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OD KOMITETU REDAKCYJNEGO

Oddajemy do ràk Czytelników kolejny, 58 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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Renata Pajewska
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Analiza systemu finansowania ubezpieczeƒ
zdrowotnych w wybranych krajach – cz. I

1. Wprowadzenie

Wielokierunkowe i g∏´bokie zmiany transformacyjne, zachodzàce w Polsce, nie
omin´∏y systemu ochrony zdrowia. Przeprowadzone reformy nie rozwiàza∏y wie-
lu istotnych problemów w zakresie jego finansowania, tote˝ dyskusje wokó∏ przy-
j´cia optymalnego dla Polski modelu trwajà.

Istotne miejsce w prowadzonych na ca∏ym Êwiecie badaniach zajmuje pro-
blematyka poszukiwania racjonalnego systemu ochrony zdrowia. W Polsce za-
gadnienie to, mimo jego fundamentalnego znaczenia w kszta∏towaniu polityki paƒ-
stwa (reformy ochrony zdrowia), nie doczeka∏o si´ kompleksowego rozwiàzania.
Z tego powodu celem niniejszego opracowania jest analiza systemów finansowa-
nia ochrony zdrowia, stosowanych w poszczególnych krajach Europy. Zwrócono
tu szczególnà uwag´ na zakres Êwiadczeƒ zdrowotnych finansowanych ze Êrod-
ków publicznych oraz na skal´, w jakiej funkcjonujà ubezpieczenia komercyjne
jako alternatywa bàdê uzupe∏nienie systemu powszechnego.

Punktem wyjÊcia do dyskusji na ten temat niech b´dzie analiza funkcjo-
nujàcych systemów w wybranych krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem rozwiàzaƒ przyj´tych w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, jak rów-
nie˝ we Francji, Holandii, Hiszpanii, Danii i Austrii. Zw∏aszcza szczegó∏owa ana-
liza dwóch pierwszych krajów, gdzie funkcjonujà dwa podstawowe i zarazem od-
mienne modele ubezpieczeƒ – Beveridga i Bismarcka – pozwala nakreÊliç map´
wielorakich rozwiàzaƒ w tym zakresie. Pozosta∏e przyk∏ady to wielorakoÊç roz-
wiàzaƒ i modyfikacji, które powstawa∏y w zale˝noÊci od specyfiki danej gospo-
darki i wyst´pujàcych w niej uwarunkowaƒ.

Analizujàc poszczególne przypadki, nale˝y zdawaç sobie spraw´ z faktu, ˝e
nie ma w ˝adnym z badanych krajów modelowego, idealnego rozwiàzania. Wszyst-
kie kraje pracujà nad modyfikacjà bàdê gruntownà reformà dotychczasowego
systemu, w celu zmniejszenia luki bud˝etowej w finansowaniu tego systemu albo
poprawienia zakresu i jakoÊci poszczególnych Êwiadczeƒ medycznych. DoÊwiad-
czenia w tym zakresie mogà byç przeniesione na grunt naszego kraju. Chodzi tu



nie tylko o implementacj´ pozytywnych wzorców, ale równie˝ o unikni´cie k∏o-
potów zwiàzanych z powielaniem b∏´dów, jakie pope∏niono w innych krajach.

Praca sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci. W pierwszej z nich dokonano przeglàdu
i oceny systemów finansowania i wzajemnych zale˝noÊci pomi´dzy systemami
ubezpieczeƒ zdrowotnych, finansowanych ze Êrodków publicznych i komercyjnych.
Natomiast rozdzia∏ drugi – to szczegó∏owa charakterystyka rynków ubezpieczeƒ
komercyjnych z uwzgl´dnieniem danych liczbowych i analizà specyfiki poszcze-
gólnych krajów.

W ca∏ym opracowaniu wykorzystano specjalistycznà literatur´ zarówno
krajowà, jak i zagranicznà, ale te˝ statystyczne zestawienia instytucji mi´dzyna-
rodowych, tj. OECD, EUROSTAD oraz CEA.

2. Charakterystyka systemów ochrony zdrowia

Pierwsze ubezpieczenia zdrowotne zacz´∏y rozwijaç si´ jako ubezpieczenia zwià-
zane z utratà zarobków na wypadek choroby, a tak˝e ubezpieczenia zwiàzane
z niespodziewanymi wydatkami na Êwiadczenia lecznicze.

Ju˝ w 1883 roku kanclerz Bismarck w Niemczech wprowadzi∏ paƒstwowe
ubezpieczenia na wypadek choroby1. Ubezpieczenie to sankcjonowa∏o funkcjonu-
jàce ju˝ dobrowolne kasy chorych rozwijajàce si´ wÊród robotników. Bismarck
wprowadzi∏ przymus przynale˝noÊci do tych kas wszystkich pracowników prze-
mys∏owych zak∏adów pracy.

Model niemiecki sta∏ si´ wzorem dla tworzàcych si´ ubezpieczeƒ w niemal
wszystkich krajach europejskich na poczàtku XX wieku. Ubezpieczenie podobne-
go typu, zapewniajàce minimum opieki zdrowotnej i pomoc w czasie choroby wpro-
wadzi∏a ju˝ w 1888 roku Austria, a w 1920 roku wolna Polska.

Po drugiej wojnie Êwiatowej przyk∏adem do naÊladowania sta∏ si´ model
angielskiej s∏u˝by zdrowia, wprowadzony w 1948 roku w Wielkiej Brytanii przez
lorda Beveridge’a. Beveridge wy∏àczy∏ z systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych opie-
k´ medycznà, tworzàc dla niej specjalny fundusz finansowany z podatków ogól-
nych. W ten sposób s∏u˝ba zdrowia w Wielkiej Brytanii zyska∏a tak˝e odr´bnoÊç
w sferze zarzàdzania i organizacji, a powszechne Êwiadczenia zdrowotne zaczà∏
finansowaç bud˝et paƒstwa.

Po wojnie Êladami Wielkiej Brytanii posz∏o wiele krajów europejskich, re-
zygnujàc z wprowadzonych wczeÊniej systemów opartych na modelu niemieckim.
Proces przechodzenia od modelu kas chorych do modelu narodowej s∏u˝by zdro-
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1 A. Koronkiewicz, System powszechnego ubezpieczenia w Polsce, Warszawa 1999, s. 31.



wia by∏ niejednokrotnie bardzo d∏ugi. Za przyk∏ad mogà s∏u˝yç W∏ochy, które po
zakoƒczeniu drugiej wojny Êwiatowej rozpocz´∏y próby wcielenia modelu powszech-
nej s∏u˝by zdrowia. Ostatecznie uda∏o si´ wprowadziç dopiero w 1978 roku. W la-
tach 80. tak˝e w Portugalii i Hiszpanii zreformowano opiek´ zdrowotnà, prze-
kszta∏cajàc jà w system narodowej s∏u˝by zdrowia.

Rysunek 1. Systemy ochrony zdrowia w Unii Europejskiej

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie E. Mosialoss, J. le Grand, Health care and cost cointain-
ment in the European Union.

Niezale˝nie od sposobu finansowania systemu ochrony zdrowia, wa˝ne
jest, jak du˝e Êrodki przeznaczajà poszczególne kraje na opiek´ medycznà. Dane
te zawarto w tabeli 1.

Analiza powy˝szych danych w zestawieniu z wielkoÊciami za lata poprzed-
nie wskazuje na fakt, ˝e w 2000 roku, wydatki wynoszàce ogó∏em 698,4 mld euro
wzros∏y o ok. 4,8% w porównaniu z 1999 rokiem. Dynamika ta jest ni˝sza w sto-
sunku do zmian, jakie mia∏y miejsce w odniesieniu 1999 roku do poprzedniego,
kiedy to wzrost wydatków wyniós∏ a˝ 7,1%. Natomiast porównujàc lata 1998 i 1997
dynamika wydatków wynios∏a 3,3%.

Dysproporcje w wysokoÊci nak∏adów szczególnie wyraênie widoczne sà na
zestawieniu, prezentowanym na rysunku 2.

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

System Bismarca System Beveridga

refundacja
op∏at

Êwiadczenia
rzeczowe

centralny lokalny

Belgia
Francja
Luksemburg

Austria
Niemcy
Holandia

Grecja
Hiszpania
Irlandia
Portugalia
Wielka Brytania
W∏ochy

Dania
Finlandia
Szwecja
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Tabela 1. Udzia∏ poszczególnych krajów europejskich w wydatkach na opiek´
medycznà

Lp. Kraj W milionach euro Udzia∏ procentowy

1. Austria 16 487 2,4

2. Belgia 18 816 2,7

3. Niemcy 211 164 30,2

4. Dania 11 107 1,6

5. Hiszpania 42 504 6,1

6. Finlandia 8 406 1,2

7. Francja 122 197 17,5

8. Wielka Brytania 106 983 15,3

9. W∏ochy 87 798 12,6

10. Holandia 31 641 4,5

11. Polska 7 454 1,1

12. Portugalia 5 236 0,7

13. Ogó∏em kraje CEA 698 404 100,00

èród∏o: Health Insurance in Europe, CEA ECO, September 2002.

Rysunek 2. Wydatki na opiek´ medycznà (ogó∏em w mln euro)

èród∏o: Health Insurance in Europe, CEA ECO, September 2002.
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Uwzgl´dniajàc inflacj´, Êredni wzrost wydatków na opiek´ medycznà w Eu-
ropie w 2000 roku wyniós∏ 2,8%. W trzech krajach wydatki te spad∏y realnie, by-
∏y to: Finlandia, Polska i Portugalia, natomiast realny wzrost odnotowano w ta-
kich krajach, jak: Wielka Brytania (6,7%), Hiszpania (4,7%) i Holandia (4,0%).

Z wyliczeƒ wiadomo, ˝e 30% wszystkich wydatków na ochron´ zdrowia w ca-
∏ej Europie przypada na Niemcy. Na drugim miejscu jest Francja z wynikiem
18%, a nast´pnie Wielka Brytania 15% i W∏ochy 13%. Nale˝y jednak zaznaczyç,
˝e rozbie˝noÊci w podawanych przez poszczególne kraje wielkoÊciach mogà mieç
êród∏o w fakcie, ˝e nie ma jednakowego systemu (metodologii) liczenia tych da-
nych.

Porównujàc dane z poszczególnych lat, wynika jasno, ˝e od 1992 roku do
2000 wydatki na opiek´ medycznà ogó∏em rosnà co 12 miesi´cy Êrednio o np.
2,4%. Rekordzistà pod tym wzgl´dem jest Wielka Brytania, gdzie na przestrzeni
tych oÊmiu lat wzrost wyniós∏ Êrednio 4,1, natomiast najni˝sze tempo by∏o we
W∏oszech: 1,1%.

3. Rola wydatków na ochron´ zdrowia w systemie finansów
publicznych w poszczególnych krajach

Po tej analizie systemów funkcjonowania ochrony zdrowia w poszczególnych kra-
jach, warto sprawdziç, jak te za∏o˝enia przek∏adajà si´ na konkretne dane licz-
bowe. Poni˝sze badanie zosta∏o przeprowadzone w ten sposób, aby zbadaç, jak
nak∏ady te znajdujà odbicie w ogólnej kondycji finansowej poszczególnych gospo-
darek, a w szczególnoÊci w odniesieniu do produktu krajowego brutto.

Mimo i˝ wiadomo, ˝e wiele rzàdów – zw∏aszcza w krajach Europy Zachod-
niej, np. Francja, Niemcy – zak∏ada znaczne ci´cia wydatków bud˝etowych na
s∏u˝b´ zdrowia, warto sprawdziç, jak w Êwietle poszczególnych danych wyglàda-
jà nak∏ady na s∏u˝b´ zdrowia w Polsce.

Pomimo istniejàcego consensusu w sprawie okolicznoÊci zapewnienia opie-
ki zdrowotnej o wysokiej jakoÊci wszystkim obywatelom, niezale˝nie od ich do-
chodów, wi´kszoÊç rzàdów ogranicza koszty poprzez przyj´cie zasady, ˝e wydat-
ki na zdrowie nie mogà wzrastaç szybciej ni˝ produkt krajowy brutto2.

W ostatecznym efekcie utrzymanie równowagi finansowej w systemie ochro-
ny zdrowia zale˝ne jest jednak od likwidacji dysproporcji pomi´dzy wydatkami
na zdrowie a zdolnoÊcià generowania dochodów w gospodarce narodowej.

Analiza systemu finansowania ubezpieczeƒ zdrowotnych...    13
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ne”, Nr 111(3)/20001, s. 154.



Tabela 2. Udzia∏ nak∏adów na ochron´ zdrowia w produkcie krajowym brutto
(w procentach)

Lp. Kraj 1992 1996 2000

1. Austria 7,8 7,9 8,0

2. Belgia 7,5 7,8 7,6

3. Szwajcaria 9,4 10,4 10,8

4. Niemcy 9,9 10,6 10,4

5. Dania 6,7 6,4 6,3

6. Hiszpania 6,9 7,1 7,0

7. Finlandia – 7,7 6,4

8. Francja 8,5 8,8 8,7

9. Wielka Brytania 6,7 6,7 7,1

10. W∏ochy 8,1 7,3 7,5

11. Holandia 8,4 7,9 7,9

12. Polska – 4,8 4,3

13. Portugalia – 5,6 4,5

14. Ogó∏em 8,4 8,4 8,3

èród∏o: Health Insurance in Europe, CEA ECO, September 2002.

Ju˝ pobie˝na analiza powy˝ej zawartych danych pozwala na postawienie
podstawowych, trafnych wniosków. A mianowicie: udzia∏ wydatków na zdrowie
w PKB w poszczególnych krajach jest bardzo zró˝nicowany, od ponad 10% w Niem-
czech do niewiele ponad 4% w takich krajach, jak Polska i Portugalia.

Ârednia wartoÊç dla Europy – cz∏onków CEA, czyli bez dawnych krajów
postradzieckich, Bu∏garii, Rumunii i dawnej Jugos∏awii – wynosi 8,3%. Oznacza
to olbrzymi dystans w stosunku do nak∏adów na ten cel przeznaczanych w Pol-
sce. Ponadto nale˝y zauwa˝yç, ˝e w wielu przypadkach wskaênik ten charakte-
ryzuje si´ ujemnà, acz niewysokà dynamikà (Belgia, Dania, Niemcy, Francja, Pol-
ska, Portugalia). Tylko w Austrii i Wielkiej Brytanii zanotowano w ostatnich latach
niewielki wzrost udzia∏u wydatków na ochron´ zdrowia w PKB. Wyniki te Êwiad-
czà o tym, jak du˝à wag´ przywiàzujà rzàdy poszczególnych krajów do zagadnie-
nia opieki zdrowotnej.

14 Renata Pajewska



Rysunek 3. Udzia∏ nak∏adów na ochron´ zdrowia w produkcie krajowym brutto
w 2000 roku (w procentach)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podst. Health Insurance in Europe, CEA ECO, September 2002.

Dodatkowych informacji o skali wydatków na ochron´ zdrowia dostarcza
kolejne zestawienie.

Tabela 3. Nak∏ady na ochron´ zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca

Lp. Kraj 1992 1996 2000

1. Austria 1,464 1,759 2,033

2. Belgia 1,292 1,589 1,835

3. Szwajcaria 2,628 3,167 3,982

4. Niemcy 1,923 2,383 2,569

5. Dania 1,460 1,733 2,081

6. Hiszpania 745 846 1,077

7. Finlandia – 1,505 1,623

8. Francja 1,557 1,826 2,061

9. Wielka Brytania 879 1,166 1,789

10. W∏ochy 1,236 1,262 1,519

11. Holandia 1,415 1,615 1,987

12. Polska – 137 193

13. Portugalia – 498 523

14. Ogó∏em 1,384 1,469 1,750

èród∏o: Health Insurance in Europe, CEA ECO, September 2002.
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W 2000 roku przeci´tne wydatki na opiek´ zdrowotnà w przeliczeniu na
jednego mieszkaƒca wynios∏y 1750 euro, co oznacza wzrost o 4,5% w stosunku
do roku poprzedniego. WielkoÊç ta wzrasta regularnie od 1992 roku, kiedy to wy-
datki te wynios∏y 1384 euro.

Im bardziej zagadnienie zwiàzane z finansowaniem publicznej s∏u˝by zdro-
wia jest zaniedbywane bàdê niedoceniane, tym wi´kszà rol´ zaczynajà odgrywaç
prywatne systemy zabezpieczenia zdrowotnego.

