powszechnie
akceptowanà definicj´ tego pierwotnego poj´cia. Ni˝ej – najcz´Êciej przytaczane
przyk∏ady. Informacja gospodarcza to:

1) wiedza obserwatora o systemie ekonomicznym i jego otoczeniu;
2) treÊç iloÊciowych i jakoÊciowych charakterystyk cz´Êci sk∏adowych syste-

mu ekonomicznego;
3) informacja o spo∏ecznych procesach produkcji, podzia∏u i spo˝ycia dóbr

materialnych7;
4) treÊç wiadomoÊci o obiekcie gospodarczym niezb´dna do rozwiàzania da-

nego zadania;
5) treÊç wiadomoÊci zmniejszajàca nieokreÊlonoÊç sytuacji w systemie eko-

nomicznym8;
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2 Konstatacja stanu rzeczy, wiadomoÊç, cyt. za: Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wyd. Nauk.
PWN, Warszawa 1997, s. 53; a tak˝e Element wiedzy komunikowany, przekazywany komuÊ za po-
mocà j´zyka lub innego kodu; to, co w danej sytuacji mo˝e dostarczyç jakiejÊ wiedzy; wiadomoÊç,
komunikat, wskazówka, cyt. za: S∏ownik wspó∏czesnego j´zyka polskiego, pod red. B. Dunaj, Wilga,
Warszawa 1999, s. 321.

3 W tym uj´ciu informacja rozumiana jest jako miara niepewnoÊci zajÊcia pewnego zdarzenia spoÊród
skoƒczonego zbioru zdarzeƒ mo˝liwych, cyt. za: Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wyd. Nauk.
PWN, Warszawa 1997, s. 53.

4 Obiekt abstrakcyjny, który mo˝e byç w postaci zakodowanej zapisywany, przesy∏any, przetwarzany za
pomocà programów komputerowych i u˝ywany do sterowania urzàdzeniami, cyt. za: Nowy leksykon
PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 679.

5 Ka˝dy czynniki, dzi´ki któremu ludzie lub urzàdzenia automatyczne mogà bardziej sprawnie, celo-
wo dzia∏aç, cyt. za: S∏ownik J´zyka Polskiego, pod red. M. Szymczak, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 1999, s. 740.

6 W uj´ciu nauki o zarzàdzaniu przez informacj´ rozumie si´ wiedz´ dotyczàcà celów, tj. wiedz´ po-
trzebnà do okreÊlenia i realizacji zadaƒ s∏u˝àcych do osiàgania celów organizacji, a ÊciÊlej: w∏aÊci-
woÊci wiadomoÊci lub sygna∏u polegajàcego na zmniejszaniu nieokreÊlonoÊci lub niepewnoÊci co do
stanu albo dalszego rozwoju sytuacji, której ta wiadomoÊç dotyczy. Tak rozumiana informacja mo-
˝e s∏u˝yç opisowi, wyjaÊnieniu, ocenie lub przewidywaniu, cyt. za: J., Penc, Informacje rynkowe a suk-
ces firmy, „Marketing i Rynek”, 3/94, s. 3.

7 S∏ownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej, PWE, Warszawa 1976, s. 83.
8 J. Oleƒski, Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001, s. 177–178.



6) treÊç wiadomoÊci zmniejszajàca nieokreÊlonoÊç wyboru (dzia∏ania lub oce-
ny) w stosunku do pewnego procesu lub obiektu gospodarczego, pozosta-
jàcego w zwiàzku z podmiotem – odbiorcà informacji9.

Najbardziej u˝ytecznym z punktu widzenia przedmiotu niniejszej pracy
wydaje si´ byç przyj´cie nast´pujàcej definicji:

informacja gospodarcza to treÊç wiadomoÊci wzbogacajàca
wiedz´ o rzeczywistoÊci gospodarczej, pozwalajàca na zre-
dukowanie niepewnoÊci dzia∏ania, jednoczeÊnie majàca real-
nà wartoÊç w procesach decyzyjnych zachodzàcych w przed-
si´biorstwie.

3. Potrzeby informacyjne przedsi´biorstw

3.1. Istota potrzeb informacyjnych oraz ich miejsce w systemie
potrzeb cz∏owieka

Chcàc zrozumieç, czym sà potrzeby informacyjne przedsi´biorstw, nale˝y odwo∏aç
si´ do definicji poszczególnych cz∏onów tego poj´cia.

Potrzeba, tak w j´zyku potocznym, jak i definicjach leksykalnych, wyst´pu-
je jako poj´cie wieloznaczne. W literaturze mo˝na wyodr´bniç trzy uj´cia znacze-
niowe tego terminu10:

1) potrzeba – jako stan niedoboru,
2) potrzeba – jako proces motywacyjny,
3) potrzeba – jako obiektywnie istniejàcy warunek (sprzyjajàcy lub koniecz-

ny) realizacji celu.
Zwolennicy pierwszego uj´cia okreÊlajà potrzeb´ jako pewien stan psycho-

fizyczny cz∏owieka przejawiajàcy si´ w subiektywnym odczuciu braku oraz po˝à-
daniu jakiegoÊ dobra lub stanu11.

W teorii psychologii humanistycznej potrzeb´ okreÊla si´ jako stan braku
czegoÊ i zarazem czynnik uruchamiajàcy funkcje motywu do dzia∏ania w kierun-
ku odpowiedniej zmiany tego stanu.

Wed∏ug zwolenników uj´cia trzeciego potrzeba jest poj´ciem oznaczajàcym
relacj´ zachodzàcà pomi´dzy pewnym systemem (podmiotem), celem tego systemu
i warunkiem realizacji tego celu12.
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Jak zatem, w kontekÊcie powy˝szych rozwa˝aƒ definicyjnych, nale˝a∏oby
rozumieç termin potrzeba informacyjna? W j´zyku potocznym jako potrzeb´ in-
formacyjnà uznaje si´ powszechnà, funkcjonalnà potrzeb´ ludzkà do korzystania
z informacji. Uj´cie to nie jest jednak wystarczajàco precyzyjne dla naszych roz-
wa˝aƒ. Relatywnie najpe∏niejszà, odwo∏ujàca si´ do istoty tego poj´cia, jest defi-
nicja przytaczana przez M. Próchnickà13. Wed∏ug niej:

potrzeba informacyjna jest to w∏aÊciwoÊç jednostki, grupy lub
dowolnego systemu, odwzorowujàca koniecznoÊç uzyskania in-
formacji, odpowiadajàcej charakterowi wykonywanej pracy.
Definicja ta odwo∏uje si´ do znaczenia potrzeby jako stanu niedoboru (nie-

doboru w zakresie informacji), powstajàcego w wyniku koniecznoÊci realizacji okre-
Êlonego celu. Innymi s∏owy, z potrzebà informacyjnà mamy do czynienia wów-
czas, gdy podmiot dà˝àcy do osiàgni´cia danego celu (potencjalny u˝ytkownik
informacji) uÊwiadomi sobie, ˝e posiadanie danej informacji jest warunkiem ko-
niecznym lub sprzyjajàcym do realizacji zak∏adanego celu.

Zapotrzebowanie na informacje wynika zatem z uÊwiadomionych potrzeb
informacyjnych potencjalnego u˝ytkownika informacji i wyra˝a si´ zg∏oszeniem
zamiaru korzystania z informacji w okreÊlonym miejscu i czasie.

W centrum zainteresowaƒ niniejszej pracy le˝y szczególny rodzaj potrzeb
informacyjnych, zg∏aszanych przez u˝ytkowników instytucjonalnych. OkreÊlenie
potrzeby informacyjne przedsi´biorstw mo˝na de facto potraktowaç jako skrót
myÊlowy oznaczajàcy sum´ potrzeb zbiorowoÊci osób w przedsi´biorstwie, wyni-
kajàcych z niedoboru informacji. Przyjmujàc, i˝ zaspokajanie informacyjnych po-
trzeb przedsi´biorstw pe∏ni s∏u˝ebnà rol´ wobec procesów decyzyjnych, przed ja-
kimi stoi przedsi´biorstwo, mo˝na stwierdziç, ˝e:

okreÊlenie potrzeby informacyjne przedsi´biorstw oznacza
zapotrzebowanie na informacje zg∏aszane przez kadr´ kie-
rowniczà przedsi´biorstw, stojàcà wobec koniecznoÊci podej-
mowania decyzji, majàcych przyczyniç si´ do realizacji okre-
Êlonych celów przedsi´biorstwa.
Chcàc umiejscowiç potrzeby informacyjne w systemie potrzeb cz∏owieka, na-

le˝y odwo∏aç si´ do teorii motywacji zajmujàcej si´ istotà potrzeb.
Abraham Maslow, twórca psychologii humanistycznej, sformu∏owa∏ szereg