4. Analiza êróde∏ finansowania ochrony zdrowia

Generalnie wyró˝niç mo˝na dwa rodzaje finansowania nak∏adów na zdrowie: pu-
bliczne i prywatne. Jednak˝e z uwagi na ró˝nice w istniejàcych modelach Beve-
ridga i Bismarca – istnieje wiele odmian i sposobów korzystania ze Êrodków pu-
blicznych. Ponadto prywatne nak∏ady te˝ nie muszà byç jednorodne pod wzgl´dem
ich pochodzenia. Najcz´Êciej sà to prywatne ubezpieczenia zdrowotne, ale rów-
nie˝ nie refundowane op∏aty za leczenie itp. Szczegó∏owe informacje zawarto
w kolejnych zestawieniach.

Tabela 4. Publiczne wydatki na ochron´ zdrowia w ogólnych wydatkach na
zdrowie (w procentach)

Lp. Kraj 1980 1987 1995 2000

1. Austria 68,8 75,9 72,3 69,9

2. Belgia bd bd 69,9 71,2

3. Niemcy 78,8 77,5 78,1 75,1

4. Dania 87,8 84,4 82,5 82,1

5. Hiszpania 79,9 79,7 78,3 69,9

6. Finlandia 79,0 79,6 75,5 75,1

7. Francja 78,8 76,4 77,7 76,0

8. Wielka Brytania 89,4 84,9 84,9 81,0

9. W∏ochy 80,5 77,7 67,4 73,7

10. Holandia 69,2 69,1 72,0 67,5

11. Portugalia 64,3 51,5 65,3 71,2

èród∏o: Eurostad 2004.

Wyraênie widaç, ˝e od kilkunastu lat w poszczególnych krajach stopniowo
wzrasta udzia∏ nak∏adów prywatnych na ochron´ zdrowia. Tendencja ta jest
szczególnie charakterystyczna dla: Portugalii, Austrii, Holandii, czyli tam, gdzie
udzia∏ nak∏adów na publicznà s∏u˝b´ zdrowia w PKB by∏ relatywnie najni˝szy.
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Odwrotnie sytuacja wyglàda w Wielkiej Brytanii. W kraju tym udzia∏ finansowa-
nia ochrony zdrowia ze Êrodków publicznych jest bardzo wysoki, mimo i˝ z ro-
ku na rok odnotowuje si´ niewielki spadek wartoÊci tego wskaênika.

Warto zatem poddaç dok∏adnej analizie rodzaje êróde∏ finansowania wydat-
ków na ochron´ zdrowia w kontekÊcie przyj´tych w poszczególnych krajach mo-
delach organizacyjnych tego systemu.

Tabela 5. Wydatki na ochron´ zdrowia wg êróde∏ finansowania w krajach UE
(w procentach)

Ubezpieczenia BezpoÊrednie Prywatne
Pozosta∏e

Lp. Kraj Podatki
zdrowotne finansowania ubezpieczenia

prywatne

fundusze

1. Austria 27,2 42,5 18,6 7,0 4,7

2. Belgia 12,7 58,5 16,0 2,0 10,8

3. Niemcy 6,2 68,9 10,6 12,5 1,8

4. Dania 82,1 – 16,4 1,5 –

5. Hiszpania 69,9 – 26,2 3,5 0,4

6. Finlandia 59,8 15,3 20,6 3,0 1,3

7. Francja 2,4 73,6 10,2 12,7 1,1

8. Wielka Brytania 71,9 9,1 10,6 3,2 5,2

9. W∏ochy 73,7 – 22,9 0,9 2,5

10. Holandia 4,0 63,5 8,6 23,9 –

èród∏o: Eurostad 2004.

Fakt wynikajàcy z wczeÊniejszych zestawieƒ o malejàcych relatywnie na-
k∏adach bud˝etowych na ochron´ zdrowia mo˝e sugerowaç, ˝e w wielu krajach
ludnoÊç sk∏onna jest uzupe∏niaç dysproporcje pomi´dzy wydatkami bud˝etowymi
a rzeczywistymi potrzebami we w∏asnym zakresie. Jest to mo˝liwe poprzez funk-
cjonowanie niepublicznych i komercyjnych gabinetów, poradni i szpitali, gdzie le-
czenie jest w pe∏ni odp∏atne i mo˝e byç pokrywane z ubezpieczeƒ komercyjnych.

Informacje o proporcjach w wydatkach publicznych i prywatnych na ochro-
n´ zdrowia jest bardzo istotnym wskaênikiem, który politycy i naukowcy powin-
ni braç pod uwag´ w trakcie prac nad bud˝etem i systemem prawnym swoich
krajów, jak i przy okazji wprowadzania zmian w systemie opieki zdrowotnej. Dla
zachowania w∏aÊciwych proporcji i porównywalnoÊci danych w zestawieniach
mi´dzynarodowych, nale˝y ujàç wydatki na ochron´ zdrowia ponoszone przez pa-
cjentów (najcz´Êciej pochodzàce z bud˝etów gospodarstw domowych), firm, a tak-
˝e wydatki samorzàdów lokalnych (w kategorii wydatków publicznych) oraz in-
nych êróde∏ finansowania opieki zdrowotnej.

Analiza systemu finansowania ubezpieczeƒ zdrowotnych...    17



Porównania mi´dzynarodowe dostarczajà informacji na temat tych para-
metrów w ró˝nych krajach, przy czym zauwa˝alna jest regu∏a wy˝szego przyro-
stu wydatków na ochron´ zdrowia ni˝ przyrostu samego PKB. Mo˝na z tego wy-
ciàgnàç wniosek, ˝e kraje na pewnym poziomie rozwoju gospodarczego sk∏onne
sà w coraz wi´kszym stopniu wykorzystywaç swoje zasoby w celu podnoszenia
stanu zdrowia oraz – co chyba bardziej prawdopodobne – komfortu korzystania
i jakoÊci opieki zdrowotnej. Wnioskowanie w tym zakresie jest jednak utrudnio-
ne, przede wszystkim poprzez fakt, ˝e tylko niektóre kraje badajà oraz podajà
do publicznej wiadomoÊci spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej, poziom zadowolenia
opinii spo∏ecznej z dzia∏ania systemu ochrony zdrowia.

Tabela 6. Ocena systemów ochrony zdrowia przez poszczególne spo∏eczeƒ-
stwa w 1998 r. (w procentach)

Kraj Zadowoleni Neutralni Niezadowoleni Nie majàcy zdania

Dania 90,6 3,5 5,6 0,3

Finlandia 81,3 18,5 10,2 0,8

Austria 72,7 18,5 6,7 2,2

Holandia 69,8 8,4 20,9 0,7

Luksemburg 66,6 18,7 12,0 2,5

Francja 65,0 18,5 15,5 1,0

Belgia 62,8 21,6 14,7 0,8

Irlandia 57,9 25,0 24,3 4,5

Niemcy 57,5 17,6 23,5 1,0

Szwecja 57,5 14,3 26,1 2,1

Wielka Brytania 57,0 11,0 31,4 0,6

Hiszpania 43,1 30,1 26,1 0,5

W∏ochy 20,1 25,0 53,3 1,6

Portugalia 16,4 16,0 66,5 1,1

Grecja 15,5 24,6 59,6 0,2

èród∏o: Eurobarometr 1999.

Z przedstawionego zestawienia wynika prawie jednoznacznie, ˝e o wiele wi´-
cej zadowolonych osób z opieki zdrowotnej jest w takich krajach, jak: Austria,
Niemcy, Holandia, Francja, Belgia i Niemcy, czyli tam, gdzie przyj´to rozwiàza-
nia zgodne z tzw. systemem Bismarcka. Tam te˝ jest nieznacznie mniejszy odse-
tek niezadowolonych, co przy uwzgl´dnieniu ponadto du˝ej liczby osób neutral-
nych pozwala sàdziç, ˝e generalnie system jest lepiej oceniany ni˝ ten oparty na
centralnym finansowaniu opieki zdrowotnej.
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Nie powinno to jednak oznaczaç, ˝e jeden z tych modeli jest generalnie z∏y,
a drugi dobry. Na rozwiàzania modelowe nak∏adajà si´ przecie˝ jeszcze warunki
ekonomiczne w poszczególnych krajach i nak∏ady finansowe, niezale˝nie od ka-
na∏u, jakimi one docierajà do miejsca ich wykorzystania.

Niezbity pozostaje fakt, ˝e ˝adne paƒstwo nie ma jednego publicznego
bàdê wy∏àcznie prywatnego systemu opieki. Zatem dalsze dzia∏ania reformatorskie
w Polsce równie˝ powinny zmierzaç do wypracowania systemu opartego na partner-
stwie publiczno-prawnym, gdzie leczenie na zasadzie komercyjnym by∏oby traktowa-
ne na równi z publicznym, a co za tym idzie – wydatki ludnoÊci na ubezpieczenia
komercyjne mia∏yby swoje odzwierciedlenie chocia˝by w zeznaniach podatkowych.

Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu leczenie prywatne by∏oby istotnà alternatywà
dla niewydolnego systemu publicznego, a nie luksusem, na jaki staç tylko najbo-
gatszych, którzy i tak w znaczàcej cz´Êci finansujà publicznà s∏u˝b´ zdrowia,
przy niewielkim stopniu korzystania z niej.

System obcià˝eƒ finansowania opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach
przedstawiono w tabeli 7.

Rysunek 4. Struktura finansowania ochrony zdrowia w poszczególnych krajach
Unii Europejskiej

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Poni˝ej przedstawiono przyk∏ady rozwiàzaƒ stosowanych w poszczególnych
krajach w zakresie mo˝liwoÊci stosowania komercyjnych ubezpieczeƒ zdrowotnych
w zale˝noÊci od przyj´tego wariantu.

Tabela 8. Przyk∏ady Êwiadczeƒ dobrowolnych z ubezpieczeƒ zdrowotnych w wy-
branych krajach Unii Europejskiej

Kraj Ubezpieczenia uzupe∏niajàce Ubezpieczenia dodatkowe
Austria • Zrycza∏towana opieka hotelowa • Prywatne wizyty lekarskie

za ka˝dy dzieƒ pobytu w szpitalu • Szybki dost´p do zabiegów
• Alternatywne sposoby leczenia szpitalnych

• Szerszy wybór Êwiadczeƒ
i Êwiadczeniodawców

Francja • Wspó∏p∏acenie • Szybki dost´p do specjalistów
• Âwiadczenia wykluczone • Pojedyncze pokoje w szpitalu

z finansowania Êrodków
publicznych

• Pomoc w gospodarstwie
domowym

• Zrycza∏towana op∏ata hotelowa
za ka˝dy dzieƒ pobytu w szpitalu

Holandia • Âwiadczenia stomatologiczne • Szybki dost´p do opieki doraênej
• Wspó∏p∏acenie za lekarstwa i d∏ugoterminowej
• Medycyna alternatywna
• Âwiadczenia medyczne za granicà

Wielka Brytania • Âwiadczenia pieni´˝ne • Szybki dost´p do specjalistów
• Âwiadczenia stomatologiczne • ¸ó˝ka o podwy˝szonym
• Medycyna alternatywna standardzie w szpitalach

publicznych
Niemcy • Niektóre Êwiadczenia opieki • Szerszy dost´p do specjalistów

ambulatoryjnej • Pojedyncze pokoje w szpitalu
• Âwiadczenia stomatologiczne
• Âwiadczenia odszkodowawcze

za pobyt w szpitalu
W∏ochy • Wspó∏p∏acenie • Szerszy wybór

• Âwiadczenia nie refundowane Êwiadczeniodawców
• Op∏aty hotelowe za pobyt • Szerszy dost´p do prywatnych

w szpitalu szpitali.

èród∏o: E. Mossialos i in., Voluntary Health Insurance in the European Union, Repost for Directorate
General for Employment and Social Affairs of the European Commission, Brussels 2002.

Warto zaznaczyç, ˝e w przypadku ubezpieczania kosztów powy˝ej przed-
stawionych czynnoÊci medycznych, nie mamy do czynienia z nak∏adaniem si´
systemu publicznego z komercyjnym. W wi´kszoÊci ubezpieczenia komercyjne obej-
mujà te przypadki, które w ogóle nie sà pokrywane ze Êrodków publicznych bàdê
dajà mo˝liwoÊç wy˝szego komfortu korzystania z niektórych us∏ug.
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W sytuacji Polski, problem polega na tym, ˝e osoby decydujàce si´ na ubez-
pieczenie czy nawet abonament, dostajà dok∏adnie to samo Êwiadczenie, co w lecz-
nictwie publicznym, czasami tylko o podwy˝szonym standardzie. To zamieszanie
wynika z faktu, ˝e nie ma w Polsce jasno okreÊlonego koszyka us∏ug – ani ne-
gatywnego, ani tym bardziej pozytywnego – gdzie by∏oby jasno stwierdzone, co
w ramach publicznych ubezpieczeƒ mamy zagwarantowane, a co na pewno nie.
W wielu przypadkach zale˝y to od uznaniowoÊci personelu i sytuacji finansowej
danej placówki medycznej.
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Ma∏gorzata Zaleska, Izabela Misiak
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Systemy nadzoru nad rynkiem finansowym w Austrii,
Belgii, Irlandii oraz w Niemczech
– analiza porównawcza

1. Wprowadzenie

Opracowanie sk∏ada si´ na cykl artyku∏ów poÊwi´conych systemom nadzoru nad
rynkiem finansowym. W poprzednich artyku∏ach zaprezentowane zosta∏y g∏ów-
ne za∏o˝enia zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym oraz przyk∏ady
praktycznego wdro˝enia wy˝ej wspomnianej koncepcji w niektórych krajach skan-
dynawskich oraz w Wielkiej Brytanii.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i porównanie systemów
zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym w Austrii, Belgii, Irlandii
oraz w Niemczech, tj. w krajach europejskich, które wprowadzi∏y omawianà kon-
cepcj´ nadzoru w 2002 i 2003 roku. Z uwagi na krótki okres funkcjonowania
nadzoru zintegrowanego w wymienionych wy˝ej krajach ocena mo˝e dotyczyç
w zasadzie rozwiàzaƒ instytucjonalnych, z pomini´ciem efektów wdro˝enia.

Cykl artyku∏ów zostanie zamkni´ty opracowaniem prezentujàcym konse-
kwencje wdro˝enia nadzoru zintegrowanego nad rynkiem finansowym oraz mo˝-
liwoÊci i potrzeb´ wdro˝enia omawianej koncepcji nadzoru w Polsce.

2. Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w Austrii

Austriacki Urzàd Rynku Finansowego (ang. Austrian Financial Market Authori-
ty – FMA) zosta∏ utworzony w kwietniu 2002 roku, m.in. poprzez reorganizacj´
i wyodr´bnienie z Ministerstwa Finansów nadzoru bankowego1. FMA jest wspie-
rany, w swoich zadaniach nadzorczych, przez Austriacki Bank Centralny2. Z chwi-
là wejÊcia w ˝ycie Austriackiej Ustawy Bankowej (Austrian Banking Act), co na-
stàpi∏o 2 kwietnia 2002 roku, uprawnienia Austriackiego Banku Centralnego
zosta∏y wzmocnione g∏ównie w kwestii dokonywania inspekcji terenowych3.

1 www.bwa.at, 15 lipca 2004 r.
2 www.centralbanking.co.uk, 15 lipca 2004 r.
3 www.fma.gv.at, 10 lipca 2004 r.



Wed∏ug stanu na dzieƒ 30 wrzeÊnia 2003 roku przeprowadzono badania,
które wykaza∏y, ˝e 895 instytucji finansowych, posiadajàcych licencje na dzia∏alnoÊç
w sektorze us∏ug finansowych na obszarze Austrii, jest pod nadzorem Austriac-
kiego Urz´du Rynku Finansowego4. Poprzez wprowadzenie zasad wolnoÊci zak∏a-
dania instytucji i swobody Êwiadczenia us∏ug w Austrii idea Jednolitego Europej-
skiego Rynku zosta∏a wprowadzona w ˝ycie. Na podstawie wczeÊniej wspomnianych
badaƒ ustalono, ˝e 21 instytucji finansowych z krajów cz∏onkowskich UE dzia-
∏a∏o w Austrii poprzez swoje zagraniczne oddzia∏y i 228 instytucji finansowych
z krajów cz∏onkowskich UE by∏o obecnych dzi´ki swobodnemu przep∏ywowi us∏ug5.

Kompetencje austriackiego nadzoru odnoszà si´ do zapewnienia prawid∏o-
wego funkcjonowania systemu finansowego oraz ochrony klienta instytucji finan-
sowych. W celu zapewnienia stabilnoÊci systemu finansowego, FMA monitoruje
dzia∏alnoÊç i przeprowadza inspekcje w austriackich instytucjach finansowych,
bioràc pod uwag´ zgodnoÊç ich dzia∏ania z obowiàzujàcymi standardami i ogra-
niczeniami ustawowymi, g∏ównie w zakresie ograniczania ryzyka, w tym limitów
koncentracji6.

Istotnym zadaniem Urz´du Rynku Finansowego jest ocena kredytobiorców,
a w szczególnoÊci zwrotu zaciàgni´tych przez nich kredytów. Je˝eli kredyty sà
zagro˝one i nara˝one sà na du˝e ryzyko w zakresie ich sp∏aty, FMA zobligowa-
ny jest do reakcji. Urzàd Rynku Finansowego, obok wy˝ej zaprezentowanych funk-
cji, podlegajàcych na zapewnieniu prawid∏owego funkcjonowania sektora finan-
sowego, przestrzegania zasad prawnych, posiada szczególne zadania, które zosta∏y
wymienione w Austriackiej Ustawie Bankowej (Austrian Banking Act)7, m.in.:

• udzielanie oraz odnawianie licencji na prowadzenie skatalogowanej w usta-
wie dzia∏alnoÊci gospodarczej,

• opiniowanie fuzji i przej´ç z udzia∏em uczestników rynku us∏ug sektora
finansowego,

• nadzór nad regulacjami prawnymi, np. w zakresie kapita∏u akcyjnego,
p∏ynnoÊci,

• wprowadzanie sankcji i kar za nieprzestrzeganie regulacji prawnych,
• wdra˝anie Êrodków bezpieczeƒstwa w celu ochrony przed mo˝liwoÊcià ban-

kructwa,
• wspó∏praca mi´dzynarodowa z innymi agencjami nadzorczymi.
Na rysunku 1 przedstawiony zosta∏ schemat organizacyjny FMA.

24 Ma∏gorzata Zaleska, Izabela Misiak

4 www.bwa.at, 10 lipca 2004 r.
5 www.bwa.at, 10 lipca 2004 r.
6 Grunbichler A., Darlap P., Integration of EU Financial Markets Supervision: Unification, czerwiec

2003 r., www.fma.gv.at, 10 lipca 2004 r.
7 www.bwa.at, 10 lipca 2004 r.
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3. System nadzoru nad rynkiem finansowym w Belgii

Do sierpnia 2002 roku nadzór finansowy w Belgii sprawowa∏a Komisja Bankowa
i Finansowa, przy czym nadzorem nad rynkiem ubezpieczeniowym zajmowa∏a
si´ odr´bna instytucja. Komisja Bankowa, Finansowa i Ubezpieczeniowa (Ban-
king, Finance and Insurance Commission – BFIC) zosta∏a powo∏ana na mocy usta-
wy z 2 sierpnia 2002 roku o nadzorze nad sektorem finansowym oraz us∏ugami
finansowymi w Belgii8.

Komisja nadzoruje uczestników rynku finansowego, takich jak:
• instytucje belgijskiego rynku regulowanego, tj. krajowe i zagraniczne

przedsi´biorstwa dzia∏ajàce wy∏àcznie na w∏asny rachunek, przedsi´bior-
stwa zajmujàce si´ dzia∏alnoÊcià inwestycyjnà na rynku pierwotnym
i wtórnym,

• instytucje clearingowe,
• emitenci instrumentów finansowych,
• brokerzy,
• poÊrednicy finansowi9.
Na mocy ustawy o nadzorze nad sektorem finansowym oraz us∏ugami fi-

nansowymi Komisja posiada uprawnienia do:
• przesy∏ania do Narodowego Banku Belgii (NBB) pe∏nej dokumentacji

oraz wszelkich informacji, które posiada na temat wspó∏pracy pomi´dzy
poÊrednikiem finansowym a pojedynczym klientem,

• podejmowania doraênych kontroli i prowadzenia dochodzeƒ wraz z wglà-
dem do ka˝dego dokumentu, pliku czy ca∏ego systemu komputerowego,

• ˝àdania zbadania przez audytorów oddzia∏ów przedsi´biorstw czy insty-
tucji na ich koszt,

• ˝àdania od oddzia∏ów przedsi´biorstw mieszczàcych si´ zagranicà wszel-
kiej dokumentacji oraz informacji dotyczàcych prowadzonej dzia∏alnoÊci.

BFIC oraz Narodowy Bank Belgii zobligowane sà do Êcis∏ej wspó∏pracy
w dziedzinie nadzoru finansowego10. W zwiàzku z powy˝szym stworzono cia∏o
zwane Komitetem ds. Stabilizacji Finansowej (Committee for Financial Stability
– CFS)11. Komitet sk∏ada si´ z cz∏onków zarzàdu BFIC oraz z zarzàdu dyrekto-
rów Narodowego Banku Belgii. Przewodniczàcym Komitetu ka˝dorazowo zosta-
je prezes NBB, a jego zast´pcà zostaje prezes BFIC.

26 Ma∏gorzata Zaleska, Izabela Misiak

8 www.cbfa.be, 10 lipca 2004 r.
9 www.cbfa.be, 10 lipca 2004 r.

10 www.nbb.be, 10 lipca 2004 r.
11 Law on the supervision of the financial sector and on financial services, 2 sierpnia 2002 r., www.cbfa.be,

10 lipca 2004 r.
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W kr´gu wspólnych zainteresowaƒ BFIC oraz NBB pozostajà12:
• stabilizacja systemu finansowego jako ca∏oÊci,
• koordynacja zarzàdzania podczas kryzysu,
• gwarancja depozytów i ochrona inwestorów,
• analiza ustaw, uchwa∏, pism okólnych oraz dekretów le˝àcych w zainte-

resowaniu obu instytucji,
• czynnoÊci i zadania, które zosta∏y przydzielone do zarzàdu BFIC albo do

zarzàdu dyrektorów NBB, a sà wykonywane w ca∏oÊci lub w cz´Êci przez
innà instytucj´,

• koordynacja nadzoru nad instytucjami, przedsi´biorstwami oraz operacja-
mi podlegajàcymi kompetencyjnie pod dwa urz´dy.

Na rysunku 2 przedstawiony zosta∏ schemat organizacyjny BFIC.

4. Nadzorowanie instytucji finansowych w Irlandii

Bank Centralny Irlandii – który zosta∏ utworzony w 1943 roku – z dniem 1 ma-
ja 2003 roku zosta∏ poddany reorganizacji i zmieni∏ nazw´ na Centralny Bank
oraz Nadzór Us∏ug Finansowych (Central Bank and Financial Services Authority)13.
Zmiana ta nastàpi∏a wraz z wejÊciem w ˝ycie przepisów Ustawy o Centralnym
Banku i Nadzorze Us∏ug Finansowych. Wymieniona ustawa umieÊci∏a nadzór
nad wszystkimi instytucjami finansowymi dzia∏ajàcymi w Irlandii w kompeten-
cjach samodzielnego organu o nazwie Irlandzki Urzàd Nadzoru Us∏ug Finanso-
wych (Irish Financial Services Regulatory Authority – IFSRA), który zosta∏
utworzony jako cz´Êç irlandzkiego banku centralnego wraz z dok∏adnie okreÊlo-
nymi zadaniami i odpowiedzialnoÊcià14. Poza wy˝ej zaprezentowanà zmianà w za-
kresie nadzoru nad rynkiem finansowym, funkcje banku centralnego pozosta∏y
bez zmian.

Urzàd Nadzoru Us∏ug Finansowych obejmuje swoim zasi´giem wszystkie
instytucje finansowe, równie˝ te, które wczeÊniej podlega∏y Departamentowi Przed-
si´biorstw, Handlu i Zatrudnienia w Banku Centralnym Irlandii, Biurowi Dyrek-
torów ds. Konsumentów (Office of Director of Consumer Affairs – ODCA) oraz
Registraturze ds. Spo∏eczeƒstwa (Registray of Friendly Society)15.

28 Ma∏gorzata Zaleska, Izabela Misiak

12 Law on the supervision of the financial sector and on financial services, 2 sierpnia 2002 r., www.cbfa.be,
10 lipca 2004 r.

13 www.ifsra.ie, 10 lipca 2004 r.
14 www.irlgov.ie, 10 lipca 2004 r.
15 www.irlgov.ie, 10 lipca 2004 r.



Urzàd Nadzoru Us∏ug Finansowych jest odpowiedzialny za regulacj´ zasad
funkcjonowania wszystkich instytucji Êwiadczàcych us∏ugi finansowe w Irlandii16.
Odgrywa równie˝ istotnà rol´ w procesie ochrony klientów tych instytucji17. G∏ówne
zadania Urz´du Nadzoru Us∏ug Finansowych obejmujà:

• pomoc klientom w podejmowaniu decyzji dotyczàcych inwestycji finanso-
wych na stabilnym i bezpiecznym rynku finansowym,

• nadzór nad nieustannie rozwijajàcymi si´ instytucjami finansowymi, któ-
re powinny dawaç konsumentom pewnoÊç, ˝e powierzone lokaty i inwe-
stycje sà bezpieczne18.

IFSRA wykonuje swoje zadania poprzez nast´pujàce przedsi´wzi´cia:
• zapewnia klientom informacj´ i edukacj´ na temat kosztów, ryzyka i ko-

rzyÊci p∏ynàcych z wykorzystania produktów finansowych. Wykorzystuje
do tego celu m.in. tabele na stronie internetowej, przede wszystkim w ce-
lu zwrócenia szczególnej uwagi klientów na koszty;

• stale monitoruje konkurencj´ na rynku us∏ug finansowych oraz wspó∏-
pracuje z Urz´dem ds. Konkurencji (Competition Authority);

• wprowadza i reguluje zasady dzia∏alnoÊci dla instytucji funkcjonujàcych
w sferze us∏ug finansowych (np.: zasady obs∏ugi klientów, a w szczegól-
noÊci sprzeda˝y produktów finansowych).

Klienci instytucji oferujàcych us∏ugi finansowe majà swoje prawa, które
zosta∏y zapisane w Zasadach Prowadzenia (Code of Conduct)19. Wspomniane za-
sady nak∏adajà na instytucje finansowe obowiàzek dzia∏ania w sposób uczciwy
i przejrzysty. JeÊli konsument nie potrafi wykorzystaç produktu finansowego,
Urzàd Nadzoru Us∏ug Finansowych jest zobowiàzany zapewniç mu pomoc. Urzàd
zapewnia tak˝e pomoc klientom, którzy majà zastrze˝enia co do op∏at, jakoÊci
obs∏ugi oraz b∏´dów administracyjnych, jak równie˝ udziela odpowiedzi na zapy-
tania o instytucje, produkty czy te˝ us∏ugi finansowe.

Na podstawowà ochron´ konsumentów sk∏adajà si´ wyp∏acalnoÊç oraz bez-
pieczeƒstwo instytucji finansowych. G∏ównym zadaniem IFSRA jest odpowie-
dzialnoÊç w tym obszarze poprzez zapewnianie klientom bezpieczeƒstwa inwe-
stycji i zwrotu depozytów. Z drugiej strony przyczynia si´ to do tworzenia stabilnego
systemu finansowego oraz umacniania sektora us∏ug finansowych.

Systemy nadzoru nad rynkiem finansowym w Austrii, Belgii, Irlandii...    29

16 Szypulewska-Porczyƒska A., Zmiany w zakresie nadzoru nad rynkiem us∏ug bankowych Unii Eu-
ropejskiej oraz tendencje jego rozwoju, „Bank i Kredyt”, Nr 8/2003, s. 38–47.

17 www.ifsra.ie, 10 lipca 2004 r.
18 www.ifsra.ie, 10 lipca 2004 r.
19 www.ifsra.ie, 10 lipca 2004 r.
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W celu zagwarantowania klientom bezpieczeƒstwa inwestycji, Urzàd kon-
centruje si´ na20:

• ocenie ryzyka, miernikach oraz technikach kontroli w poszczególnych
sektorach us∏ug finansowych,

• gromadzeniu danych stanowiàcych podstaw´ konstruowania skutecznych
systemów wczesnego ostrzegania o zagro˝eniach,

• programach inspekcji terenowych.
Na rysunku 3 przedstawiony zosta∏ schemat organizacyjny IFSRA.

5. Zintegrowany system nadzoru nad rynkiem finansowym
w Niemczech

W maju 2002 roku Federalne Biuro Nadzoru Bankowego, Federalne Biuro Nad-
zoru nad Przedsi´biorstwami Ubezpieczeniowymi oraz Federalne Biuro Nadzoru
nad Handlem Papierami WartoÊciowymi zosta∏y po∏àczone, w celu stworzenia
jednej instytucji nadzorujàcej rynek finansowy w Niemczech21.

Federalny Urzàd Nadzoru Finansowego (Federal Financial Supervisory
Authority – FFSA) monitoruje dzia∏alnoÊç wyspecjalizowanych instytucji finan-
sowych oraz firm inwestycyjnych22. FFSA jest ca∏kowicie niezale˝nà, niemieckà
agencjà, która raportuje bezpoÊrednio do Ministra Finansów i jest odpowiedzial-
na za nadzór finansowy na podstawie ustawy o Niemieckich Us∏ugach Finanso-
wych oraz Kodeksu Przedsi´biorstw Inwestycyjnych. Integracji organizacyjnej in-
stytucji nadzorujàcych rynek finansowy nie towarzyszy∏o niestety scalanie
prawodawstwa w jeden akt normatywny.

W 2002 roku Parlament Niemiecki przyjà∏ Ustaw´ Bankowà, aby jasno
rozdzieliç obowiàzki i uniknàç dublowania zadaƒ mi´dzy centralnymi instytucja-
mi rynku finansowego w przysz∏oÊci. Ten Akt prawny zintensyfikowa∏ wspó∏pra-
c´ pomi´dzy Federalnym Urz´dem Nadzoru Finansowego a Bundesbankiem23.
Federalny Urzàd Nadzoru Finansowego oraz Bundesbank dok∏adnie okreÊli∏y swo-
je zadanie w zakresie nadzoru finansowego, co zosta∏o zapisane w porozumieniu
pomi´dzy dwiema omawianymi instytucjami.

Porozumienie zawarte pomi´dzy Bundesbankiem oraz urz´dem nadzoru
reguluje podstawy tworzenia jednolitej struktury w ramach Centralnego Depar-
tamentu Biura Nadzoru Bankowego i Finansowego oraz Regionalnych Biur Bun-
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desbanku24. Bundesbank jest odpowiedzialny za monitoring oraz kontrol´ doku-
mentów oceniajàcych system nadzoru, raporty, roczne zestawienia oraz zaudyto-
wane raporty podsumowujàce25. FFSA jest odpowiedzialne za przekazywanie
rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat nadzoru nad rynkiem us∏ug fi-
nansowych. Tylko w bardzo szczególnych przypadkach FFSA, samodzielnie lub
razem z bankiem centralnym przeprowadza audyt wewn´trzny.

Jak wy˝ej zaznaczono, Bundesbank jest bardzo zaanga˝owany w nadzór
nad instytucjami finansowymi. Bank centralny dostarcza m.in. informacji na temat
wyp∏acalnoÊci kredytobiorców. Przyczynia si´ w ten sposób do utrzymania stabil-
noÊci systemu finansowego. Ponadto, niemiecki bank centralny odgrywa istotnà
rol´ w wielu obszarach nadzoru nad rynkiem us∏ug finansowych. Sà nimi26:

• tworzenie zasad nadzoru bankowego w postaci regulacji i zarzàdzeƒ,
• proces nadzoru za wyjàtkiem indywidualnych mierników i regulacji doty-

czàcych instytucji finansowych, które sà zarezerwowane dla Urz´du Fe-
deralnego,

• mi´dzynarodowa wspó∏praca z agencjami zagranicznymi.
Dodatkowo Budesbank odgrywa wa˝nà rol´ w zarzàdzaniu podczas ewen-

tualnego kryzysu na rynku finansowym27.
Zadania Urz´du Federalnego nie sà ograniczone tylko do wydawania licen-

cji, monitorowania i jeÊli jest to konieczne – do odbierania licencji instytucjom
finansowym. Urzàd mo˝e równie˝ wydawaç instrukcje, regulacje oraz zarzàdze-
nia o charakterze ogólnym. Do zadaƒ Urz´du nale˝y tak˝e rozwiàzywanie pro-
blemów sektora finansowego, które mogà wp∏ywaç na bezpieczeƒstwo aktywów
finansowych oraz stabilnoÊç gospodarki.