zasad zwiàzanych z problematykà zaspokajania potrzeb. Wyró˝ni∏ on dwie jako-
Êciowo ró˝ne kategorie potrzeb, spe∏niajàcych odmienne funkcje. Pierwszà katego-
ri´ tworzà potrzeby niedoboru (inaczej okreÊlane potrzebami deficytu, ni˝szego
rz´du lub potrzebami homeostatycznymi – zwiàzane z biologicznym przetrwaniem
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cz∏owieka), drugà kategori´ stanowià potrzeby rozwojowe (tzw. metapotrzeby,
zwiàzane z wzbogacaniem ˝ycia jednostki i samorealizacjà). Zdaniem Maslowa
potrzeby tworzà uk∏ad hierarchiczny (piramida Maslowa), od najbardziej pier-
wotnych do potrzeb wy˝szego rz´du. Na szczycie piramidy znajdujà si´ potrzeby
samourzeczywistnenia. Du˝à rol´ w tej grupie potrzeb przypisuje si´ potrzebom
poznawczym, potrzebie wiedzy, potrzebie rozumienia Êwiata. Potrzeby informa-
cyjne zdajà si´ tworzyç szczególny rodzaj potrzeb poznawczych. Majà one cha-
rakter wtórny w stosunku potrzeb podstawowych (dzielonych w psychologii na
potrzeby fizjologiczne, emocjonalne i kognitywne).

3.2. Teoretyczne ramy badaƒ nad zachowaniami i potrzebami
informacyjnymi u˝ytkowników

Badania potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw mogà mieç donios∏e znaczenie
dla prognozowania dzia∏alnoÊci informacyjnej, tak dla samych przedsi´biorstw mo-
gàcych w sposób optymalny zarzàdzaç dysponowanà informacjà, jak i dla insty-
tucji zajmujàcych si´ praktycznà dzia∏alnoÊcià informacyjnà, a wi´c wytwarzaniem
i alokacjà informacji jako produktu. To od trafnego rozpoznania informacyjnych
potrzeb poszczególnych u˝ytkowników b´dzie zale˝a∏o bowiem w znacznej mierze
pozyskanie odpowiedniej informacji oraz wybór w∏aÊciwego kana∏u zaspokojenia
zg∏oszonych potrzeb. Celem tego typu badaƒ jest zatem stworzenie przes∏anek
dostosowania produktów i us∏ug informacyjnych do oczekiwaƒ ich u˝ytkowników.

Historia badaƒ potrzeb informacyjnych jest d∏uga i zwiàzana przede wszyst-
kim z dyscyplinà naukowà jakà stanowi teoria informacji. Pierwsze badania poÊwi´-
cone tej problematyce prowadzone by∏y w Stanach Zjednoczonych i Anglii ju˝ od
lat 20. minionego wieku14. By∏y one prowadzone zazwyczaj na zamówienie instytu-
cji odpowiedzialnych za dzia∏alnoÊç informacyjnà (g∏ównie bibliotek i innych jed-
nostek gromadzàcych i udost´pniajàcych informacje o charakterze naukowym),
pragnàcych prognozowaç w∏asne dzia∏ania z zakresu pozyskiwania u˝ytecznych
informacji. W znacznej mierze badania te obejmowa∏y swym zakresem u˝ytkow-
ników z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk spo∏ecznych, prze-
mys∏u i nauk technicznych. Trudno jednak o przyk∏ady systematycznych badaƒ
poÊwi´conych problematyce potrzeb i zachowaƒ informacyjnych przedsi´biorstw.

Punktem wyjÊcia do badania sfery potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw
mogà stanowiç ró˝norodne teoretyczne koncepcje potrzeb i zachowaƒ informa-
cyjnych, zakorzenione g∏ównie w psychologii spo∏ecznej i socjologii. Jako baza dla
nich s∏u˝à: teoria zachowania, teoria poznawcza oraz teoria spo∏ecznego uczenia
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si´. WÊród kluczowych nale˝y wymieniç prace Paisleya (1968)15, Allena (1966)16,
Menzla (1966)17, Wersiga (1973)18, wreszcie Wilsona (1981)19. Zaproponowane
przez nich modele sta∏y si´ punktem wyjÊcia dla szeregu badaƒ empirycznych,
ukazujàcych wp∏yw ró˝norodnych czynników na zachowania ludzkie, których szcze-
gólnym rodzajem sà zachowania informacyjne. Modele te obrazujà procesy i za-
chowania poznawcze zachodzàce w zwiàzku z pojawianiem si´ i zaspokajaniem
potrzeb informacyjnych cz∏owieka. Odwo∏anie do owych modeli stanowiç mo˝e
punkt wyjÊcia do konceptualizacji zjawisk le˝àcych w centrum zainteresowaƒ au-
torki, a wi´c potrzeb informacyjnych oraz zachowaƒ informacyjnych przedsi´-
biorstw, jako specyficznej grupy u˝ytkowników informacji.

B. Niedêwiecka20 w swoich pracach, odwo∏ujàc si´ do opracowaƒ Bryce L. Al-
lena (1996)21, dokona∏a syntetycznego zestawienia istniejàcych modeli zachowaƒ
informacyjnych. Obecne w literaturze przedmiotu modele mo˝na pogrupowaç na
cztery syntetyczne kategorie, uwzgl´dniajàc kryterium perspektywy poznawczej
ich twórców:

• podejÊcie kognitywne (poznawcze),
• podejÊcie spo∏eczne,
• podejÊcie spo∏eczno-kognitywne,
• oraz podejÊcie organizacyjne.
Autorzy przyjmujàcy perspektyw´ kognitywnà (m.in. B. Dervin22,

M. Próchnicka23, Ingversen24, Eblis25, Hjörland26) wywodzà zachowania informa-
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15 W. Paisley, Information needs and uses, „Annual Review of Information Science and Technology”,
1968, Vol. 13.

16 B. L. Allen, Managing the flow of scientific and technological information, Cambridge 1966.
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Diego 1996.
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International Communication Association Annual Meeting, Dallas, Texas 1983, cyt. za: B. Niedê-
wiecka, Modyfikacja modelu..., op. cit., s. 22.
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and Information Science, Volume 56, Supplement 19, New York, Marcel Dekker 1995, s. 137–174.
25 D. Ellis, A behavioural approach to information. Retrieval system design, „Journal of Documenta-

tion”, 45(3)/1989, s. 171–212.
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cyjne od indywidualnych cech umys∏u u˝ytkownika, twierdzàc i˝ to, co jednost-
ka wie i myÊli, istotnie wp∏ywa na jej zachowania. Jednostki poszukujà informa-
cji w momencie odczuwania „luki informacyjnej” uniemo˝liwiajàcej zrozumienie
danej im sytuacji, w jakiej si´ znaleêli. Zgodnie z modelem wiedza, doÊwiadcze-
nie, umiej´tnoÊci i kompetencje, wreszcie osobowoÊç jednostek sà ró˝ne. W mo-
delu kognitywnym ró˝ni u˝ytkownicy informacji w analogicznej sytuacji zacho-
wujà si´ odmiennie. Badajàc zatem ich zachowania informacyjne, nale˝y uwzgl´dniç
indywidualne cechy u˝ytkowników.

Model spo∏eczny postrzega u˝ytkownika informacji przede wszystkim ja-
ko cz∏onka okreÊlonej grupy spo∏ecznej, a jego zachowania uzale˝nia od wp∏ywu
spo∏ecznego. Zwolennicy tego modelu (m.in. Aronson27 i Wilson28) badajà, w jaki
sposób fakt bycia cz∏onkiem danej grupy spo∏ecznej wp∏ywa na indywidualne za-
chowania informacyjne cz∏owieka. W modelu spo∏ecznym ró˝ni u˝ytkownicy in-
formacji w analogicznej sytuacji zachowujà si´ bowiem podobnie.

PodejÊcie spo∏eczno-kognitywne k∏adzie nacisk na wp∏yw cech poszcze-
gólnych cz∏onków grupy na spo∏eczne zachowania grupy. Jednostki o okreÊlonych
cechach kszta∏tujà swoje zachowania w oparciu o wp∏ywy zewn´trzne (o zacho-
wania grupy) i jednoczeÊnie sami oddzia∏ujà na zachowania grupy.

Zwolennicy modelu organizacyjnego (m.in. Rediker29) podkreÊlajà, i˝
zachowania u˝ytkownika informacji sà kszta∏towane pod wp∏ywem cech okreÊlo-
nego systemu, w jakim funkcjonuje (np. w przedsi´biorstwie).