Nadzór nad rynkiem finansowym, sprawowany przez FFSA, mo˝na po-
dzieliç na trzy grupy:

• nadzór prawny – jak wy˝ej wspomniano FFSA tworzy regulacje prawne
nadzoru nad rynkiem finansowym, np. istnieje obowiàzek dla kadry kie-
rowniczej dzia∏ajàcej na rynku finansowym udowodnienia swoich kwali-
fikacji i reputacji,

• nadzór finansowy – instytucje oraz przedsi´biorstwa podlegajàce nadzo-
rowi zobowiàzane sà do przedstawienia Urz´dowi: planu operacyjnego,
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funduszy jakimi dysponujà, natomiast FFSA ma obowiàzek rocznego spraw-
dzenia ich dzia∏alnoÊci,

• inspekcje terenowe – w regularnych odst´pach FFSA przeprowadza in-
spekcje w instytucjach b´dàcych w stanie „zagro˝enia” i w ostatecznoÊci
ma uprawnienia do wycofania licencji na prowadzenie dzia∏alnoÊci.

Urzàd Federalny podzielony jest na trzy dyrektoriaty:
• bankowoÊci,
• ubezpieczeƒ,
• papierów wartoÊciowych.
Urzàd nadzoruje banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy inwestycyjne dzia-

∏ajàce na tym samym rynku i konkurujàce o tych samych klientów. Jego odpo-
wiedzialnoÊç rozciàga si´ na mi´dzysektorowà kontrol´ ryzyka dzia∏alnoÊci oraz
szczególnà kontrol´ fuzji i przej´ç, jakie majà miejsce na rynku finansowym.

6. Zakoƒczenie – analiza porównawcza

Analiza czterech systemów nadzoru nad rynkiem finansowym, tzn. w Austrii,
Belgii, Irlandii i w Niemczech, pozwala wyodr´bniç ich trzy wspólne cechy. Po
pierwsze, omawiane systemy nadzoru funkcjonujà w praktyce krajów europejskich
stosunkowo nied∏ugo, w porównaniu np. z blisko dwudziestoletnim doÊwiadczeniem
niektórych krajów skandynawskich. Z powy˝szego wynika, ˝e okres ich funkcjono-
wania jest zbyt krótki, aby wyciàgnàç wnioski na temat efektów ich dzia∏alnoÊci.
Po drugie, omawiane systemy nadzoru nad rynkiem finansowym przypisujà istot-
nà rol´ bankom centralnym w procesie nadzorowania. Po trzecie, obok dà˝enia
do zapewnienia stabilnoÊci systemu finansowego, instytucje nadzorujàce przypi-
sujà du˝e znaczenie ochronie konsumenta – klienta instytucji finansowych.
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i Przedsi´biorczoÊci w ¸om˝y

Analiza zjawiska upad∏oÊci banków w Rosji w 2004 roku

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest analiza przyczyn, przebiegu i skutków upa-
d∏oÊci banków w Rosji w 2004 roku.

Analizà obj´to jedenaÊcie prywatnych banków komercyjnych dzia∏ajàcych
w Rosji. Horyzont czasowy badania zosta∏ zdeterminowany cofni´ciem zezwolenia
na prowadzenie dzia∏alnoÊci dla Sodbiznesbanku w dniu 13 maja 2004 roku oraz
przywróceniem stabilnoÊci w rosyjskim sektorze bankowym w sierpniu 2004 roku.

Opisywane wydarzenia, które doprowadzi∏y do wystàpienia szeregu symp-
tomów charakterystycznych dla kryzysu bankowego, zosta∏y zaprezentowane na
tle specyfiki, uwarunkowaƒ rozwoju m.in. ekonomicznych i prawnych, wielkoÊci
oraz innych wyników i danych sektora bankowego w Rosji, który ukszta∏towa∏
si´ w odpowiedzi na kryzys w 1998 roku.

Analiza dotyczàca rosyjskich banków potwierdza, ˝e zjawisko upad∏oÊci oma-
wianych podmiotów jest jednà z immanentnych cech sektora finansowego, przy
czym zasadniczym problemem pozostaje wyciàganie wniosków p∏ynàcych z dotych-
czasowych kryzysów bankowych, przejawiajàcych si´ m.in. upad∏oÊciami banków.

2. Charakterystyka sektora bankowego w Rosji po kryzysie
w 1998 roku

Analiza przyczyn kryzysu bankowego w Rosji w 1998 roku pozwoli∏a na grun-
towne przeobra˝enia ca∏ego sektora bankowego w tym kraju oraz stworzenie
podstaw jego funkcjonowania. Podstawowym problemem by∏o wyeliminowanie
tych czynników, które w omawianym czasie doprowadzi∏y do upad∏oÊci cz´Êci
prywatnych banków komercyjnych, tj.: braku przejrzystych zasad funkcjonowa-
nia systemu bankowego, nieskutecznego nadzoru bankowego, niskich kapita∏ów
w∏asnych banków, niew∏aÊciwego zarzàdzania ryzykiem bankowym, etc. Bezpo-
Êrednià przyczynà upad∏oÊci banków w 1998 roku by∏o b∏´dne zarzàdzanie akty-
wami i pasywami banków, polegajàce na ulokowaniu Êrodków finansowych w paƒ-
stwowych krótkoterminowych obligacjach (GKO). Konstrukcja trzymiesi´cznych



obligacji, zapewniajàca w warunkach galopujàcej inflacji zyski przewy˝szajàce ren-
townoÊç dzia∏alnoÊci bankowej, doprowadzi∏a do sytuacji, w której rosyjskie ban-
ki posiada∏y ponad 90% swoich aktywów ulokowanych w tych instrumentach
rynku finansowego. Pogarszajàcy si´ stan finansów publicznych Rosji – spowo-
dowany m.in. za∏amaniem si´ wspó∏pracy z by∏ymi krajami socjalistycznymi, nie-
stabilnà sytuacjà politycznà, zbyt powolnym reformowaniem scentralizowanej
gospodarki, a tak˝e kryzysem azjatyckim – finansowany jedynie poprzez dodat-
kowà kreacj´ pieniàdza, nieuchronnie doprowadzi∏ do za∏amania si´ systemu GKO,
stanowiàcego przyk∏ad swoistej „piramidy finansowej”. Wprawdzie koszty restruk-
turyzacji sektora bankowego wynikajàce z kryzysu w Rosji w 1998 roku nie by-
∏y tak znaczàce dla finansów publicznych, jak mia∏o to miejsce w Indonezji, Taj-
landii, Chile, Turcji czy Ekwadorze1, to istotne straty ponieÊli jednak w∏aÊciciele
lokat zdeponowanych w bankach, którzy nie odzyskali swoich oszcz´dnoÊci.

Istotà podejmowanych dzia∏aƒ przez Centralny Bank Rosji sta∏o si´ zrefor-
mowanie systemu bankowego w Rosji oraz odzyskanie naruszonego zaufania do
sektora finansowego. Jednym z pierwszych tego przejawów by∏o powstanie 6 stycz-
nia 1999 roku Agencji Restrukturyzacji Instytucji Kredytowych (Ä„ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ

êÂÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆËË äÂ‰ËÚÌ˚ı é„‡ÌËÁ‡ˆËÈ). Jej g∏ównym zadaniem sta∏a si´
ochrona interesów wierzycieli upadajàcych banków, zapewnienie przejrzystoÊci
kryteriów i procedur restrukturyzacyjnych oraz racjonalizacja kosztów zwiàza-
nych z tymi procesami. Po ponad pi´cioletnim okresie funkcjonowania Agencji
dzia∏ania wobec banków znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej mo˝na podzieliç na pi´ç grup:

• procedury restrukturyzacyjne, które zosta∏y ukoƒczone: AvtoVAZbank, In-
vestbank, Czeliabkomzembank, Bank Piotr I, Bank Kiemierowo, Kuzbas-
sugolbank, Rosyjski Bank Rolny (Rosselkhozbank), Rosyjski Narodowy
Bank Handlowy, Bank Eurasia, Amurpromstrojbank, Viatka Bank, Bank
Worone˝, Dalrybbank i Baszprombank,

• prowadzone jest post´powanie restrukturyzacyjne: Rosyjski Kredyt Bank,
• procedury likwidacyjne, które zosta∏y ukoƒczone: Kuzbassprombank, Ku-

zbasssocbank,
• ma miejsce post´powanie likwidacyjne: SBS-AGRO Bank,
• zarzàdzanie post´powaniem naprawczym odbywa si´ bez udzia∏u Agen-

cji: Alfa Bank, Bank Wozro˝dzienie2.
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Innymi dzia∏aniami by∏y: zreformowanie prawa bankowego oraz regulacji
dotyczàcych funkcjonowania banków w Rosji, tj. podniesienie limitu wymagane-
go kapita∏u za∏o˝ycielskiego banku do 5 mln euro, sprecyzowanie wymogów wo-
bec osób zamierzajàcych bezpoÊrednio lub poÊrednio nabyç akcje banku, wpro-
wadzenie obowiàzku (poczàwszy od 1 paêdziernika 2004 roku) sporzàdzania
sprawozdaƒ finansowych zgodnie z mi´dzynarodowymi standardami (IFRS lub
US GAAP) oraz rozpocz´cie tworzenia systemu gwarantowania depozytów ban-
kowych. W przypadku, gdy bank nie przystàpi do systemu gwarantowania depo-
zytów (DIS), b´dzie musia∏ zakoƒczyç swojà dzia∏alnoÊç na koniec III kwarta∏u
2005 roku.

Projekt reform dotyczàcych funkcjonowania sektora bankowego przedsta-
wiony zosta∏ tak˝e w opracowanym przez rzàd w sierpniu 2003 roku programie
rozwoju gospodarczego Rosji do 2005 roku (aktualnie trwajà prace przygotowaw-
cze nad programem do 2008 roku). Do najwa˝niejszych zadaƒ przedstawionych
w omawianym programie nale˝y zaliczyç:

• rozwini´cie rynku mi´dzybankowego oraz rynku instrumentów pochod-
nych,

• zwi´kszenie kapitalizacji banków i podniesienie jakoÊci kapita∏u (poczàw-
szy od 1 stycznia 2010 roku minimalny kapita∏ w∏asny banku nie mo˝e
byç ni˝szy ni˝ 5 mln euro),

• stworzenie podstaw do rozwoju procesów konsolidacyjnych w Rosji (M&A),
• doprecyzowanie projektów legislacyjnych dotyczàcych upad∏oÊci banków,

zarzàdzania ryzykiem, prawnych zabezpieczeƒ zwrotnoÊci kredytów, etc3.
Pomimo systematycznego wprowadzania zmian, organom nadzorczym sek-

tora bankowego w Rosji nie uda∏o si´ do tej pory przezwyci´˝yç najwi´kszych
problemów zwiàzanych z bankowoÊcià w tym kraju, tj.:

• braku przejrzystoÊci zasad funkcjonowania banków (m.in. braku miaro-
dajnej sprawozdawczoÊci finansowej),

• zobligowania banków do ujawnienia g∏ównych akcjonariuszy,
• podniesienia jakoÊci kapita∏u zainwestowanego w sektor bankowy,
• wyegzekwowania przestrzegania norm ostro˝noÊciowych dotyczàcych wspó∏-

czynnika wyp∏acalnoÊci, adekwatnoÊci kapita∏owej, limitów koncentracji
(zaanga˝owania kredytowego, inwestycji, pozycji walutowych), tworzenia
rezerw obowiàzkowych i celowych w funkcjonujàcych bankach.

Dopiero rozwiàzanie wy˝ej wspomnianych problemów powinno przyczyniç
si´ do dalszego zwi´kszenia zaufania do sektora bankowego, utraconego w 1998
roku. Wyniki rosyjskiego sektora bankowego, który systematycznie rozwija∏ si´
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w tempie 30–40% rocznie, poprawi∏y si´ na tyle, i˝ klienci ponownie wrócili do
deponowania swoich oszcz´dnoÊci w bankach.

Tabela 1. Podstawowe dane na temat wielkoÊci i pozycji sektora bankowego
w Rosji (wg stanu na 31.12.2003 roku)

Wyszczególnienie w %

Agregat M2 jako % PKB 29,8

Ca∏kowite aktywa sektora bankowego jako % PKB 42,2

Kredyty dla podmiotów gospodarczych jako % PKB 18,0

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 14,6

Udzia∏owcy zagraniczni jako % ca∏kowitych aktywów sektora bankowego 7,4

èród∏o: Centralny Bank Rosji i Fitch Ratings

Wed∏ug statystyk Banku Centralnego Rosji liczba banków prowadzàcych
dzia∏alnoÊç nie ulega∏a zasadniczym zmianom w ostatnim okresie.

Tabela 2. Liczba banków funkcjonujàcych w Rosji w latach 2001–2004

Wyszczególnienie 2001 2002 2003
31.01 29.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07 31.08

2004

Liczba banków 1276 1282 1277 1278 1277 1277 1276 1274 1273 1269 1266

èród∏o: Centralny Bank Rosji.

Liczba banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç na terenie Rosji jest relatywnie
du˝a, jednak nale˝y zaznaczyç, i˝ poza kilkudziesi´cioma, wi´kszoÊç banków dys-
ponuje skromnà wartoÊcià aktywów (mniejszà od polskich banków spó∏dzielczych)4.

Przedstawiajàc wielkoÊci i wskaêniki charakteryzujàce rosyjski sektor banko-
wy, nale˝y zaznaczyç, ˝e trudno jest uzyskaç wiarygodne i miarodajne dane fi-
nansowe. Pomimo faktu, i˝ poczàwszy od 1 paêdziernika 2004 roku banki zosta∏y
zobligowane do przygotowywania sprawozdaƒ wed∏ug standardów mi´dzynarodo-
wych oraz dokonywania ich przeglàdu przez audytorów, dotychczasowy stan
przygotowaƒ do tego procesu jest wysoce niezadowalajàcy. Wprawdzie niewielka
liczba banków rozpocz´∏a w ostatnich latach publikowanie raportów rocznych, to
jednak w wi´kszoÊci przypadków prezentowane dane sà wewn´trznie niespójne,
a przedstawiane wyniki trudno uznaç za reprezentatywne (w wi´kszoÊci przy-
padków brakuje np. opinii audytora). Dlatego w celu zaprezentowania pozycji
sektora bankowego w Rosji pos∏u˝ono si´ m.in. ratingami brytyjskiego miesi´cz-
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nika „The Banker”, pokazujàcego wielkoÊç sektora bankowego w Rosji na tle in-
nych krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej.

Tabela 3. Lista najwi´kszych banków pod wzgl´dem kapita∏ów w∏asnych w Eu-
ropie Ârodkowej i Wschodniej (wg stanu na 31.12.2002 roku)

Kapita∏
Aktywa

Pozycja pod
Lp. Nazwa Kraj w∏asny wzgl´dem

w mln USD aktywów
1 Sbierbank Rosja 3 858 34 200 1
2 Wniesztorgbank Rosja 2 118 7 277 12
3 Bank Pekao S.A. Polska 1 587 16 954 5
4 Bank Handlowy Polska 1 474 8 383 10
5 Ceskoslovenska Obchodni Czechy 1 399 19 808 3

Banka
6 BPH PBK S.A. Polska 1 301 11 087 8
7 PKO BP S.A. Polska 1 030 21 366 2
8 Gazprombank Rosja 833 4 937 20
9 Banca Comerciala Romana Rumunia 801 4 673 25

10 Ceska Sporitelna Czechy 749 17 242 4

èród∏o: „The Banker”, kwiecieƒ 2004.

W Rosji uwypukla si´ podzia∏ istniejàcych banków na trzy grupy. Kryte-
rium determinujàcym podzia∏ staje si´ struktura akcjonariatu. Najwi´kszà rol´
odgrywajà banki paƒstwowe, które praktycznie zmonopolizowa∏y najbardziej atrak-
cyjne segmenty rynku bankowego, zarówno w przypadku osób fizycznych, jak
i podmiotów gospodarczych.

Tabela 4. Najwi´ksze banki Rosji pod wzgl´dem aktywów (wg stanu na
31.12.2002 roku)

Lp. Nazwa
Aktywa

w mln USD

1 Sbierbank 34 200

2 Wniesztorgbank 7 277

3 Gazprombank 4 937

4 Wnieszekonombank 4 711

5 Alfa Bank 4 118

6 MDM Financial Group 3 423

7 Bank Moskwy 3 100

8 Mi´dzynarodowy Bank Moskwy 2 505

9 Citibank 1 905

10 Rosbank 1 788

èród∏o: „The Banker”, grudzieƒ 2003.
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Bardzo dobra jakoÊç portfela kredytowego banków paƒstwowych (wi´k-
szoÊç udzielanych kredytów posiada gwarancje skarbu paƒstwa) oraz dominacja
na rynku depozytów sprawiajà, i˝ banki te osiàgajà bardzo dobre wyniki finan-
sowe. Do drugiej grupy, która zaczyna odgrywaç coraz wi´ksze znaczenie, nale˝à
banki z przewa˝ajàcym udzia∏em kapita∏u zagranicznego. Wprawdzie oferowane
przez te banki warunki us∏ug i produktów sà zdecydowanie mniej korzystne od
banków paƒstwowych (ró˝nica w oprocentowaniu lokat dochodzi nawet do 4–6
punktów procentowych), to jednak stabilna pozycja renomowanych instytucji przy-
ciàga coraz wi´kszà liczb´ klientów. ObecnoÊç takich banków, jak: Citibank, Ra-
iffeisen, HypoVereinsbank (poÊrednio), Deutsche Bank, ABN Amro, Dresdner Bank
i innych zapewnia zwi´kszenie konkurencyjnoÊci sektora oraz obs∏ug´ zagranicz-
nych koncernów, inwestujàcych na rynku rosyjskim. Trzecià grup´ stanowià ban-
ki nale˝àce do prywatnych osób i instytucji. Niskie kapita∏y w∏asne oraz mniej
dochodowe segmenty rynku, w których prowadzà one swojà dzia∏alnoÊç sprawia-
jà, i˝ muszà one podejmowaç znacznie wi´ksze ryzyko w zarzàdzaniu swoimi ak-
tywami i pasywami, ni˝ pozosta∏e dwie grupy banków.

Tabela 5. Podzia∏ banków komercyjnych i 53 instytucji kredytowych w Rosji
pod wzgl´dem zarejestrowanego kapita∏u w∏asnego (wg stanu na 30.06.2004
roku)

Liczba banków
Udzia∏ w ogólnej

Zarejestrowany WartoÊç kapita∏u
i instytucji

liczbie banków
kapita∏ w∏asny w∏asnego w USD*

kredytowych
i instytucji

kredytowych w %
do 3 mln rubli do 103 350,63 82 6,18
od 3 do 10 mln rubli do 344 502,09 142 10,71
od 10 do 30 mln rubli do 1 033 506,27 246 18,56
od 30 do 60 mln rubli do 2 067 012,55 230 17,35
od 60 do 150 mln rubli do 5 167 531,37 215 16,21
od 150 do 300 mln rubli do 10 335 062,73 185 13,95
powy˝ej 300 mln rubli powy˝ej 10 335 062,73 226 17,04

* wg kursu Êredniego z 30.06.2004 r.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych Centralnego Banku Rosji.

Niskie kapita∏y w∏asne rosyjskich banków wynikajà z wczeÊniejszych ure-
gulowaƒ, wed∏ug których niezb´dny kapita∏ potrzebny do za∏o˝enia banku wyno-
si∏ zaledwie kilka tysi´cy dolarów. Wprawdzie obecnym wymogiem jest posiada-
nie funduszy w∏asnych w wysokoÊci minimum jednego miliona euro (oko∏o 1,2 mln
USD), jednak prawie pi´çset instytucji nie spe∏nia tego kryterium5.
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Ranking rosyjskich banków tylko nieznacznie zmieni∏ si´ w 2003 roku w sto-
sunku do roku poprzedniego (dane nie sà audytowane i podane sà wed∏ug rosyj-
skich standardów rachunkowoÊci).

Tabela 6. Najwi´ksze banki Rosji pod wzgl´dem aktywów oraz wysokoÊç ich
kapita∏u w∏asnego i zysku netto w tys. USD (wg stanu na 31.12.2003 roku)

Miejsce
Kapita∏

Miejsce
wg Nazwa banku Aktywa

w∏asny
wg Zysk netto

aktywów kapita∏u
1 Sbierbank 51 009 418 5 017 605 1 1 339 521
2 Wniesztorgbank 9 362 901 2 237 747 2 401 489
3 Gazprombank 7 459 442 967 647 4 189 546
4 Alfa Bank 6 653 448 788 954 5 10 230
5 Mi´dzynarodowy Bank 4 647 753 975 931 3 18 692

Przemys∏owy
6 Rosbank 3 894 945 389 946 6 37 417
7 MDM Bank 3 871 932 303 233 10 22 645
8 Bank Moskwy 3 770 119 372 865 8 67 190
9 Mi´dzynarodowy Bank 2 748 662 194 858 16 102 930

Moskwy
10 Przemys∏owo- 2 312 105 177 372 18 69 933

Budowlany Bank
22 Guta Bank 1 041 053 102 884 38 5 903
54 Dialog-Optim 407 447 46 718 79 6 423
70 Credit Trust 306 351 45 470 82 11 433

110 Sodbiznesbank 206 891 75 450 52 4 065
163 Pawelecki 126 601 12 588 271 1 083

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie Ekspert, Rating banków
(http://www.expert.ru/expert/ratings/banki/#russia).

Paƒstwowy Sbierbank zdecydowanie zdominowa∏ sektor bankowy w Rosji.
Sbierbank jest liderem, jeÊli chodzi m.in. o wysokoÊç aktywów i kapita∏ów w∏a-
snych, udzia∏ depozytów w systemie bankowym – 63% udzia∏u w rynku, po˝y-
czek detalicznych – 48% i kredytów dla podmiotów gospodarczych – 30%. Wed∏ug
stanu na 1 lutego 2004 roku depozyty osób indywidualnych wyra˝one w rublach
ulokowane w tym banku stanowi∏y 69,1% wszystkich depozytów w ca∏ym sekto-
rze (44,8% w walutach obcych). Detaliczne depozyty Sbierbanku posiadajà w ca-
∏oÊci gwarancje skarbu paƒstwa. Aktywa banku stanowi∏y 27% aktywów ca∏ego
sektora bankowego w Rosji. Sbierbank posiada∏ 17 regionalnych central, 1028
oddzia∏ów i 19143 placówki na terytorium ca∏ej Rosji, rozlokowane w jedenastu
strefach czasowych, prowadzàcych rachunki dla 1,3 mln podmiotów gospodarczych
oraz dla 250 mln osób fizycznych6.
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3. Proces upad∏oÊci banków w Rosji w 2004 roku

Poczàwszy od lutego 2004 roku Bank Centralny Rosji rozpoczà∏ proces ujawnia-
nia i sprawdzania g∏ównych akcjonariuszy banków. Uporzàdkowanie sektora pod
kàtem relacji w∏asnoÊciowych sta∏o si´ nieodzowne m.in. w kontekÊcie wprowa-
dzania systemu gwarantowania depozytów oraz wdra˝ania nowych standardów
rachunkowoÊci. Teoretycznie proste zadanie polegajàce na okreÊleniu osób fi-
zycznych i prawnych posiadajàcych akcje banków, sta∏o si´ nies∏ychanie skompli-
kowane ze wzgl´du na istniejàcy system powiàzaƒ kapita∏owych, organizacyjnych
lub personalnych w strukturze spó∏ek kapita∏owych w Rosji. Ustalenie rzeczywi-
stych, wielop∏aszczyznowych zale˝noÊci pomi´dzy poszczególnymi akcjonariusza-
mi, zw∏aszcza w kontekÊcie wi´kszoÊci g∏osów na walnym zgromadzeniu akcjo-
nariuszy, uprawnieƒ do kierowania politykà finansowà i operacyjnà oraz zarzàdzania
aktywami i pasywami banku, przy relatywnie du˝ej liczbie banków oraz ogrom-
nym obszarowo terenie ich dzia∏alnoÊci okaza∏o si´ bardzo trudne.

Konstatacja analiz doprowadzi∏a do sytuacji, w której 13 maja 2004 roku
Bank Centralny Rosji cofnà∏ zezwolenie na wykonywanie czynnoÊci bankowych
dla Sodbiznesbanku (jednomyÊlna decyzja w tej sprawie zosta∏a podj´ta dzieƒ
wczeÊniej). Sodbiznesbank by∏ niewielkim bankiem za∏o˝onym w 1991 roku.
W kwietniu 2004 roku bank prowadzi∏ 75 tys. rachunków dla 35 tys. klientów7.
Powodem tak rygorystycznej decyzji Banku Centralnego Rosji sta∏o si´ naruszenie
6 i 7 artyku∏u prawa federalnego: prania pieni´dzy oraz finansowania dzia∏alnoÊci
terrorystycznej. Decyzja podj´ta w maju by∏a logicznà konsekwencjà ca∏ego ciàgu
zdarzeƒ zwiàzanych z funkcjonowaniem tego banku, którego dalsza dzia∏alnoÊç
mog∏a stanowiç powa˝ne zagro˝enie dla Êrodków finansowych klientów banku.

Wed∏ug opinii Banku Centralnego Rosji, Sodbiznesbank nie przeprowadza∏
w∏aÊciwego monitorowania transakcji dokonywanych z jego udzia∏em, nie prze-
chowywa∏ – pomimo ustawowego obowiàzku – dokumentów ksi´gowych o swoich
operacjach za poprzednie lata (dotyczy∏o to szczególnie 2002 roku) oraz nie dostar-
cza∏ informacji zwiàzanych z wprowadzaniem do obrotu finansowego wartoÊci
majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏. Bank Cen-
tralny Rosji mia∏ tak˝e wàtpliwoÊci dotyczàce portfela kredytowego banku, roz-
liczeƒ podatkowych oraz poziomu obrotów dokonywanych przez nierezydentów.

Sytuacj´ zaostrzy∏ jeszcze dodatkowo fakt, i˝ zarzàd Sodbiznesbanku nie
przyjà∏ tymczasowej administracji wyznaczonej przez Bank Centralny Rosji, po-
wstrzymujàc si∏à jej przedstawicieli przed wejÊciem do centrali banku. Odmowa
wspó∏pracy z w∏adzami oraz rozpocz´ty proces niszczenia dokumentów przez bank
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znacznie zaogni∏y sytuacj´. Setki klientów rozpocz´∏o bezskuteczny run na pla-
cówki Sodbiznesbanku, w celu odzyskania swoich lokat.

Zgodnie z obowiàzujàcym prawem klienci tracili swoje oszcz´dnoÊci. Ponie-
wa˝ system gwarantowania depozytów jest w trakcie tworzenia, Bank Centralny
Rosji nie ponosi∏ odpowiedzialnoÊci za depozyty ulokowane w bankach, a klien-
ci jako „inni wierzyciele” znajdowali si´ na koƒcu listy osób uprawnionych do
˝àdania zwrotu zobowiàzaƒ banku. Skala zwrotów depozytów oraz ich termin
mia∏ zostaç wyznaczony przez w∏aÊciwy sàd.

Bank Centralny Rosji zastrzeg∏, ˝e sprawa Sodbiznesbanku ma charakter
incydentalny i nie jest ona symptomatyczna dla ca∏ego sektora bankowego w Ro-
sji. Jednak 17 maja 2004 r. przewodniczàcy Federalnego Urz´du ds. Monitorin-
gu Finansowego (îÂ‰Â‡Î¸Ìa CÎÛÊ·‡ ÔÓ îËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ åÓÌËÚÓËÌ„Û) ostrzeg∏,
i˝ Urzàd podejrzewa dziesi´ç innych banków o proceder prania pieni´dzy. Wypo-
wiedê ta rozpocz´∏a run klientów na banki chcàcych odzyskaç swoje depozyty
oraz spekulacje na temat domniemanych banków, którym mo˝e zostaç cofni´te
pozwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci.

Fal´ dociekaƒ spot´gowa∏ fakt, i˝ Bank Centralny Rosji nie by∏ w stanie
ustaliç, kto jest rzeczywistym w∏aÊcicielem Sodbiznesbanku. W∏adze bankowe
stwierdzi∏y jedynie, i˝ 80% kapita∏u Sodbiznesbanku okaza∏o si´ fikcyjne8.

Informacje o trudnoÊciach w zakresie ustalenia struktury akcjonariatu
Sodbiznesbanku doprowadzi∏y do powa˝nych k∏opotów inny bank – Credit Trust
– w którym swoje udzia∏y posiada∏ akcjonariusz Sodbiznesbanku. Oficjalnie ak-
cjonariuszami Credit Trust by∏o szeÊç spó∏ek, z których ka˝da nie posiada∏a 20%
akcji. Za∏o˝ony 26 lipca 1994 roku Credit Trust systematycznie poprawia∏ swojà
pozycj´ na rynku us∏ug bankowych. Dane finansowe banku sà jednak trudno po-
równywalne, poniewa˝ do 1 stycznia 2002 roku bank przygotowywa∏ swoje spra-
wozdania finansowe zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami RachunkowoÊci.
Po tym okresie bank opracowywa∏ sprawozdania wed∏ug US GAAP. Sprawozda-
nia do 2002 roku by∏y badane przez firm´ Deloitte & Touche.

Tabela 7. Suma bilansowa, fundusze w∏asne oraz wynik finansowy netto Credit
Trust za lata 2000–2003 (w tys. USD)

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003*

Suma bilansowa 87 060 82 720 154 751 306 351

Fundusze w∏asne 34 771 31 651 33 956 45 470

Wynik finansowy netto –3 713 –3 170 2 305 11 433

* Dane za 2003 r. wg standardów rosyjskich nie zweryfikowane przez audyt.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie raportów rocznych banku.
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Panika klientów spowodowa∏a utrat´ p∏ynnoÊci przez Credit Trust. Bank
nie by∏ w stanie wykupiç obligacji, których termin wykupu zbieg∏ si´ w czasie
z masowym wycofywaniem depozytów – w ostatnim tygodniu funkcjonowania ban-
ku klienci wycofali 200 mln rubli (ok. 6,8 mln USD). W celu ustabilizowania sy-
tuacji oraz sp∏aty bie˝àcych zobowiàzaƒ bank musia∏ wyasygnowaç kwot´ 1,5 mld
rubli (ok. 51,7 mln USD)9. Nie mogàc sprostaç temu zadaniu, 4 czerwca 2004
roku zarzàd banku podjà∏ decyzj´ o samolikwidacji10. Dnia 24 czerwca 2004 roku
Bank Centralny Rosji cofnà∏ pozwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci dla Credit
Trust i wprowadzi∏ w nim tymczasowy zarzàd komisaryczny.

Upadek Credit Trust usunà∏ w cieƒ cofni´cie pozwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci kolejnemu bankowi. Dnia 29 maja 2004 roku Bank Centralny Rosji
cofnà∏ pozwolenie niewielkiemu Bankowi Nowoczerkaskiemu pod zarzutem pra-
nia pieni´dzy i finansowania dzia∏alnoÊci terrorystycznej. Bank ten, b´dàc spó∏-
kà z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, za∏o˝onà w 1990 roku, nie mia∏ obowiàz-
ku publikowania swoich danych finansowych ani ujawniania swojej struktury
w∏asnoÊciowej. Zarejestrowany kapita∏ statutowy banku wynosi∏ ok. 747 tys. USD11.

K∏opoty ekonomiczno-finansowe trzech banków oraz prawdopodobna utra-
ta cz´Êci depozytów przez ich klientów, pojawiajàce si´ w mediach pog∏oski o ist-
niejàcych „czarnych listach” czternastu, trzydziestu pi´ciu lub trzydziestu sze-
Êciu rosyjskich banków, którym majà byç cofni´te zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci, rozregulowa∏a sytuacj´ w sektorze bankowym. Brak mo˝liwoÊci uzyska-
nia kredytu na krótkoterminowym rynku mi´dzybankowym oraz pot´gujàcy si´
run na banki doprowadzi∏y cz´Êç z nich do powa˝nych k∏opotów z p∏ynnoÊcià.

Banki rozpocz´∏y sprzeda˝ swoich aktywów trwa∏ych (g∏ównie nieruchomo-
Êci) poni˝ej 20–30% ich rynkowej wartoÊci. Prób´ ratowania nadszarpni´tego za-
ufania do sektora bankowego rozpocz´∏y w∏adze centralne. Uspokajajàce oÊwiad-
czenia Banku Centralnego Rosji oraz oficjalne dementi przewodniczàcego
Federalnego Urz´du ds. Monitoringu Finansowego w sprawie „czarnych list” nie
by∏y jednak w stanie rozwiaç uzasadnionych obaw klientów i zatrzymaç rozpo-
czynajàcego si´ „efektu domina”.