Przywo∏ane powy˝ej modele ukazujà ró˝norodne aspekty zwiàzane z za-
chowaniami informacyjnymi u˝ytkowników informacji. Najpe∏niejszym z punktu
widzenia zainteresowaƒ niniejszej pracy jest model Wilsona. Autor wskazuje na
najbardziej istotne grupy czynników wp∏ywajàcych na kszta∏towanie si´ informa-
cyjnych potrzeb jednostek oraz na mechanizmy aktywizujàce ich zachowania in-
formacyjne, umiej´tnie ∏àczàc w sobie wspomniane wy˝ej podejÊcia (spo∏eczne,
kognitywne i organizacyjne). Ta ogólna koncepcja teoretyczna stanowi, zdaniem
autorki, ciekawy punkt wyjÊcia dla rozwa˝aƒ na temat potrzeb informacyjnych
u˝ytkowników instytucjonalnych (kadry kierowniczej przedsi´biorstw wyra˝ajà-
cej potrzeby informacyjne przedsi´biorstw). Wyznacza ona równie˝ wa˝ny kieru-
nek dla ewentualnych badaƒ empirycznych poÊwi´conych problematyce potrzeb
informacyjnych przedsi´biorstw.

176 Beata Marciniak

27 E. Aronson, T. Wilson, D. Akert, Psychologia spo∏eczna, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa 1997, s. 270–274.
28 T. D. Wilson, Information behaviour: an interdisciplinary perspective, University of Sheffield, De-

partment of Information Studies, Sheffield 1996.
29 K. J. Rediker, The effects of strong belief structures on information-processing evaluations and

choice, „Journal of Behavioral Decision Making”, 6(2)/1993, s. 113–132.



Przedstawiony na rysunku 1 model Wilsona (1996) ukazuje cykl zachowaƒ
informacyjnych u˝ytkownika informacji – od momentu zaistnienia potrzeby, do
momentu przetwarzania i u˝ytkowania informacji. Prezentuje tak˝e w sposób
systemowy szereg czynników majàcych zasadnicze znaczenie dla powstawania
informacyjnych potrzeb u˝ytkowników informacji.

Rysunek 1. Model zachowaƒ informacyjnych T. D. Wilsona (1996)

èród∏o: B. Niedêwiecka, Modyfikacja modelu..., op. cit., s. 32.

WÊród czynników wp∏ywajàcych na potrzeby informacyjne oraz zachowa-
nia informacyjne u˝ytkowników mo˝na wyodr´bniç dwie generalne grupy: czyn-
niki wewn´trzne, zwiàzane z odbiorcà informacji oraz czynniki zewn´trzne, wy-
st´pujàce poza nim. Do czynników o charakterze wewn´trznym nale˝à:

• czynniki psychologiczne (tj. osobowoÊç, temperament, zdolnoÊci, zaintere-
sowania, postawy, poglàdy, poziom potrzeb poznawczych, wiedza o przed-
miocie),
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• czynniki demograficzne (tj. p∏eç, wiek, wykszta∏cenie, zawód, kompeten-
cje i umiej´tnoÊci, doÊwiadczenie zawodowe),

• czynniki zwiàzane z pe∏nionymi rolami spo∏ecznymi (w tym zawodowymi):
– charakterem pracy zawodowej,
– normami i wzorcami zachowaƒ organizacji, kultury organizacji,
– miejscem zajmowanym przez u˝ytkownika w strukturze organizacyjnej

przedsi´biorstwa,
– odpowiedzialnoÊcià zwiàzanà z charakterem pracy zawodowej i z zajmo-

wanym stanowiskiem.
WÊród czynników zewn´trznych, majàcych wp∏yw na post´powanie u˝yt-

kowników informacji, w modelu wyodr´bnione zosta∏y:
• czynniki Êrodowiskowe (cechy Êrodowiska w jakim u˝ytkownik informa-

cji funkcjonuje):
– czynniki prawne (np. prawo autorskie zwiàzane z obrotem informacjà),
– czynniki ekonomiczne (np. liczba dostawców informacji, ceny produk-

tów i us∏ug informacyjnych),
– czynniki kulturowe (np. kultura informacyjna spo∏eczeƒstwa, dost´p do

informacji),
– techniczno-technologiczne (infrastruktura informacyjna kraju, sektora,

przedsi´biorstwa),
• cechy êróde∏ informacji (aktualnoÊç, wiarygodnoÊç, relewantnoÊç) oraz

poziom wiedzy o ich dost´pnoÊci.
Wszystkie wymienione kategorie czynników tworzà kontekst potrzeby infor-

macyjnej (czy szerzej kontekst zachowaƒ informacyjnych) danego u˝ytkownika
i majà wp∏yw zarówno na sam fakt pojawienia si´ potrzeby informacyjnej, jak
i na sposób jej zaspokajania. Czynniki te mogà mieç zarówno pozytywny, jak
i negatywny wp∏yw na kszta∏towanie si´ potrzeb. Jedne mogà stanowiç warunek
sprzyjajàcy, inne ograniczajàcy pojawiania si´ potrzeb i konkretnych zachowaƒ
informacyjnych.

Model Wilsona ukazuje pe∏ny cykl zachowaƒ informacyjnych, od momentu
pojawienia si´ potrzeby informacyjnej do etapu jej zaspokojenia (u˝ytkowania in-
formacji). Nie w ka˝dym przypadku jednak zaistnienie potrzeby informacyjnej
musi prowadziç do aktywnego poszukiwania informacji. Aby tak si´ sta∏o, potrzeb-
ny jest mechanizm aktywizujàcy (activation mechanism). Odpowiedzi na pyta-
nie co sk∏ania jednostki do poszukiwania odpowiedniej informacji, Wilson szuka
w psychologii.

Jednym z mechanizmów aktywizujàcych potencjalnego u˝ytkownika jest
teoria stresu. Jednostka nie b´dzie odczuwaç potrzeby informacji, jeÊli b´dzie
pewna, ˝e posiada wiedz´ wystarczajàcà do zrozumienia sytuacji lub podj´cia
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oczekiwanej decyzji. JeÊli jednak takiej pewnoÊci nie ma, jednostka staje wobec
sytuacji stresu zwiàzanego z obawà przed b∏´dnym rozpoznaniem sytuacji i pod-
j´ciem niew∏aÊciwych decyzji oraz wynikajàcymi z tego wszelkimi konsekwencja-
mi. Im wi´kszy poziom stresu, tym silniej cz∏owiek uÊwiadamia sobie w∏asne po-
trzeby informacyjne.

Kolejnym mechanizmem aktywizujàcym, wyjaÊniajàcym dlaczego jednostki
w pewnych sytuacjach zg∏aszajà swoje potrzeby informacyjne a w innych nie, jest
teoria ryzyka i nagrody. Zdaniem Wilsona o potrzebach decyduje tak˝e stopieƒ
postrzeganego ryzyka zwiàzanego z zaniechaniem poszukiwania informacji oraz
relacja ryzyka do potencjalnego zysku wynikajàcego z pozyskania informacji. Je-
Êli wi´c ryzyko zwiàzane z danà ocenà sytuacji bàdê podj´ciem decyzji jest wy-
sokie, wówczas pojawia si´ silne zapotrzebowanie na informacje, redukujàce ów
poziom ryzyka. Nagrodà staje si´ samo pozyskanie informacji lub podj´cie w∏a-
Êciwej decyzji w oparciu o zgromadzone informacje.

Wa˝nym czynnikiem stymulujàcym pojawianie si´ potrzeb informacyjnych
jest postrzeganie przez jednostki samoskutecznoÊci dzia∏aƒ w∏asnych. Zagadnienie
to podejmuje w psychologii teoria spo∏ecznego uczenia si´, która mówi, i˝ cz∏o-
wiek uczy si´ od innych w wyniku obserwacji i naÊladownictwa. JeÊli jednostka
obserwujàc i naÊladujàc zachowania innych jest nagradzana i jednoczeÊnie posia-
da wiar´ w skutecznoÊç w∏asnych dzia∏aƒ, wówczas proces uczenia jest procesem
efektywnym, motywujàcym jednoczeÊnie do dalszego poszukiwania informacji.

WÊród sposobów pozyskiwania informacji w swoim modelu Wilson wymienia:
• biernà uwag´ – mimowolne pozyskiwanie informacji z otoczenia (np. czy-

tanie prasy codziennej, oglàdanie TV, s∏uchanie radia, prowadzenie roz-
mów na ró˝ne tematy),

• bierne pozyskiwanie – np. przypadkowe docieranie do informacji, które
mogà byç wykorzystane do innych celów,

• aktywne szukanie – podejmowanie celowych dzia∏aƒ majàcych na celu
pozyskanie po˝àdanej informacji,

• sta∏e poszukiwanie – podejmowanie sta∏ego wysi∏ku docierania do okre-
Êlonych êróde∏ informacji w celu sta∏ego aktualizowania wiedzy w danym
obszarze.