Dnia 23 czerwca 2004 roku limity wyp∏at do 10 tys. rubli (ok. 345 USD)
dla osób fizycznych wprowadzi∏ Êrednich rozmiarów bank Dialog-Optim i stano-
wi∏o to ju˝ powa˝ne ostrze˝enie dla ca∏ego systemu bankowego. Dialog-Optim,
za∏o˝ony 4 paêdziernika 1994 roku, nale˝a∏ bowiem do czo∏ówki prywatnych
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banków w wielu segmentach rynku us∏ug i produktów bankowych (siedemnasty
w kraju pod wzgl´dem wartoÊci zgromadzonych depozytów od osób prywatnych).

Tabela 8. Suma bilansowa, fundusze w∏asne oraz wynik finansowy netto banku
Dialog-Optim za lata 2000–2003 (w tys. USD)

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003*

Suma bilansowa 103 619 167 365 224 734 407 447

Fundusze w∏asne 12 323 49 316 48 891 46 718

Wynik finansowy netto -4 299 75 2 126 6 423

* Dane za 2003 r. wg standardów rosyjskich nie zweryfikowane przez audyt.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie raportów rocznych banku.

K∏opoty banku Dialog-Optim przyczyni∏y si´ do problemów firm sektora
energetycznego, których transakcje by∏y wykonywane z opóênieniem bàdê nie
dosz∏o do ich realizacji. Szczególnego znaczenia nabra∏y k∏opoty z p∏ynnoÊcià
elektrowni jàdrowych, których rachunki prowadzi∏ Dialog-Optim oraz firm ma-
jàcych swoje lokalizacje w Moskwie (ponad 50% rachunków spoÊród 50.000 pro-
wadzonych przez bank nale˝a∏o do klientów z Moskwy).

Próby uratowania banku okaza∏y si´ bezskuteczne. Dnia 11 sierpnia 2004
roku Bank Centralny Rosji cofnà∏ pozwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci dla te-
go banku. Jako g∏ówny powód wskazano brak p∏ynnoÊci, niedopasowanie termi-
nów zapadalnoÊci aktywów i wymagalnoÊci pasywów banku oraz brak mo˝liwo-
Êci uzupe∏nienia brakujàcych Êrodków poprzez wniesienie dodatkowych funduszy
w∏asnych przez akcjonariuszy.

Dnia 24 czerwca 2004 roku – dzieƒ póêniej po wprowadzeniu limitu wy-
p∏at przez Dialog-Optim – wstrzymanie wszelkich p∏atnoÊci na czas nieokreÊlo-
ny og∏osi∏ Promeksimbank. Za∏o˝ony 17 maja 1994 roku Promeksimbank by∏
niedu˝ym bankiem, który nie podawa∏ swoich aktualnych danych finansowych.
Zgodnie z rosyjskimi standardami rachunkowoÊci, wed∏ug stanu na 31 grudnia
2002 roku jego suma bilansowa wynosi∏a 33,6 mln USD, fundusze w∏asne 10,2
mln USD, a zysk netto 0,331 mln USD12. Chocia˝ by∏ to bank porównywalny
wielkoÊcià z polskimi bankami spó∏dzielczymi, odgrywa∏ on istotnà rol´ w rosyj-
skim sektorze bankowym ze wzgl´du na du˝à popularnoÊç wÊród innych banków
emitowanych przez Promeksimbank obligacji.

Promeksimbank inwestowa∏ swoje Êrodki finansowe w rynek nieruchomo-
Êci po∏o˝onych w okolicach Moskwy. K∏opoty Promeksimbanku doprowadzi∏y do
paniki w ca∏ym systemie bankowym. Okaza∏o si´, i˝ pomimo oÊwiadczeƒ w∏adz
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centralnych o kontrolowaniu sytuacji, kolejne banki nie potrafiàc przezwyci´˝yç
swoich problemów z p∏ynnoÊcià, wywo∏anych masowym wycofywaniem depozy-
tów, musia∏y przerwaç wykonywanie czynnoÊci bankowych.

W ciàgu nast´pnych dni o swoich k∏opotach finansowych i zaprzestaniu
dzia∏alnoÊci informowa∏y kolejno niewielkie banki: Pawelecki, Komercyjny Bank
Oszcz´dnoÊciowy, Moszhilstrojbank i Rikom13. Dnia 29 lipca 2004 roku Bank
Centralny Rosji cofnà∏ im pozwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci. Jako powód
wskazano nieprzestrzeganie przez te banki wymogów ustawowych oraz niezdol-
noÊç do regulowania swoich zobowiàzaƒ. Jako bezpoÊrednià przyczyn´ upadku
Promeksimbanku i pozosta∏ych czterech banków podano opóênienie przekracza-
jàce 15 dni w przekazaniu sprawozdaƒ finansowych do nadzoru.

Paradoksalnie upad∏oÊç kolejnych banków, które nie mia∏y du˝ego znacze-
nia w systemie bankowym (Komercyjny Bank Oszcz´dnoÊciowy zajmowa∏ 351
miejsce w Rosji pod wzgl´dem wielkoÊci depozytów, Promeksimbank – 361, Mo-
szhilstrojbank – 1217), rozpocz´∏a proces stabilizowania sektora. Po upadku dzie-
wi´ciu banków w∏adze paƒstwowe: rzàd, parlament i Bank Centralny Rosji przy-
stàpi∏y do spóênionych, ale radykalnych i skoordynowanych dzia∏aƒ, obni˝ajàc
dwukrotnie poziom rezerw obowiàzkowych z 9% do 7% w czerwcu oraz z 7% do
3,5% w lipcu 2004 roku Duma Paƒstwowa Rosji bardzo szybko uchwali∏a legisla-
cj´, na mocy której w przypadku upad∏oÊci banków depozyty klientów sà gwa-
rantowane do wysokoÊci 100 tys. rubli (ok. 3.400 USD). Poniewa˝ prawo wesz∏o
w ˝ycie z datà wstecznà 1 stycznia 2004 roku, klienci upadajàcych banków od-
zyskajà cz´Êç swoich Êrodków.

Tabela 9. Najwi´ksze firmy Europy Ârodkowo-Wschodniej (wg stanu na
31.12.2003 r.)

Lp. Nazwa Kraj Bran˝a
Przychody Zysk Kapitalizacja Zatrudnienie

w mln USD w osobach
1 Gazprom Rosja paliwa 27 528 5 570 28 227 330 200
2 ¸ukoil Rosja paliwa 22 299 3 701 18 324 b.d.
3 RAO JES Rosja energ. 18 800 802 11 369 577 000
4 Rossijskie

˚elieznyje Dorogi Rosja transp. 18 494 b.d. b.d. b.d.
5 Jukos Rosja paliwa 16 332 b.d. 28 517 100 000
6 TNK BP Rosja paliwa 10 379 2 811 b.d. b.d.
7 PKN ORLEN S.A. Polska paliwa 8 669 275 2 859 15 133
8 Surgutnieftiegaz Rosja paliwa 6 953 b.d. 11 045 b.d.
9 MOL W´gry paliwa 6 717 445 2 976 b.d.

10 Sibnieft Rosja paliwa 6 590 2 278 13 513 b.d.

èród∏o: „Rzeczpospolita”, 9.09.2004 r.
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Decydujàcy wp∏yw na dalszà sytuacj´ banków w Rosji mia∏y pot´gujàce si´
k∏opoty jednego z najwi´kszych koncernów Europy Ârodkowej i Wschodniej – Ju-
kosu.

Upadek rosyjskiego giganta naftowego determinowa∏ sytuacj´ w systemie
bankowym w Rosji. Sytuacja ta uzmys∏owi∏a, i˝ podobne post´powanie, jak wo-
bec Jukosu, mo˝e dotknàç banki.

Czerwcowe upadki dotyczy∏y przewa˝nie ma∏ych banków. Dnia 6 lipca 2004
roku zamknà∏ swoje oddzia∏y Guta Bank. Wed∏ug oÊwiadczenia banku, w zwiàz-
ku z wyp∏yni´ciem w maju ok. 345 mln USD Êrodków finansowych oraz znacz-
nymi wyp∏atami w lipcu bank zosta∏ zmuszony do zawieszenia bie˝àcych trans-
akcji14. Guta Bank nale˝a∏ do czo∏ówki rosyjskich banków.

Tabela 10. Suma bilansowa, fundusze w∏asne oraz wynik finansowy netto
Guta Banku za lata 2000–2003 (w tys. USD)

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003

Aktywa 518 856 599 628 761 666 1 041 053

Fundusze w∏asne 118 781 138 551 90 360 102 884

Wynik finansowy netto 1 022 1 582 2 455 5 903

* Dane za 2003 r. wg standardów rosyjskich nie zweryfikowane przez audyt.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie raportów rocznych banku.

Guta Bank by∏ cz´Êcià grupy kapita∏owej „Guta Group”, obejmujàcej po-
nad sto przedsi´biorstw z ró˝nych bran˝, m.in.: bankowoÊci, ubezpieczeƒ, tele-
komunikacji, handlu, leÊnictwa, przemys∏u spo˝ywczego, przemys∏u lekkiego.
Guta Bank zosta∏ za∏o˝ony 28 listopada 1991 roku. Chocia˝ posiada∏ on sieç po-
nad 150 placówek, to jednak g∏ównym obszarem jego zainteresowania i prowadze-
nia dzia∏alnoÊci by∏ region Moskwy. Pe∏en zakres prowadzonych us∏ug oraz ofe-
rowanych produktów sprawia∏, i˝ liczba klientów banku dochodzi∏a do 500 tys.15

Bank ten odgrywa∏ szczególne znaczenie w systemie finansowym Rosji ze wzgl´-
du na fakt, i˝ deponentem tego banku by∏ RAO JES – monopolista energetycz-
ny Rosji (elektrownie i sieci przesy∏owe).

Specyficzny sposób inwestowania banku, który skupowa∏ tracàce na war-
toÊci akcje Jukosu, doprowadzi∏ Guta Bank do problemów finansowych. Bank
próbowa∏ ratowaç swojà pozycj´, usi∏ujàc zaciàgnàç kredyt w wysokoÊci 400 mln
USD w paƒstwowym Wniesztorgbanku (bank nie móg∏ otrzymaç kredytów na ryn-
ku mi´dzybankowym). Odmowa udzielenia kredytu sprawi∏a, i˝ Guta Bank utra-
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ci∏ p∏ynnoÊç i og∏osi∏ bankructwo. Dnia 7 lipca 2004 roku ten sam Wniesztorg-
bank za symboliczny 1 mln rubli (ok. 34 tys. USD) kupi∏ zbankrutowany Guta
Bank i natychmiast dosta∏ od Banku Centralnego Rosji 700 mln dolarów po˝ycz-
ki na jego uzdrowienie16.

Bankructwo Guta Banku rozpocz´∏o kolejnà fal´ spekulacji na temat nast´p-
nych „ofiar” w rosyjskim sektorze bankowym. Nieoczekiwanie przedmiotem zain-
teresowania sta∏ si´ potentat na rynku bankowym i jeden z najsilniejszych banków
rosyjskich – Alfa Bank. Alfa Bank, za∏o˝ony w 1990 roku, posiada swoje placówki
w Rosji, Kazachstanie, Ukrainie, Holandii oraz biura w Londynie i Nowym Jor-
ku. Bank prowadzi swoje rachunki dla oko∏o 900 tys. osób fizycznych i ponad 60
tys. podmiotów gospodarczych17. Dynamiczny rozwój banku, innowacyjnoÊç us∏ug
i produktów, dba∏oÊç o jakoÊç obs∏ugi klienta zdecydowanie wyró˝nia ten bank
na tle ca∏ego sektora bankowego w Rosji. Alfa Bank by∏ pierwszym rosyjskim
bankiem, który rozwinà∏ swojà nowoczesnà sieç bankowoÊci detalicznej w stylu
zachodnim: nowoczesne bankomaty, dost´p do zachodnich kart kredytowych i p∏at-
niczych, estetyczny wystrój placówek. Alfa Bank jako jedyny bank w Rosji od kil-
ku ju˝ lat prowadzi swojà sprawozdawczoÊç wed∏ug mi´dzynarodowych standar-
dów rachunkowoÊci oraz systematycznie udost´pnia swoje roczne raporty.

Tabela 11. Wybrane dane finansowe oraz wspó∏czynniki ROA i ROE Alfa Ban-
ku za lata 1999–2003 (dane w mln USD, wskaêniki w %)

Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003

Suma bilansowa 1 337 1 882 2 726 4 118 5 884

Kredyty 390 902 1 542 2 652 3 572

Depozyty 811 1 363 2 222 3 315 4 792

Kapita∏ w∏asny 233 125 278 431 547

Zysk netto 50 77 85 105 106

ROA 3,74 24,44 3,13 3,06 2,11

ROE 102,00 33,04 68,33 37,62 24,49

èród∏o: http://www.alfa-bank.com, 15.08.2004 r.

Od 1993 roku sprawozdania Alfa Banku sà badane przez
PricewaterhouseCoopers. PrzejrzystoÊç prowadzonej dzia∏alnoÊci bankowej spra-
wia, i˝ bank ten by∏ laureatem presti˝owych nagród przyznawanych przez reno-
mowane instytucje dla najlepszego banku w Rosji (m.in. The Banker, Euromo-
ney, Global Finance, Operational Magazine Risk).
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Zainteresowanie mediów skierowane na Alfa Bank wywo∏a∏o panik´ wÊród
jego klientów. Dnia 6 lipca 2004 roku zarzàd banku wystosowa∏ oficjalny komu-
nikat, w którym stwierdzi∏, i˝ Alfa Bank nie ma k∏opotów z bie˝àcà p∏ynnoÊcià,
a jego zobowiàzania sà regulowane terminowo. JednoczeÊnie zarzàd oskar˝y∏ me-
dia oraz swoich konkurentów o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.
Poniewa˝ komunikat nie uspokoi∏ klientów, dzieƒ póêniej Przewodniczàcy Rady
Nadzorczej, Prezes oraz Dyrektor Generalny wystosowali w imieniu Alfa Banku
pismo do swoich klientów, partnerów i inwestorów, w którym podkreÊlali, i˝ sy-
tuacja banku jest stabilna, nie wyst´pujà ˝adne przes∏anki makroekonomiczne
do powstania kryzysu bankowego w Rosji, a zaistnia∏a sytuacja banku jest wy-
wo∏ana przez nieodpowiedzialnych urz´dników, analityków i dziennikarzy18. De-
cydenci banku podkreÊlili tak˝e, i˝ nie zamierzajà ubiegaç si´ o jakikolwiek kre-
dyt stabilizacyjny od banku centralnego.

W celu u∏atwieƒ dla swoich klientów, poczàwszy od 8 lipca 2004 roku wy-
d∏u˝ono godziny pracy placówek banku do 21.00, przerwano urlopy pracowników
banku oraz wynaj´to dodatkowych kasjerów. Alfa Bank wprowadzi∏ tak˝e od
7 lipca dodatkowà prowizj´ w wysokoÊci 10% wycofywanej przed terminem lokaty.
Decyzja ta by∏a kwestionowana przez prawników, którzy twierdzili, ˝e narusza
ona w znaczàcy sposób umowy podpisane wczeÊniej z posiadaczami lokat.

W celu ratowania banku g∏ówni akcjonariusze wp∏acili oko∏o 1 mld USD
jako zasilenie kapita∏ami w∏asnymi19. Alfa Bank uzyska∏ tak˝e pomoc od mi´dzy-
narodowych instytucji, takich jak: VISA i MasterCard, które w najtrudniejszym
okresie udzieli∏y wsparcia bankowi, informujàc klientów o swoim zaufaniu do te-
go banku i respektowaniu transakcji, wykonanych przy u˝yciu kart p∏atniczych
Alfa Banku.

Zdeterminowane dzia∏ania odnios∏y skutek. Dnia 13 lipca 2004 roku, po
raz pierwszy od tygodnia, bilans wp∏at od osób fizycznych by∏ wi´kszy od sumy
wyp∏at. Sytuacja zacz´∏a si´ uspokajaç. Dnia 18 lipca 2004 roku zniesiono 10%
prowizj´ od przedterminowych wyp∏at Êrodków finansowych. Uznano to za ko-
niec kryzysu w omawianym banku. Bank powróci∏ do normalnych godzin pracy.
Decyzjà zarzàdu uzyskane dochody w postaci pobranej dziesi´cioprocentowej pro-
wizji zostanà zwrócone klientom, którzy zachowali swoje rachunki w banku,
w postaci 0,5% rocznej premii.

Wed∏ug oÊwiadczenia Przewodniczàcego Rady Nadzorczej z Alfa Banku zo-
sta∏o wycofane w okresie od 5 do 19 lipca 2004 roku oko∏o 585 mln USD20. Stra-
ty wynikajàce z d∏u˝szego czasu pracy oddzia∏ów, zatrudnienia dodatkowych ban-
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kowców, kasjerów i ochraniarzy zosta∏y oszacowane na oko∏o 10 mln USD. Znacz-
nie gorszà stratà wed∏ug zarzàdu banku jest jednak utrata zaufania wÊród klien-
tów, na którego odbudowanie potrzeba w jego opinii kilku lat. Dlatego te˝ zarzàd
banku pragnie podaç do sàdu niektóre media za nieodpowiedzialne dzia∏ania ma-
jàce na celu wywo∏anie paniki wÊród klientów banku.

4. Wnioski z analizy przyczyn i przebiegu kryzysu bankowego
w Rosji

W analizowanym okresie w Rosji wystàpi∏o szereg symptomów, które sà charak-
terystyczne dla kryzysu bankowego: run na banki, zagro˝enie stabilnoÊci wielu
podmiotów gospodarczych nale˝àcych do istotnych bran˝ i sektorów gospodarki,
ograniczenie dop∏ywu pieniàdza na rynku, zak∏ócenia w funkcjonowaniu rozli-
czeƒ pieni´˝nych, interwencja w∏adz paƒstwowych, w celu uspokojenia rynku, spa-
dek zaufania spo∏eczeƒstwa do systemu bankowego, etc. Skala obserwowanych
zjawisk nie by∏a jednak tak du˝a, aby spowodowaç kryzys ekonomiczny towarzy-
szàcy zazwyczaj kryzysom bankowym. Sytuacja taka mog∏a jednak zaistnieç w przy-
padku, gdyby nastàpi∏a upad∏oÊç Alfa Banku.

Elementem, który w znacznej mierze przeszkodzi∏ eskalacji kryzysu by∏ brak
makroekonomicznych podstaw do pogorszenia koniunktury sektora bankowego.
W 2003 roku wi´kszoÊç rosyjskich banków zanotowa∏a najlepsze w historii wyni-
ki finansowe. Powtórzenie kryzysu bankowego z 1998 roku, który by∏ kryzysem
transformacji i kryzysem nierównowagi wewn´trznej, przy opisywanym uk∏adzie
w rosyjskim sektorze bankowym oraz przy wysokim tempie wzrostu gospodar-
czego, rosnàcych rezerwach walutowych i stabilizujàcej si´ inflacji w krótkoter-
minowej perspektywie nale˝y uznaç za ma∏o prawdopodobne. W procesie upad∏o-
Êci banków w Rosji w 2004 roku mo˝na wyodr´bniç dwie kategorie przyczyn:

• naruszenie regulacji bankowych i utrata p∏ynnoÊci banków wywo∏ana pa-
nikà klientów,

• próby przej´cia w∏asnoÊci atrakcyjnych banków.
Upadek dziewi´ciu pierwszych banków by∏ nast´pstwem rozpocz´cia pro-

cesu porzàdkowania sektora bankowego. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e odebranie ze-
zwoleƒ dla Sodbiznesbanku i banku Nowoczerkaskiego by∏o zasadne. ˚aden or-
gan nadzorczy nie powinien tolerowaç wprowadzania do obrotu finansowego
wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych êróde∏ lub finansowania ter-
roryzmu za poÊrednictwem banków.

Sytuacja w Rosji przybra∏a jednak gwa∏towniejszà form´ z powodu opiesza-
∏oÊci Banku Centralnego Rosji w egzekwowaniu prawa oraz braku przygotowa-
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nia ze strony instytucji nadzorczych do przeprowadzenia takich dzia∏aƒ w sek-
torze bankowym. Fundamentalny brak przejrzystoÊci funkcjonowania banków
oraz zaufania do tych instytucji wÊród spo∏eczeƒstwa po przebytym w 1998 roku
kryzysie bankowym wywo∏a∏ run na banki, którego przy zaplanowanym post´po-
waniu mo˝na by∏o uniknàç.

S∏aboÊç systemu bankowego zosta∏a uwypuklona po nieodpowiedzialnych
wypowiedziach przedstawicieli organów nadzorczych, które doprowadzi∏y do upa-
d∏oÊci kolejne banki. Zakorzenione w spo∏eczeƒstwie przekonanie o post´powa-
niu w∏adz w przypadkach kryzysów spot´gowa∏o panik´ na rynku. Brak szybkiej
reakcji instytucji centralnych spowodowa∏ upadek kilku banków Êredniej wielko-
Êci. Dopiero przeforsowanie poprawek legislacyjnych oraz obni˝enie stopy rezerw
obowiàzkowych, które zwi´kszy∏y poziom p∏ynnoÊci sektora uratowa∏o nast´pne
banki przed upad∏oÊcià.

Nale˝y zauwa˝yç, i˝ obok negatywnych skutków upad∏oÊci banków opisy-
wana sytuacja w Rosji przynios∏a równie˝ korzyÊci dla sektora bankowego. Ka˝-
dy rodzaj upad∏oÊci banku trzeba rozpatrywaç tak˝e w kategoriach pozytywnych,
jako zjawisko inspirujàce do podejmowania dzia∏aƒ21. Rozpatrujàc w takim kon-
tekÊcie upadki banków w Rosji w 2004 roku nale˝y stwierdziç, i˝ zaistnia∏a sy-
tuacja unaoczni∏a wielu akcjonariuszom koniecznoÊç dofinansowania banków, prze-
strzegania prawa bankowego, a tak˝e podniesienia jakoÊci kapita∏ów w∏asnych.
Miejsce s∏abszych banków zosta∏o zaj´te przez inne banki, starajàce si´ wype∏niç
w ten sposób pojawiajàcà si´ nisz´ rynkowà. Ogromnà zaletà ostatnich zdarzeƒ
w Rosji by∏ tak˝e fakt, ˝e osoby zarzàdzajàce aktywami i pasywami banków zdo-
by∏y cenne doÊwiadczenia w utrzymywaniu p∏ynnoÊci banku w przypadku maso-
wego wycofywania depozytów przed terminem ich wymagalnoÊci.

Natomiast zupe∏nie nowymi przyczynami, które nie wystàpi∏y w dotych-
czasowych znanych kryzysach bankowych, by∏y próby przej´cia samodzielnych
banków oraz precedensowe na takà skal´ u˝ycie mediów, w celu uzyskania kon-
troli nad prywatnymi bankami. Upad∏oÊç Guta Banku oraz problemy Alfa Ban-
ku pokaza∏y rol´ w∏adzy w procesie funkcjonowania sektora bankowego. Jest
rzeczà oczywistà, i˝ prywatne banki, dzia∏ajàc w konkretnym otoczeniu zewn´trz-
nym, majà powiàzania z grupami interesu danego kraju. Problemem jest jednak
uchwycenie takich warunków wspó∏pracy, aby skala i zakres powiàzaƒ pozwoli-
∏y na samodzielnà realizacj´ wytyczonych strategii przez banki.

Wydarzenia rosyjskie po raz kolejny pokaza∏y koniecznoÊç zwi´kszania nie-
zale˝noÊci systemu bankowego. Ka˝da ingerencja w struktur´ systemu bankowego
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w gospodarce rynkowej narusza w znaczàcy sposób funkcjonowanie tego syste-
mu. Ataki na Guta Bank i Alfa Bank by∏y starannie przemyÊlanymi i realizowa-
nymi z drobiazgowà precyzjà posuni´ciami, majàcymi na celu przej´cie obu ban-
ków. O uratowaniu Alfa Banku zadecydowa∏a jedynie obawa wynikajàca
z konsekwencji upadku banku dla sektora bankowego w Rosji.

Postrzeganie sytuacji jaka zaistnia∏a w Rosji w wy˝ej przedstawionym kon-
tekÊcie nie mo˝e t∏umaczyç zbyt póênej reakcji Banku Centralnego Rosji na ko-
lejne bankructwa banków. BezczynnoÊç organów nadzorczych w podobnych przy-
padkach w przysz∏oÊci mo˝e doprowadziç do szybkiego rozprzestrzenienia si´
kryzysu bankowego, tym bardziej, i˝ zgodnie z prognozami Banku Centralnego
Rosji ponad 350 banków nie b´dzie w stanie spe∏niç wymogów niezb´dnych do
przystàpienia do systemu gwarantowania depozytów (zostanà one zmuszone do
zaprzestania przyjmowania depozytów). Spowoduje to niewàtpliwie upadek tych
banków lub stanà si´ one przedmiotem fuzji i przej´ç (M&A). BiernoÊç instytu-
cji nadzorczych w takich momentach, brak zdecydowanych posuni´ç w poczàtko-
wym okresie kryzysu czy wr´cz nieodpowiedzialnoÊç urz´dników mo˝e doprowa-
dziç do „efektu domina” w systemie bankowym, a nawet ca∏ej gospodarce. Banki,
którym cofni´to zezwolenia w 2004 roku nie by∏y nowicjuszami w sektorze ban-
kowym. Wszystkie przetrwa∏y kryzys bankowy w 1998 roku.

Kryzys w sektorze bankowym w Rosji ma te˝ swoich beneficjentów. Naj-
wi´ksze profity z trudnej sytuacji prywatnych banków osiàgn´∏y dwa najwi´ksze
banki paƒstwowe: Sbierbank i Wniesztorgbank. Wed∏ug szacunków klienci wp∏a-
cili do nich w ostatnim okresie ponad 2 mld rubli (ok. 68,9 mln USD)22. Ponad-
to Wniesztorgbank za symbolicznà kwot´ zosta∏ nabywcà Guta Banku. Proble-
my prywatnych banków znacznie umocni∏y tak˝e banki z wi´kszoÊciowym udzia∏em
inwestorów z kapita∏em zagranicznym. International Moscow Bank (Grupa HVB),
Citibank, Raiffeisen i inne banki wykorzysta∏y problemy rosyjskiego sektora, po-
zyskujàc w tym okresie wartoÊciowych klientów (dotyczy to zw∏aszcza podmio-
tów gospodarczych), zainteresowanych stabilnoÊcià i przewidywalnoÊcià mi´dzy-
narodowych instytucji. Innymi beneficjentami upad∏oÊci banków by∏y osoby, które
trafnie zdiagnozowa∏y i zaprognozowa∏y sytuacj´, która wystàpi∏a w systemie
bankowym. Zwi´kszone obroty na gie∏dzie mogà sugerowaç, i˝ doprowadzi∏o to
do manipulacji kursami kilku spó∏ek w celach spekulacyjnych.

Skutki zaistnia∏ej sytuacji w sektorze bankowym w Rosji b´dà jeszcze w d∏u-
gim okresie determinowaç kontastacj´ rosyjskiej gospodarki i systemu bankowe-
go. Do najwa˝niejszych z nich mo˝na zaliczyç:

• wzmocnienie nadzoru bankowego,
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• udoskonalenie istniejàcych regulacji i prawa bankowego,
• zmiana postrzegania Rosji przez potencjalnych inwestorów w kontekÊcie

poszanowania ich praw oraz ochrony w∏asnoÊci,
• negatywny wp∏yw zdarzeƒ na klimat inwestycyjny w Rosji oraz rozwój

prywatnej przedsi´biorczoÊci,
• zahamowanie rozwoju prywatnych banków,
• spadek zaufania do sektora bankowego,
• obcià˝enie bud˝etu kosztami zaistnia∏ej sytuacji, których w wi´kszoÊci

mo˝na by∏o uniknàç poprzez skuteczniejsze i szybsze dzia∏ania instytucji
nadzorczych,

• zniech´cenie funkcjonujàcych banków oraz firm prowadzàcych dzia∏al-
noÊç na terytorium Rosji do sporzàdzania przejrzystych raportów finan-
sowych zgodnie ze standardami mi´dzynarodowymi (Alfa Bank i Jukos
nale˝a∏y do liderów w tej dziedzinie); przejrzystoÊç i jawnoÊç sà tymcza-
sem podstawà funkcjonowania rynków finansowych,

• apoteoza niepisanych praw funkcjonujàcych w gospodarce, Êwiecie finan-
sowym, w tym w systemie bankowym,

• tolerancja braku przejrzystoÊci regu∏ oraz jednostek nie przestrzegajà-
cych prawa bankowego (m.in. poziom i jakoÊç kapita∏ów),

• brak stosowania dobrych zasad praktyki nadzorczej – wybiórcze respek-
towanie prawa wobec poszczególnych uczestników rynku,

• zmniejszenie zaufania do ratingów renomowanych instytucji mi´dzynaro-
dowych, które w poÊpiechu zmienia∏y oceny rosyjskich banków.

Innym skutkiem upad∏oÊci banków oraz runu na banki by∏o wycofanie cz´-
Êci depozytów oraz Êrodków finansowych, znajdujàcych si´ na rachunkach bie˝à-
cych, poza system bankowy (szacuje si´, i˝ Rosjanie utrzymujà od 20 do 50 mld
rubli poza systemem bankowym). Niepokojàcy jest fakt, i˝ w swoim pierwszym
odruchu osoby fizyczne, majàc w pami´ci kryzys bankowy z 1998 roku oraz utra-
t´ znacznej cz´Êci oszcz´dnoÊci, próbujà utrzymywaç swoje Êrodki finansowe
w postaci gotówki. W dwóch dniach – 8 i 9 lipca 2004 roku Rosjanie wycofali
z sektora bankowego równowartoÊç 859 mln USD (w samej tylko Moskwie rów-
nowartoÊç 687 mln USD). Szacuje si´, i˝ w ciàgu czerwca i lipca wycofano z ro-
syjskiego systemu bankowego Êrodki finansowe o równowartoÊci 2 mld USD23.

Klasyczny ekonomiczny motyw przezornoÊci zosta∏ zwielokrotniony poprzez
wysoki stopieƒ niepewnoÊci co do perspektyw sektora bankowego w przypadku
wyst´pujàcych zaburzeƒ w turbulentnym otoczeniu rosyjskiej gospodarki. Du˝y
odp∏yw kapita∏u z banków by∏ tak˝e spowodowany ucieczkà od rodzimej waluty
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osób fizycznych oraz prawnych i dokonaniu jej wymiany na inne waluty (g∏ów-
nie dolara amerykaƒskiego). W lipcu 2004 roku zosta∏a zakupiona w Rosji rekor-
dowa w ciàgu ostatnich pi´ciu lat iloÊç dolarów amerykaƒskich. Upad∏oÊç ban-
ków by∏a te˝ powodem odp∏ywu cz´Êci kapita∏u poza granice kraju.

Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ spadek zaufania do banków wÊród spo∏eczeƒstwa
rosyjskiego b´dzie odczuwalny przez najbli˝sze miesiàce. Zadaniem nadzoru ban-
kowego b´dzie do∏o˝enie wszelkich staraƒ, aby sektor bankowy by∏ postrzegany
w jak najlepszym Êwietle.