U˝ytkowanie pozyskanych informacji prowadzi do przyrostu wiedzy jednost-
ki w danym obszarze.

Zachowania informacyjne tworzà uk∏ad cykliczny, w którym poszczególne
jego elementy warunkujà wyst´powanie kolejnych faz. JednoczeÊnie faza zamy-
kajàca cykl (przetworzenie i u˝ytkowanie informacji) mo˝e prowadziç do uÊwia-
domienia sobie kolejnych potrzeb informacyjnych i w ten sposób zainicjowaç ko-
lejny cykl zachowaƒ informacyjnych.
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Wydawaç by si´ mog∏o, i˝ zaprezentowany model Wilsona ma najwi´ksze
zastosowanie przy rozpoznawaniu potrzeb i zachowaƒ informacyjnych indywidu-
alnych u˝ytkowników informacji30. Mocno eksponuje bowiem wp∏yw u˝ytkowni-
ka wraz z zespo∏em jego cech osobowoÊci (jak: struktura osobowoÊci, zdolnoÊci
poznawcze, wyznawane wartoÊci, wychowanie, wiedza i doÊwiadczenie, wiek czy
p∏eç) na zachowania informacyjne, w szczególnoÊci na zg∏aszane potrzeby infor-
macyjne. Wyodr´bnione w modelu determinanty zachowaƒ majà jednak kluczo-
we znaczenie równie˝ w przypadku analizy potrzeb informacyjnych instytucjo-
nalnych u˝ytkowników informacji. Potrzeby zg∏aszane sà bowiem przez konkretne
osoby. Badajàc zatem problematyk´ potrzeb informacyjnych przedsi´biorstw, pod-
miotem badaƒ nale˝y uczyniç u˝ytkownika instytucjonalnego wraz z zespo∏em
jego cech osobowoÊciowych wp∏ywajàcych na jego zachowania informacyjne.

Kluczowà grupà czynników wp∏ywajàcych na charakter zg∏aszanych potrzeb
informacyjnych przez u˝ytkowników instytucjonalnych stanowià czynniki zwià-
zane z socjo-kulturowym oraz fizycznym Êrodowiskiem pracy (czynniki Êrodowi-
skowe). Z nich bowiem wynika specyfika post´powania instytucjonalnych nabyw-
ców informacji, a tak˝e specyfika procesu decyzyjnego zwiàzanego z podejmowaniem
decyzji odnoÊnie nabywania produktów i us∏ug informacyjnych.

Przedstawione w modelu mechanizmy aktywizujàce wydajà si´ byç czynni-
kami silniej motywujàcymi do zg∏aszania potrzeb informacyjnych i poszukiwania
informacji w przypadku instytucjonalnych u˝ytkowników informacji (kadry kie-
rowniczej przedsi´biorstw) ni˝ w przypadku u˝ytkowników indywidualnych. Stres
i ryzyko towarzyszàce procesowi podejmowania decyzji w przedsi´biorstwie, jak
równie˝ odpowiedzialnoÊç za powierzone decyzje, sà bowiem znacznie wi´ksze.

4. Podsumowanie

W niniejszej cz´Êci opracowania autorka zarysowa∏a jedynie problematyk´ istoty
oraz tworzenia si´ informacyjnych potrzeb w przedsi´biorstwach. Rozmiar pracy
nie pozwala na rozwini´cie kilku wa˝nych dla przedmiotu badania problemów,
m.in. specyfiki post´powania przedsi´biorstw jako instytucjonalnych u˝ytkowni-
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ków informacji. Praca ma jednak stanowiç zach´t´ do szerszej dyskusji nad s∏a-
bo dotàd rozpoznanà w piÊmiennictwie ekonomicznym problematykà potrzeb in-
formacyjnych przedsi´biorstw. Badania takie mogà doprowadziç do lepszego zro-
zumienia mechanizmów zwiàzanych z powstawaniem potrzeb informacyjnych
w przedsi´biorstwach i w efekcie – do poszukiwania efektywniejszych sposobów
ich zaspokajania.

W drugiej cz´Êci opracowania autorka rozwija problematyk´ zachowaƒ in-
formacyjnych przedsi´biorstw, dokonujàc analizy zakresu pojawiajàcych si´ w przed-
si´biorstwach informacyjnych potrzeb.
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Gra˝yna W´grzyn
Akademia Ekonomiczna we Wroc∏awiu

Zatrudnienie w Unii Europejskiej – aktualne tendencje

1. Wprowadzenie

Struktura ludnoÊci wed∏ug wieku i p∏ci determinuje aktualne i przysz∏e rozmia-
ry ruchu naturalnego i cz´Êciowo – migracyjnego. RównoczeÊnie jest ona wyni-
kiem wczeÊniejszych procesów demograficznych. Ostatecznie przekszta∏cenia
w strukturach demograficznych przejawiajà si´ w postaci przyrostu zasobów pra-
cy. Z kolei na przyrost ten negatywnie oddzia∏ujà procesy starzenia si´ populacji
oraz przemiennie (negatywnie i pozytywnie) – tzw. falowanie wy˝ów i ni˝ów de-
mograficznych.

W literaturze zasoby pracy sà ró˝nie definiowane. Z regu∏y poj´cie „zaso-
by pracy” jest to˝same z poj´ciami „poda˝ pracy”, „zasoby si∏y roboczej” oraz
„ludnoÊç aktywna zawodowo”. Obejmujà one osoby w wieku produkcyjnym, zdol-
ne do pracy i gotowe do jej podj´cia w typowych warunkach istniejàcych w go-
spodarce1. Podsumowujàc, mo˝na przyjàç, ˝e zasoby pracy to ludnoÊç w wieku
produkcyjnym, czyli w wieku zdolnoÊci do pracy – m´˝czyêni w wieku 18–64 la-
ta i kobiety w wieku 18–59 lat – osoby pracujàce oraz osoby zdolne i gotowe do
podj´cia pracy (zarejestrowane jako bezrobotne w odpowiednich urz´dach pracy).

Dla sprawnego funkcjonowania gospodarki oprócz odpowiedniej liczby lu-
dzi zdolnych i gotowych do pracy, szczególnie wa˝na jest jakoÊç zasobów pracy.
To g∏ównie jakoÊç si∏y roboczej determinuje wzrost i rozwój gospodarczy. Nie jest
wi´c kwestià przypadku, ˝e coraz wi´kszego znaczenia w teorii ekonomii przypi-
suje si´ czynnikowi ludzkiemu. Wp∏yw tego czynnika zosta∏ jednoznacznie po-
twierdzony wynikami licznych badaƒ, jakie w drugiej po∏owie XX wieku prowa-
dzono niemal na ca∏ym Êwiecie. Nale˝y wspomnieç tu przede wszystkim o laureacie
nagrody Nobla z 1979 roku T. W. Schulza, który prowadzi∏ badania nad rozwo-
jem spo∏ecznym i gospodarczym krajów s∏abo rozwini´tych, eksponujàc m.in. ro-
l´ inwestycji w cz∏owieka2. W ostatnich latach rola kapita∏u ludzkiego wzros∏a
jeszcze bardziej. Wynika to z przyj´tej przez Uni´ Europejskà, Strategii Lizboƒ-
skiej, której strategicznym celem jest utworzenie do 2010 roku z gospodarki eu-

1 E. Kryƒska, J. Suchecka, B. Suchecki, Prognoza poda˝y i popytu na prac´ w Polsce do roku 2010,
IPiSS, Warszawa 1998, s. 16.

2 W. Stankiewicz, Historia myÊli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998, s. 506.



ropejskiej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, opartej na wiedzy, gospo-
darki na Êwiecie. Ma to byç gospodarka zdolna do stabilnego wzrostu gospodar-
czego, tworzenia nowych, lepszej jakoÊci miejsc pracy oraz pog∏´biania spójnoÊci
spo∏ecznej. G∏ównym filarem rozwoju gospodarczego w takim uj´ciu staje si´ roz-
wój i racjonalne wykorzystanie zasobów si∏y roboczej.

Celem opracowania jest analiza wykorzystania (zagospodarowania) zaso-
bów pracy w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzgl´dnieniem poziomu
i struktury zatrudnienia. We wszystkich rozwijajàcych si´ gospodarkach w wyni-
ku przekszta∏ceƒ strukturalnych zmienia si´ uk∏ad poszczególnych cz´Êci gospo-
darki w tworzeniu produktu krajowego i popytu na prac´, a to z kolei przek∏a-
da si´ na sytuacj´ na rynku pracy.

2. Koncepcja podzia∏u gospodarki na trzy sektory

Przed podj´ciem analizy porównawczej poziomu i struktury zatrudnienia w Pol-
sce i w krajach Unii Europejskiej, przeanalizowaç nale˝y teoretyczne twierdze-
nia w zakresie prawid∏owoÊci zmian struktury, wysuni´te w teorii ekonomii.

Koncepcja podzia∏u gospodarki na trzy sektory pozwala okreÊliç ogólne
kierunki przekszta∏ceƒ strukturalnych w gospodarce, w procesie jej rozwoju. Twór-
cami takiej koncepcji rozwoju gospodarczego byli: A. Fischer, C. Clark oraz J. Fo-
urastie3. Poglàdy na kwesti´ prawid∏owoÊci tych przekszta∏ceƒ by∏y, ogólnie bio-
ràc, zbie˝ne. Najbardziej pe∏nà i dojrza∏à koncepcj´ rozwoju gospodarczego wed∏ug
trzech sektorów przedstawi∏ J. Fourastie i dlatego w opracowaniu ograniczono
si´ tylko do tej teorii.

J. Fourastie podzieli∏ proces rozwoju gospodarczego na trzy stadia rozwo-
jowe, z punktu widzenia kierunków przekszta∏ceƒ strukturalnych:

1) cywilizacji pierwotnej;
2) okresu przejÊciowego;
3) cywilizacji trzeciej.
Stadium cywilizacji pierwotnej charakteryzuje si´ powolnym tempem

rozwoju, wzgl´dnà stabilizacjà poziomu ˝ycia oraz stosunkowo wysokim udzia-
∏em zatrudnienia w sektorze I (powy˝ej 80%).

PrzejÊcie do stadium okresu przejÊciowego wymaga∏o przyspieszonego
wzrostu produkcji i poziomu ˝ycia. W tym stadium Fourastie wyró˝nia∏ trzy ko-
lejne fazy: startu, ekspansji i dope∏nienia. W fazie startu nast´powa∏ dynamiczny
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wzrost zatrudnienia w sektorze II, a nowa cywilizacja nabiera∏a charakteru przemy-
s∏owego. W drugiej fazie ekspansji, nast´powa∏a stabilizacja zatrudnienia w sektorze
II na maksymalnie wysokim poziomie. Faza ta charakteryzowa∏a si´ bardzo szybkim
tempem rozwoju gospodarczego i poziomu ˝ycia ludnoÊci. Wynika∏o to z wysokiej
dynamiki post´pu technicznego, która przek∏ada∏a si´ na wzrost wydajnoÊci pra-
cy. W fazie dope∏nienia udzia∏ zatrudnienia w sektorze II zaczyna∏ si´ obni˝aç,
natomiast nast´powa∏ dynamiczny wzrost zatrudnienia w sektorze III. Wzrost
zatrudnienia w sektorze us∏ugowym mia∏ miejsce równie˝ w dwóch poprzednich
etapach rozwoju, ale by∏ stosunkowo niewielki. W fazie dope∏nienia sektor III
jest tym sektorem, który absorbuje si∏´ roboczà zwalnianà z rolnictwa i przemys∏u.

Dalej gospodarka wchodzi w trzecie stadium rozwoju, tzw. cywilizacji trze-
ciej. Dominujàcà rol´ w tym stadium odgrywa sektor III. Fourastie przewidywa∏,
˝e w sektorze III b´dzie zatrudnionych oko∏o 80% ogó∏u zatrudnionych, a jedy-
nie 20% w dwu pozosta∏ych sektorach. Zak∏ada∏, ˝e stadium cywilizacji trzeciej
nastàpi w po∏owie XXI wieku w najbardziej rozwini´tych krajach.

Przedstawiona trójsektorowa struktura zatrudnienia stanowi jednà z syn-
tetycznych miar poziomu rozwoju gospodarczego. Wyra˝a nie tylko zwiàzanà
z poziomem rozwoju struktur´ popytu na towary, ale równie˝ wyst´pujàce w po-
szczególnych sektorach tendencje w zakresie kszta∏towania si´ wydajnoÊci pracy.

Wydaje si´, ˝e bardzo interesujàcà, choç zarazem kontrowersyjnà koncepcj´
rozwoju gospodarczego wspó∏czesnych paƒstw wysoko rozwini´tych przedstawi∏
Jeremy Rifkin, publikujàc w po∏owie lat 90. ksià˝k´ pt. „Koniec pracy”. Podda∏
on w wàtpliwoÊç tez´, ˝e sektor us∏ugowy b´dzie bez koƒca wch∏ania∏ osoby tra-
càce prac´ w sektorze I i II. Nieustannie zachodzàcy proces subsydiowania ludzkiej
si∏y roboczej w rolnictwie, przemyÊle i us∏ugach przez maszyny, automaty i kompute-
ry zapowiada na po∏ow´ XXI wieku nadejÊcie gospodarki z produkcjà prawie ca∏ko-
wicie zautomatyzowanà4. Oznacza, to ˝e gospodarki Êwiatowe b´dà potrzebowa-
∏y coraz mniejszej liczby pracowników, a ponadto pracownicy b´dà musieli posiadaç
coraz wy˝sze kwalifikacje. J. Rifkin wskazuje, ˝e bezrobocie na Êwiecie pozosta-
je na bardzo niebezpiecznym, wysokim poziomie i to pomimo wzrostu w ostat-
nich latach zarówno produkcji Êwiatowej, jak i produktu krajowego brutto.

3. Za∏o˝enia Strategii Lizboƒskiej

Narastajàcy problem niepe∏nego wykorzystania zasobów si∏y roboczej, przejawia-
jàcy si´ w wysokim poziomie bezrobocia, sk∏oni∏ paƒstwa Unii Europejskiej do
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uznania problemów rynku pracy za najwa˝niejszà kwesti´ spo∏eczno-gospodarczà
ostatnich lat. W listopadzie 1997 roku odby∏o si´ w Luksemburgu nadzwyczajne
posiedzenie Rady Europejskiej poÊwi´cone zwalczaniu bezrobocia. Zainicjowa∏o
ono prace nad Europejskà Strategià Zatrudnienia, która zak∏ada∏a koordynowa-
nie polityki zatrudnienia prowadzonej przez paƒstwa cz∏onkowskie za pomocà tzw.
wytycznych w dziedzinie zatrudnienia opartych na czterech filarach, tj.5:

I. ZdolnoÊç do uzyskania zatrudnienia;
II. Przedsi´biorczoÊç;

III. ZdolnoÊç adaptacyjna ze strony pracodawców i pracowników;
IV. RównoÊç szans.

Pierwszy filar: ZdolnoÊç do uzyskania zatrudnienia

W ramach tego filaru paƒstwa cz∏onkowskie UE zwalczajà bezrobocie
wÊród m∏odzie˝y oraz bezrobocie d∏ugookresowe. W zakresie tego filaru znajdu-
je si´ równie˝ przechodzenie od pasywnych do aktywnych metod zwalczania bez-
robocia. Docelowo z aktywnych form ograniczania bezrobocia ma korzystaç 20%
ogó∏u zarejestrowanych bezrobotnych. Szczególnà uwag´ zwraca si´ na u∏atwia-
nie m∏odzie˝y przechodzenia od nauki do rynku pracy. W tym celu niezb´dna
jest poprawa jakoÊci systemów nauczania i wyposa˝enie uczniów w umiej´tno-
Êci, które umo˝liwià im dostosowanie si´ do zmian zachodzàcych w technologii
i w otoczeniu gospodarczym.

Drugi filar: Przedsi´biorczoÊç

MyÊlà przewodnià dzia∏aƒ w tym filarze jest ÊwiadomoÊç, ˝e stworzenie
wi´kszej liczby lepszych miejsc pracy wymaga korzystnego klimatu dla rozwoju
biznesu. G∏ównie chodzi tu o u∏atwienia w podejmowaniu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, tj. lepszy dost´p europejskich firm do kapita∏u ryzyka, nowe linie kredyto-
we oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, odbiurokratyzowanie gospo-
darki, stworzenie zach´t – równie˝ podatkowych – dla samozatrudnienia itp.

Trzeci filar: ZdolnoÊç adaptacyjna

Dzia∏ania w ramach trzeciego filaru koncentrujà si´ na umiej´tnoÊciach
adaptacyjnych zarówno pracodawców, jak i pracowników. Na skutek zachodzà-
cych zmian w technologii i na rynku wymagana jest wi´ksza zdolnoÊç adaptacyj-
na. PodkreÊla si´ tu znaczenie przeprowadzania restrukturyzacji i tworzenia no-
wych produktów oraz us∏ug, zmiany organizacji pracy, metod pracy i rodzajów
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umów o prac´, a tak˝e gotowoÊci do organizowania oraz uczestniczenia w szko-
leniach.

Czwarty filar: RównoÊç szans

Celem czwartego filaru jest wspomaganie zmian zachodzàcych w europej-
skich spo∏eczeƒstwach w kierunku pe∏nego przestrzegania zasady równoÊci p∏ci
w odniesieniu do pracy. Efektem tych zmian ma byç zwi´kszenie aktywnoÊci za-
wodowej kobiet.

Ostatecznie to w∏aÊnie Traktat Amsterdamski i Szczyt Luksemburski do-
prowadzi∏y do powstania kompleksowej strategii Wspólnoty Europejskiej w sfe-
rze zatrudnienia, nazwanej Europejskà Strategià Zatrudnienia (European Em-
ployment Strategy – EES).

Na kolejnych szczytach Unii Europejskiej w Cardiff (czerwiec 1998) i Ko-
lonii (czerwiec 1999) wspólna strategia w dziedzinie zatrudnienia zosta∏a rozwi-
ni´ta i skonsolidowana. Rada Europejska szczególnà uwag´ zwróci∏a na znacze-
nie trwa∏ego zrównowa˝onego wzrostu gospodarczego w tworzeniu sprzyjajàcych
warunków na rynku pracy. Podj´to decyzj´ o po∏àczeniu strategii zatrudnienia
z g∏´bokimi reformami makroekonomicznymi. Uznano podniesienie konkurencyj-
noÊci gospodarek paƒstw cz∏onkowskich oraz zwi´kszenie efektywnoÊci funkcjo-
nowania wspólnego rynku towarów, us∏ug i kapita∏u za spraw´ pierwszorz´dnà.

Natomiast na szczycie w Kolonii uzgodniono pakt na rzecz zatrudnienia.
Pakt zwraca uwag´ na6: potrzeb´ odpowiednio zró˝nicowanej i zrównowa˝onej
polityki makroekonomicznej, w tym: polityki fiskalnej, która musi uwzgl´dniaç
rygory stabilizacji wynikajàce z Unii Gospodarczej i Walutowej, a zarazem kiero-
waç fundusze publiczne na inwestycje oraz tworzenie konkurencyjnoÊci miejsc
pracy; utrzymywanie podwy˝ek p∏ac w odpowiedniej proporcji do wzrostu wydaj-
noÊci; oraz polityk´ pieni´˝nà ukierunkowanà na stabilnoÊç cen.

W marcu 2000 roku odby∏ si´ w Lizbonie szczyt UE poÊwi´cony zatrud-
nieniu, reformom gospodarczym i spójnoÊci spo∏ecznej. Rada Europejska przyj´-
∏a wówczas strategiczny cel na nadchodzàcà dekad´: wykorzystanie zachodzà-
cych zmian technologicznych na rzecz uzyskania przez gospodark´ europejskà
maksymalnej konkurencyjnoÊci i szybkiego tempa wzrostu (co najmniej 3% rocz-
nie), tak aby stworzyç dogodne warunki do pe∏nego zatrudnienia. Rada Europej-
ska uzna∏a za mo˝liwe zwi´kszenie Êredniej stopy zatrudnienia w Unii Europej-
skiej z 61% do 67% w 2005 roku i do 70% w 2010 roku, a wÊród kobiet z 51%
do ponad 60% w 2010 roku. Jako klucz do zapewnienia Europie konkurencyjnej
pozycji i zdecydowanej poprawy sytuacji w dziedzinie zatrudnienia uznano kszta∏-
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cenie ustawiczne obywateli. Generalnie strategia dotyczàca zatrudnienia sprowa-
dza si´ do przygotowania przejÊcia do spo∏eczeƒstwa lepiej wyedukowanego i po-
informowanego, innowacyjnego oraz nowoczesnego7.

4. Poziom i struktura zatrudnienia

W 2003 roku w Unii Europejskiej w 25 krajach by∏o zatrudnionych 192,8 mln
osób, co oznacza, ˝e pracujàcy stanowili 63,0% ogó∏u ludnoÊci w wieku 15–64 la-
ta (dane przedstawia tabela 1).

Tabela 1. Zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej w 2003 roku
Zatrudnieni

Dynamika 1998/2003Wyszczególnienie ogó∏em w % ogó∏u ludnoÊci
(w %)(w mln) w wieku 15–64

Unia Europejska (25) 192,8 63,0 –
Unia Europejska (15) 164,0 64,4 –
Belgia 4,1 59,6 2,2
Czechy 4,7 64,7 –2,6
Dania 2,7 75,1 0
Niemcy 36,0 65,0 0,9
Estonia 0,6 62,9 –1,7
Grecja 4,0 57,8 2,4
Hiszpania 16,7 59,7 8,5
Francja 24,1 63,2 2,6
Irlandia 1,8 65,4 4,8
W∏ochy 22,1 56,1 4,1
Cypr 0,3 69,2 3,5
¸otwa 1,0 61,8 1,9
Litwa 1,4 61,1 –1,2
Luksemburg 0,2 62,7 2,6
W´gry 3,9 57,0 3,3
Malta 0,1 54,2 –
Holandia 8,1 73,5 3,3
Austria 3,7 69,0 1,3
Polska 13,6 51,2 –7,8
Portugalia 5,1 68,1 0,3
S∏owenia 0,9 62,6 –0,3
S∏owacja 2,2 57,7 –2,9
Finlandia 2,4 67,7 3,1
Szwecja 4,3 72,9 2,6
Wielka Brytania 28,7 71,8 1,3

èród∏o: A. Franco, S. Jouhette, European Labour Force Survey Principial Results 2003, „Statistics in
Focus” 2004, Nr 14, s. 3–4.
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Najwi´kszà grup´ pracujàcych stanowià pracujàcy w Niemczech (18,7%
ogó∏u ludnoÊci zdolnej do pracy w Unii Europejskiej) i w Wielkiej Brytanii (14,9%).
Wskaênik zatrudnienia w poszczególnych krajach by∏ znacznie zró˝nicowany i wa-
ha∏ si´ od 75,1% w Danii do 51,2% w Polsce. Oznacza to, ˝e ró˝nica mi´dzy kra-
jem o najwy˝szym i najni˝szym wskaêniku zatrudnienia wynosi a˝ 24 pkt. proc.
Niestety, to w∏aÊnie Polska ma najni˝szy (najgorszy) wskaênik zatrudnienia. WÊród
paƒstw Unii tylko cztery kraje majà wskaênik zatrudnienia powy˝ej 70%, czyli
spe∏niajà za∏o˝enie Strategii Lizboƒskiej. Sà to: Dania (75,1%), Holandia (73,5%),
Szwecja (72,9%) oraz Wielka Brytania (71,8%). Poza tym w oÊmiu krajach za-
trudnienie mia∏o mniej ni˝ 60% zdolnych do pracy (Belgia, Grecja, Hiszpania,
W∏ochy, W´gry, Malta, Polska i S∏owacja).

W latach 1998–2003 zatrudnienie zmniejszy∏o si´ najbardziej w Polsce, tj.
o 7,8%. Ponadto nieznaczny spadek zatrudnienia odnotowa∏y Czechy (–2,6%),
S∏owacja (–2,9%), Estonia (–1,7%), Litwa (–1,2%) oraz S∏owenia (–0,3%). Zatrud-
nienie zmniejszy∏o si´ jedynie w „nowych” krajach Unii Europejskiej, które prze-
chodzi∏y transformacj´ gospodarczà. Natomiast we wszystkich „starych” krajach
Unii zatrudnienie w badanym okresie wzros∏o. Najwi´kszy wzrost zatrudnienia
wystàpi∏ w Hiszpanii (o 8,5%). Spadek zatrudnienia dotyczy∏ g∏ównie tradycyj-
nych dziedzin, jak rolnictwo czy przemys∏, natomiast w us∏ugach odnotowano
wzrost.

Analizujàc dane dotyczàce zatrudnienia, w uk∏adzie trzech sektorów, mo˝-
na zauwa˝yç, ˝e szczególnà rol´ w przesuni´ciach sektorowych odgrywajà us∏ugi8.
W Polsce od 1990 roku obserwuje si´ zaczàtki zmian strukturalnych opisanych
w teorii trzech sektorów9. Porównujàc jednak struktur´ pracujàcych w trzech
sektorach w Polsce ze strukturà w Unii Europejskiej widaç, ˝e ró˝nià si´ one
doÊç znacznie (tabela 2).

W 2002 roku w Unii Europejskiej (15) w rolnictwie by∏o zatrudnionych
4,1%, w przemyÊle 25,0% a w us∏ugach 70,9% ogó∏u zatrudnionych. Tymczasem
w Polsce struktura zatrudnienia przedstawia∏a si´ odpowiednio: 19,3%, 28,6%
i 52,0%. Wynika z tego, ˝e co piàty Polak pracuje w rolnictwie, co jest swego ro-
dzaju rekordem unijnym. Mimo, ˝e ponad 19% ogó∏u zatrudnionych w Polsce to
rolnicy, wytwarzana przez nich wartoÊç dodana stanowi tylko 2% produktu kra-
jowego brutto (PKB). Oznacza to, ˝e w naszym kraju jest najmniej efektywne
rolnictwo spoÊród wszystkich paƒstw Unii Europejskiej.
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Tabela 2. Struktura zatrudnienia wed∏ug trzech sektorów gospodarki w kra-
jach Unii Europejskiej w 2002 roku

Rolnictwo Przemys∏ Us∏ugi
w % ogó∏u wytworzona w % ogó∏u wytworzona w % ogó∏u wytworzona

Wyszczególnienie zatrudnio- wart. dodana zatrudnio- wart. dodana zatrudnio- wart. dodana
nych w stosunku nych w stosunku nych w stosunku

do PKB do PKB do PKB
Unia Europejska (15) 4,1 2,5 25,0 27,8 70,9 69,8
Czechy 4,8 5,6 39,7 37,0 55,5 57,4
Estonia 6,9 5,8 31,2 33,4 61,9 60,9
Cypr 9,1 4,4 20,7 20,1 70,2 75,5
¸otwa 15,1 7,5 24,4 32,3 60,5 58,5
Litwa 17,6 8,9 27,4 34,8 54,9 56,3
W´gry 6,2 5,4 34,1 34,8 59,7 59,6
Polska 19,3 2,0 28,6 36,9 52,0 57,6
S∏owenia 11,2 3,3 37,5 39,4 51,4 57,3
S∏owacja 5,0 5,4 34,5 31,6 60,5 63,0

èród∏o: A. S∏ojewska, Mniej w przemyÊle wi´cej w urz´dach, „Rzeczpospolita” z 24.09.2004, Nr 225,
s. B2.

Na Litwie zatrudnieni w rolnictwie stanowià 17,6% ogó∏u zatrudnionych
i wytwarzajà prawie 9% PKB. Tymczasem s∏owaccy rolnicy stanowià zaledwie
5% ogó∏u zatrudnionych w tym kraju, a wytworzona przez nich wartoÊç dodana
to 5,4% PKB. W Unii Europejskiej rolnictwo, w którym zatrudnionych jest 4,1%
ogó∏u zatrudnionych, wytwarza 2,5% PKB.

Natomiast, jeÊli chodzi o przemys∏, to najwi´kszy odsetek zatrudnionych
wÊród nowych paƒstw Unii Europejskiej wyst´puje w Czechach (39,7%) a najni˝-
szy na Cyprze (20,7%).

Znaczne zró˝nicowanie poziomu zatrudnienia wystàpi∏o w sektorze us∏u-
gowym. Ârednio w Unii w us∏ugach by∏o zatrudnionych 70,9% ogó∏u zatrudnio-
nych i sektor ten wytwarza∏ 69,8% PKB. Wszystkie nowe kraje Unii mia∏y ni˝-
szy wskaênik zatrudnienia w tym sektorze. Przy czym najni˝szy wystàpi∏ w S∏owenii
(51,4%) i w Polsce (52,0%), a najwy˝szy na Cyprze (70,2%).

Du˝e zró˝nicowanie wÊród paƒstw rozszerzonej Unii Europejskiej wyst´-
puje równie˝ pod wzgl´dem udzia∏u wysoko wykwalifikowanych zasobów pracy
w ogólnej liczbie ludnoÊci aktywnej zawodowo. W Unii Europejskiej (25) udzia∏
osób wysoko wykwalifikowanych wynosi∏ 36,4% ogó∏u pracujàcych w wieku po-
wy˝ej 15 lat. Najwy˝szy udzia∏ tej grupy wystàpi∏ w Danii (43,5%) i w Szwecji
(43,2%) a najni˝szy w Portugalii (23,3%). W Polsce wskaênik ten wynosi∏ 31,1%10.
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Z analizy struktur zatrudnienia wed∏ug wykszta∏cenia wynika, ˝e we wszyst-
kich krajach wyst´pujà podobne trendy: udzia∏ osób z wy˝szym wykszta∏ceniem
w ogólnym zatrudnieniu zwi´ksza si´11.

5. Sektor us∏ug opartych na zaawansowanej wiedzy

Osiàgni´cie zatrudnienia na poziomie ustalonym w Lizbonie – 70% aktywnych
zawodowo – oznacza koniecznoÊç zdynamizowania procesu tworzenia nowych
miejsc pracy. Szacuje si´, ˝e osiàgni´cie do 2010 roku za∏o˝onego poziomu za-
trudnienia wymaga stworzenia oko∏o 22 mln miejsc pracy w poszerzonej Unii
Europejskiej. W latach 1997–2002 w Krajach Unii Europejskiej ponad 11,4 mln
miejsc pracy, tj. 96% ogó∏u utworzonych miejsc pracy powsta∏o w sektorze us∏ug12.
Sektor ten okaza∏ si´ istotnym êród∏em podnoszenia poziomu zatrudnienia pra-
cowników wykwalifikowanych. W latach 1995–2002 oko∏o 7,5 mln miejsc pracy
w Unii Europejskiej stworzono w oparciu o us∏ugi oparte na zaawansowanej wie-
dzy (knowledge intensive services). Do us∏ug opartych na zaawansowanej wiedzy
zaliczane sà m.in.:

• us∏ugi komputerowe,
• badania i rozwój,
• inne us∏ugi biznesowe,
• us∏ugi edukacyjne,
• us∏ugi z zakresu ochrony zdrowia.
W zwiàzku z rosnàcà rolà sektora us∏ugowego w tworzeniu nowych miejsc

pracy, warto przyjrzeç mu si´ dok∏adniej. Dane dotyczàce zatrudnienia w us∏u-
gach w krajach Unii Europejskiej z uwzgl´dnieniem us∏ug opartych na zaawan-
sowanej wiedzy w 2003 roku przedstawiono w tabeli 313.

Udzia∏ pracujàcych w sektorze us∏ugowym (bez administracji publicznej)
w Unii Europejskiej przed poszerzeniem wynosi∏ w 2003 roku 68,0%, a po uwzgl´d-
nieniu nowych paƒstw 62,4%. Najwy˝sze udzia∏y pracujàcych w sektorze us∏ugo-
wym odnotowano w Luksemburgu (78%), Wielkiej Brytanii (75,1%), Szwecji (74,8%),
Danii (73,4%), Belgii (73,4%), Cyprze (71,9%) oraz Francji (70,6%). Najni˝sze nato-
miast na Litwie (54,0%), S∏owenii (54,1%) i w Portugalii (54,2%). Ró˝nica mi´dzy
najwy˝szym a najni˝szym udzia∏em pracujàcych w us∏ugach wynios∏a 24 pkt. proc.
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11 U. Jeruszka, Optymalizacja kszta∏cenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, IPiSS,
Warszawa 2002, s. 51.

12 Projekt Dyrektywy dotyczàcej Us∏ug na Rynku Wspólnotowym, Urzàd Komitetu Integracji Euro-
pejskiej, http://debata.ukie.gov.pl.

13 Niestety brak danych dotyczàcych Polski w prezentowanym zakresie.



Tabela 3. Zatrudnienie w sektorze us∏ugowym w krajach Unii Europejskiej
w 2003 roku*

Us∏ugi W tym
Us∏ugi oparte na mniej Us∏ugi oparte na

Wyszczególnienie w % ogó∏u dynamika zaawansowanej wiedzy zaawansowanej wiedzy
zatrudnio- 2000/2003 w % ogó∏u dynamika w % ogó∏u dynamika

nych (w %) zatrudnio- 2000/2003 zatrudnio- 2000/2003
nych (w %) nych (w %)

Unia Europejska (25) 62,4 1,7 30,6 2,3 31,7 0,1
Unia Europejska (15) 68,0 1,7 33,7 2,3 34,3 1,1
Belgia 73,4 0,0 38,7 1,2 34,6 –1,3
Czechy 55,6 0,7 24,5 0,8 31,1 0,6
Dania 73,4 1,1 43,2 0,7 30,2 1,6
Niemcy 66,2 0,8 33,0 2,4 33,2 –0,6
Estonia 62,5 3,3 31,6 6,8 30,9 0,2
Grecja 61,6 1,3 22,6 1,3 39,1 1,2
Hiszpania 63,6 3,5 25,9 4,8 37,7 2,7
Francja 70,6 1,8 35,5 2,1 35,0 1,5
Irlandia 65,5 3,5 33,4 3,9 32,1 3,0
W∏ochy 63,5 2,0 27,4 2,7 36,1 1,5
Cypr 71,9 6,1 27,0 7,9 45,0 5,1
¸otwa 58,6 1,1 24,0 0,1 34,6 1,8
Litwa 54,0 –1,2 24,2 –3,8 29,8 1,0
Luksemburg 78,0 1,9 38,6 4,1 39,4 –0,2
W´gry 61,2 1,8 28,0 2,8 33,3 1,0
Malta 67,7 – 29,0 – 38,9 –
Holandia 68,9 0,9 38,7 1,4 30,2 0,4
Austria 65,7 1,0 30,3 2,5 35,5 –0,2
Polska – – – – – –
Portugalia 54,2 2,2 19,9 2,9 34,3 1,8
S∏owenia 54,1 1,1 24,2 2,2 29,9 0,3
S∏owacja 55,8 1,3 24,2 0,9 31,7 1,7
Finlandia 67,7 1,5 39,7 2,0 28,0 0,8
Szwecja 74,8 2,8 47,2 2,9 27,5 2,5
Wielka Brytania 75,1 1,9 41,0 2,0 34,1 1,8

* bez zatrudnionych w administracji publicznej
– brak danych

èród∏o: A. Götzfried, European employment increasing in services and especially in knowledge-inten-
sive services, „Statistics in Focus”, 2004, Nr 10, s. 2.

W latach 2000–2003 zatrudnienie w us∏ugach ros∏o Êrednio o 1,7% rocznie.
Dla porównania: w produkcji, w tym okresie zatrudnienie zmniejsza∏o si´ o 1,2%
rocznie14. Szczególnie szybko wzrasta∏o zatrudnienie w us∏ugach opartych na za-
awansowanej wiedzy. Zatrudnienie wzrasta∏o tam Êrednio 2,3%, a w us∏ugach opar-
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14 A. Götzfried, European employment increasing in services and especially in knowledge-intensive
services, „Statistics in Focus”, 2004, Nr 10, s. 1.



tych na wiedzy 1,1%. Przeci´tnie w Unii 31% ogó∏u pracujàcych stanowili za-
trudnieni w sektorze us∏ug opartych na zaawansowanej wiedzy (ponad 60 mln
osób). Najwy˝szy udzia∏ tej grupy w ogólnej liczbie pracujàcych odnotowano w Szwe-
cji (47,2%), Danii (43,2%) i Wielkiej Brytanii (41,0%). Najni˝szy zaÊ w Portuga-
lii (19,9%) i Grecji (22,6%) oraz w nowych paƒstwach Unii, tj. ¸otwie (24,0%),
Litwie (24,2%), S∏owenii (24,2%), S∏owacji (24,2%) i Czechach (24,5%).

W latach 2000–2003 w∏aÊnie us∏ugi oparte na zaawansowanej wiedzy roz-
wija∏y si´ najszybciej, co przek∏ada∏o si´ na wzrost zatrudnienia. Najwy˝sze tem-
po wzrostu zatrudnienia w tym sektorze wystàpi∏o w Estonii (6,8%) a najni˝sze
na Litwie (–3,8%).

6. Poziom bezrobocia

Ponad 13,5 mln osób w Unii Europejskiej w 2002 roku, w wieku powy˝ej 15 lat
pozostawa∏o bez pracy, zaÊ stopa bezrobocia wynosi∏a 7,7%. W nowych krajach
Unii Europejskiej jest 5,0 mln zarejestrowanych bezrobotnych.

Oznacza to, ˝e od 1 maja 2004 roku w Unii jest ponad 18,5 mln bezrobot-
nych (dane przedstawia tabela 4).

Tabela 4. Podstawowe wskaêniki z zakresu bezrobocia w Unii Europejskiej
i w nowych krajach cz∏onkowskich w 2002 roku*

Wyszczególnienie
Liczba bezrobotnych Stopa Stopa bezrobocia

w tys. bezrobocia w % m∏odzie˝y do 24 lat
Unia Europejska (15) 13560 7,7 15,1
Unia Europejska (25) 18595 8,9 17,8
Cypr 13 3,8 9,7
Czechy 376 7,3 16,9
Estonia 58 9,1 17,7
Litwa 215 13,1 21,4
¸otwa 144 12,8 24,6
Polska 3445 19,9 41,7
S∏owacja 483 18,6 37,3
S∏owenia 59 6,0 15,3
W´gry 229 5,6 11,9

* bez Malty

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Employment in Europe 2003, s. 228–237.

W poszerzonej Unii Europejskiej stopa bezrobocia wynosi 8,9%. Tylko trzy
spoÊród dziesi´ciu nowych cz∏onków Unii ma ni˝szà stop´ bezrobocia. Sà to:
Cypr (3,8%), W´gry (5,6%) i S∏owenia (6,0%). Najwy˝sza stopa bezrobocia wyst´-
puje w Polsce (19,9%) i na S∏owacji (18,6%). Tam te˝ zanotowano najwy˝szà sto-
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p´ bezrobocia wÊród m∏odzie˝y. Wynosi ona odpowiednio: 41,7% i 37,3%. Powa˝-
nym problemem na rynku pracy sà bezrobotni d∏ugotrwale, czyli osoby pozosta-
jàce bez pracy d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy. Bezrobotni pozostajàcy bez pracy d∏u˝ej ni˝
rok stanowià w Unii ponad 41,0% ogó∏u bezrobotnych.

7. Podsumowanie

Nieustanne zmiany strukturalne, polityczne i spo∏eczne zachodzàce w gospodar-
kach Unii Europejskiej wywierajà wp∏yw na wiele dziedzin gospodarki. Takim
obszarem jest równie˝ zatrudnienie i bezrobocie. Z uwagi na niski poziom wyko-
rzystania zasobów pracy, co przejawia si´ m.in. wysokim poziomem bezrobocia,
paƒstwa Unii Europejskiej w Strategii Lizboƒskiej uzna∏y polityk´ rynku pracy
za jednà z podstawowych polityk makroekonomicznych. Jednak realizacja za∏o-
˝eƒ zawartych w Strategii budzi wiele wàtpliwoÊci. Szczególnie ma∏o prawdopo-
dobne wydaje si´ spe∏nienie strategicznych za∏o˝eƒ po przyj´ciu nowych cz∏on-
ków Unii.

Przyj´cie nowych paƒstw znacznie pogorszy∏o sytuacj´ na unijnym rynku
pracy. Obni˝y∏ si´ wskaênik zatrudnienia z 64,4% dla 15 paƒstw Unii do 63,0%
ogó∏u ludnoÊci w wieku 15–64 lat dla 25 paƒstw Unii Europejskiej. Tymczasem
Strategia Lizboƒska zak∏ada wzrost stopy zatrudnienia do 70,0% aktywnych za-
wodowo do 2010 roku. Wzros∏a stopa bezrobocia z 7,7% w 15 krajach Unii Eu-
ropejskiej do 8,9% w 25 paƒstwach Unii. Niewàtpliwie przystàpienie do Unii Eu-
ropejskiej nowych paƒstw dodatkowo pog∏´bi∏o zró˝nicowanie wewnàtrz samej
Unii.

Z przeprowadzonej analizy wynika równie˝, ˝e pogorszy∏a si´ struktura za-
trudnienia wed∏ug trzech sektorów, szczególnie z powodu zwi´kszenia udzia∏u
zatrudnienia w rolnictwie, a zmniejszenia w us∏ugach. Udzia∏ pracujàcych w sek-
torze us∏ugowym (bez administracji publicznej) w Unii Europejskiej przed posze-
rzeniem wynosi∏ 68,0%, a po uwzgl´dnieniu nowych paƒstw 62,4%.

Podsumowujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e aby unijna gospodarka sta∏a si´ naj-
bardziej konkurencyjnà gospodarkà na Êwiecie, niezb´dne sà gruntowne zmiany
na rynku pracy, ale nie tylko. Wydaje si´, ˝e pewnà szansà na realizacj´ za∏o˝eƒ
Strategii Lizboƒskiej jest sektor us∏ug, a szczególnie us∏ug opartych na zaawan-
sowanej wiedzy. Dzia∏ania na rzecz zwi´kszenia zatrudnienia w sektorze us∏ug
powinny wi´c staç si´ cz´Êcià realizacji planu zwi´kszania poziomu zatrudnienia
w Unii Europejskiej. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e rosnàca rola us∏ug w tworzeniu
nowych miejsc pracy uzale˝niona jest g∏ównie od popytu zg∏aszanego na pozio-
mie krajowym.
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