5. Streszczenie

W opracowaniu poddano analizie przypadki upad∏oÊci prywatnych banków w Ro-
sji w 2004 r. Proces upad∏oÊci zosta∏ przedstawiony w kontekÊcie aktualnej struk-
tury i sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora bankowego w Rosji. Analizà ob-
j´to jedenaÊcie banków. Stwierdzono, ˝e przyczynà ich upad∏oÊci by∏o naruszenie
regulacji bankowych, utrata ich p∏ynnoÊci wywo∏ana panikà klientów oraz próba
przej´cia w∏asnoÊci atrakcyjnych banków. Po raz pierwszy w walce konkurencyj-
nej mi´dzy bankami u˝yto na takà skal´ mediów w celu wyeliminowania okre-
Êlonych banków oraz przej´cia ich atrakcyjnych klientów. Wskazano tak˝e, i˝
w przypadku wczeÊniejszej reakcji Centralnego Banku Rosji mo˝na by∏o prawdo-
podobnie uniknàç w pewnym stopniu skutków zaistnia∏ej sytuacji. Stwierdzono,
˝e czynnikami determinujàcymi wizerunek systemu bankowego w Rosji w naj-
bli˝szej przysz∏oÊci b´dà: wyciàgni´cie wniosków z upadków banków, wyegzekwo-
wanie od sektora bankowego przestrzegania istniejàcych regulacji oraz dokoƒcze-
nie rozpocz´tych reform legislacyjnych.
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Alternatywne metody szacowania cash flows

1. Zagadnienia wst´pne

W teorii i praktyce stosowane sà alternatywnie dwie szko∏y (filozofie) szacowa-
nia przep∏ywów pieni´˝nych (cash flows), tj. szko∏a ksi´gowa i szko∏a finansowa.
Filozofia ksi´gowa sporzàdzania przep∏ywów pieni´˝nych opiera si´ na prawie bi-
lansowym, które pozwala na wyliczenie przep∏ywów pieni´˝nych wed∏ug dwóch
metod:

• metody poÊredniej – gdzie punktem wyjÊcia jest zysk netto,
• metody bezpoÊredniej – gdzie zestawia si´ (bezpoÊrednio ze sobà) dwa

strumienie pieni´˝ne: wp∏ywy i wydatki.
Szko∏a finansowa obliczania cash flows pos∏uguje si´ ca∏kowicie innymi ka-

tegoriami poj´ciowymi, tj. mar˝à operacyjnà brutto i majàtkiem obrotowym net-
to. Tu równie˝ mo˝na mówiç o dwóch metodach szacowania cash flows, gdy˝
mar˝´ brutto ustala si´ na sposoby. Wyró˝niç zatem mo˝na:

• metod´ poÊrednià – bazujàcà na zysku operacyjnym i operacyjnych kosz-
tach niemonetarnych,

• metod´ bezpoÊrednià – opartà na przychodach operacyjnych i opera-
cyjnych kosztach monetarnych.

W Polsce, wraz wejÊciem w ˝ycie ustawy1 o rachunkowoÊci z 1994 roku,
przyj´ty zosta∏ model szacowania cash flows zbli˝ony do metodologii angielskiej,
oparty na metodzie poÊredniej. Jednak˝e proces wejÊcia Polski w struktury unij-
ne wymusi∏ dostosowanie rozwiàzaƒ rachunkowych oraz zakresu informacyjne-
go sprawozdaƒ finansowych zarówno do Dyrektyw Unii Europejskiej, jak i do
rozwiàzaƒ uj´tych w Mi´dzynarodowych Standardach RachunkowoÊci, za który-
mi opowiada si´ Komisja Europejska.

Nowelizacja ustawy o rachunkowoÊci wprowadzona w ˝ycie w pe∏nym wy-
miarze z dniem 1 stycznia 2002 roku, obliguje jednostki gospodarcze, okreÊlone
w art. 64 ust. 1 tej˝e ustawy, do sporzàdzania „rachunku przep∏ywów pieni´˝-
nych” (do koƒca 2001 roku ten rodzaj sprawozdaƒ finansowych okreÊlano mia-
nem „sprawozdaƒ z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych”). Zmieniona ustawa o ra-

1 Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.



chunkowoÊci da∏a mo˝liwoÊç wyboru pomi´dzy znanà ju˝ metodà poÊrednià sza-
cowania cash flows a nowà – bezpoÊrednià (tzw. metodà kasowà). Jednak˝e u∏om-
noÊcià nowelizacji by∏a niejednoznacznoÊç terminów wykorzystywanych na potrze-
by bilansu, rachunku zysków i strat, a tak˝e rachunku przep∏ywów pieni´˝nych,
co przysparza∏o wiele trudnoÊci przy sporzàdzaniu sprawozdania cash flows. Do-
precyzowanie definicji oraz scharakteryzowanie poszczególnych elementów spra-
wozdania przep∏ywów pieni´˝nych nastàpi∏o dopiero w momencie wprowadzenia,
uchwa∏à Nr 5/03 Komitetu Standardów RachunkowoÊci z dnia 22 lipca 2003 roku,
Krajowego Standardu RachunkowoÊci Nr 1 „Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych”
(KSR1).

2. Przep∏ywy pieni´˝ne w myÊl prawa bilansowego

W myÊl KSR1 i ustawy o rachunkowoÊci jednostka w rachunku przep∏ywów pie-
ni´˝nych, sporzàdzanym metodà poÊrednia lub bezpoÊrednià, wykazuje przep∏y-
wy w podziale na trzy rodzaje dzia∏alnoÊci: operacyjnà, inwestycyjnà i finansowà
(tabela 1). Jednak metodà bezpoÊrednià lub poÊrednià prezentuje si´ wy∏àcznie
dane dotyczàce przep∏ywów z dzia∏alnoÊci operacyjnej2, natomiast dane dotyczà-
ce przep∏ywów z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej i finansowej – zawsze metodà bezpo-
Êrednià. Pami´taç nale˝y, ˝e okreÊlenie metoda poÊrednia (lub metoda bezpoÊred-
nia) oznacza sposób prezentacji informacji o przep∏ywach dzia∏alnoÊci operacyjnej,
a nie technik´ obliczeƒ prowadzàcych do okreÊlonego sposobu prezentacji.

Na potrzeby rachunku cash flows podstawowe sfery dzia∏alnoÊci jednostki
okreÊlone sà nast´pujàco:

• przep∏ywy z dzia∏alnoÊci operacyjnej – obejmujà przede wszystkim
skutki pieni´˝ne tych operacji i zdarzeƒ, które wymagajà uwzgl´dnienia
przy ustalaniu wyniku finansowego (zysku/straty) ze sprzeda˝y. Je˝eli
jednostka wytwarza okreÊlony rodzaj produktów lub Êwiadczy us∏ugi, to
w dzia∏alnoÊci operacyjnej wykazuje si´ wp∏ywy i wydatki zwiàzane z pro-
dukcjà i sprzeda˝à tych produktów lub wykonywaniem us∏ug albo te˝
gdy jednostka zajmuje si´ obrotem towarowym (handlem), wówczas w dzia-
∏alnoÊci operacyjnej wykazuje si´ wp∏ywy i wydatki zwiàzane z nabyciem
i sprzeda˝à towarów;

• przep∏ywy z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej – obejmujà wydatki i wp∏y-
wy poniesione na zakup (budow´) lub uzyskane ze sprzeda˝y przez jed-
nostk´ aktywów trwa∏ych (z wyjàtkiem d∏ugoterminowych rozliczeƒ mi´-
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dzyokresowych oraz nale˝noÊci d∏ugoterminowych, je˝eli dotyczà one dzia-
∏alnoÊci operacyjnej) oraz inwestycji krótkoterminowych (z wyjàtkiem Êrod-
ków pieni´˝nych i innych aktywów pieni´˝nych oraz aktywów finanso-
wych zaliczanych do ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych), a tak˝e pieni´˝ne
korzyÊci i koszty prowadzenia tej dzia∏alnoÊci;

• przep∏ywy z dzia∏alnoÊci finansowej – obejmujà wp∏ywy i wydatki
zwiàzane zarówno z pozyskaniem, jak i sp∏atà w∏asnych i obcych êróde∏
finansowania. Powodujà one jednoczeÊnie zmiany rozmiarów i relacji ka-
pita∏u (funduszu) w∏asnego i zad∏u˝enia w jednostce, przy czym przez za-
d∏u˝enie rozumie si´ tu zad∏u˝enie z innych tytu∏ów ni˝ zakupy (mate-
ria∏ów, surowców, towarów, us∏ug) zwiàzane z dzia∏alnoÊcià operacyjnà.

Tabela 1. Struktura rachunków przep∏ywów pieni´˝nych

Metoda poÊrednia Metoda bezpoÊrednia

Dzia∏alnoÊç operacyjna Dzia∏alnoÊç operacyjna

Zysk/Strata netto Wp∏ywy (+)

blok korekt: Wydatki (–)

korekty in plus

korekty in minus

Strumieƒ operacyjny Strumieƒ operacyjny

Dzia∏alnoÊç inwestycyjna Dzia∏alnoÊç inwestycyjna

Wp∏ywy (+) Wp∏ywy (+)

Wydatki (–) Wydatki (–)

Strumieƒ inwestycyjny Strumieƒ inwestycyjny

Dzia∏alnoÊç finansowa Dzia∏alnoÊç finansowa

Wp∏ywy (+) Wp∏ywy (+)

Wydatki (–) Wydatki (–)

Strumieƒ finansowy Strumieƒ finansowy

Strumieƒ przep∏ywów netto Strumieƒ przep∏ywów netto

èród∏o: opracowanie w∏asne.

3. Szko∏a finansowa szacowania cash flows

Wyst´pujàcy w filozofii ksi´gowej podzia∏ ca∏kowitego strumienia pieni´˝nego na
trzy czàstkowe ma swoje odzwierciedlenie tak˝e w szkole finansowej. Ponadto
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ró˝nice pomi´dzy bezpoÊrednià i poÊrednià metodà, tak w szkole ksi´gowej, jak
i w finansowej, ograniczajà si´ do dzia∏alnoÊci operacyjnej. Oznacza to, ˝e bez
wzgl´du na rodzaj zastosowanej szko∏y ostateczna wartoÊç operacyjnych prze-
p∏ywów pieni´˝nych3 jest taka sama, jednak˝e czynniki kszta∏tujàce poziom
cash flows z dzia∏alnoÊci operacyjnej sà w ka˝dej z metod inaczej zaprezentowane.

Dzia∏alnoÊç operacyjna generuje strumieƒ pieni´˝ny dop∏ywajàcy do przed-
si´biorstwa. Jego wielkoÊç okreÊlona jest sumà mar˝y operacyjnej i zmian majàt-
ku obrotowego netto, obliczonego w okresie, w którym powsta∏a wymieniona
mar˝a operacyjna. Wspomniana suma nie uwzgl´dnia jeszcze wszystkich stru-
mieni pieni´˝nych. WielkoÊç ta jest korygowana strumieniem pieni´˝nym two-
rzonym przez dzia∏alnoÊç pozaoperacyjnà. Chodzi tutaj przede wszystkim o dzia-
∏alnoÊç inwestycyjnà oraz dzia∏alnoÊç finansowà4.

Strumieƒ generowany w dzia∏alnoÊci operacyjnej mo˝na wyraziç nast´pu-
jàcym wzorem5:

So = Mro – ΔCCN(t, t+1),

gdzie:
So – strumieƒ pieni´˝ny netto generowany przez dzia∏alnoÊç operacyjnà,
Mro – mar˝a operacyjna wytworzona w danym okresie,
ΔCCN – zmiana (przyrost lub zmniejszenie) majàtku obrotowego netto w okre-
sie od t do t + 1, ΔCCN = CCNt + 1 – CCNt.

W podejÊciu finansowym punktem wyjÊcia do badania przep∏ywu strumie-
ni finansowych jest mar˝a operacyjna (kategoria zbli˝ona do zysku operacyjne-
go). Rozpatrujàc przyczyny zmian w stanie posiadania pieniàdza, mo˝na powie-
dzieç, ˝e podstawowy strumieƒ pieni´˝ny dop∏ywajàcy do przedsi´biorstw generuje
dzia∏alnoÊç operacyjna. Mechanizmy generowania tego potencjalnego strumienia
pieniàdza wyjaÊnia teoria mar˝y operacyjnej (Mro).

Mar˝´ operacyjnà definiuje si´ jako ró˝nic´ pomi´dzy przychodami ze
sprzeda˝y (wed∏ug wartoÊci zafakturowanej, skorygowanej o ewentualne inne do-
chody i pomniejszonej o podatek od wartoÊci dodanej) a pieni´˝nymi kosztami
sprzeda˝y6 (wszystko dotyczy dzia∏alnoÊci operacyjnej z punktu widze-
nia cash flows):
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MRO = PS + D – P – KSM,

gdzie:
MRO – mar˝a operacyjna,
PS – przychody ze sprzeda˝y dotyczàce dzia∏alnoÊci operacyjnej,
D – inne dochody zaliczane do dzia∏alnoÊci operacyjnej w myÊl cash flows, nato-
miast w rachunku wyników wykazywane jako przychody finansowe lub zyski
nadzwyczajne,
P – podatek od wartoÊci dodanej,
KSM – koszty sprzeda˝y monetarne (pieni´˝ne) dotyczàce dzia∏alnoÊci operacyjnej.

Oszacowanie strumienia pieni´˝nego z dzia∏alnoÊci operacyjnej przy pomo-
cy mar˝y operacyjnej wyliczonej wed∏ug powy˝szej formu∏y okreÊlane jest mia-
nem metody finansowej bezpoÊredniej.

Je˝eli przyjmie si´, ˝e:

PS = PO – ZI/SI,

natomiast

ZO = PO – KO,
KO = KOM + KON,

ZO = PO – KOM + KON ⇒ PO = ZO + KOM + KON,

to

PS = ZO + KOM + KON – ZI/SI

oraz je˝eli przyjmie si´, ˝e:

KSM = KOM + K,

to

MRO = ZO – ZI/SI + D – P + KON – K,

gdzie:
PO – ksi´gowe przychody operacyjne,
KO – ksi´gowe koszty operacyjne,
KON – ksi´gowe koszty operacyjne niemonetarne (niepieni´˝ne),
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KOM – ksi´gowe koszty operacyjne monetarne (pieni´˝ne),
ZI/SI – zysk/strata z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej,
K – koszty monetarne zaliczane do dzia∏alnoÊci operacyjnej w myÊl cash flows,
natomiast w rachunku wyników wykazywane jako koszty finansowe lub straty
nadzwyczajne,
pozosta∏e oznaczenia jak poprzednio.

Oszacowanie strumienia pieni´˝nego przy pomocy mar˝y operacyjnej, opar-
tej na ksi´gowym zysku operacyjnym, okreÊlane jest mianem metody finanso-
wej poÊredniej.

Kategoria Mro mierzy potencjalny strumieƒ pieni´˝ny, który generuje dzia-
∏alnoÊç operacyjna. Jest to potencjalny strumieƒ, poniewa˝ realne zmiany w za-
sobach pieniàdza wywo∏ane wy∏àcznie dzia∏alnoÊcià operacyjnà zale˝à równie˝ od
dynamiki majàtku obrotowego netto (ΔCCN)7.

Zmiana stanu majàtku obrotowego netto odpowiada zmianie czynników
wytwórczych wykorzystywanych w dzia∏alnoÊci operacyjnej. Ustalenie wartoÊci
CCN sprowadza si´ do okreÊlenia ró˝nicy pomi´dzy: wartoÊcià odpowiadajàcà
sumie rezerwy transakcyjnej, nale˝noÊci operacyjnych i czynnych rozliczeƒ mie-
dzyokresowych a sumà wartoÊci zobowiàzaƒ operacyjnych i rozliczeƒ mi´dzy-
okresowych.

Wspomniana rezerwa transakcyjna uto˝samia zasób pieniàdza, który s∏u-
˝y przede wszystkim do niwelowania rozbie˝noÊci w czasie mi´dzy koniecznoÊcià
p∏acenia dostawcom za otrzymane towary, us∏ugi a uzyskiwanymi wp∏ywami za
sprzedane us∏ugi lub towary. Je˝eli teraz zostanie okreÊlony majàtek obrotowy
netto w dwóch okresach, to wzrost lub spadek CCN charakteryzuje strumieƒ
pieniàdza odp∏ywajàcego lub dop∏ywajàcego do przedsi´biorstwa. Wzrost CCN
poch∏ania Êrodki pieni´˝ne, natomiast jego spadek uwalnia zaanga˝owane w ob-
rocie Êrodki pieni´˝ne8.

PodkreÊliç z ca∏à stanowczoÊcià nale˝y, ˝e kategoria poj´ciowa – majàtek
obrotowy netto – nie powinna byç uto˝samiana z podobnie brzmiàcym terminem
– kapita∏ obrotowy netto, który w literaturze przedmiotu definiowany jest naj-
cz´Êciej jako:

• nadwy˝ka aktywów obrotowych nad pasywami (kapita∏ami) bie˝àcymi
(krótkoterminowymi) lub jako

• nadwy˝ka kapita∏ów sta∏ych (suma kapita∏ów w∏asnych i d∏ugotermino-
wych) nad aktywami trwa∏ymi.
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Porównujàc definicj´ kapita∏u obrotowego netto z definicjà majàtku obrotowe-
go netto, zauwa˝yç nale˝y, ˝e ta pierwsza jest poj´ciem szerszym. Wyliczajàc
wartoÊç CCN, nie uwzgl´dnia si´ m.in. zobowiàzaƒ krótkoterminowych powsta∏ych
z tytu∏u otrzymanych po˝yczek czy kredytów, Êrodków pieni´˝nych za wyjàtkiem
tzw. rezerwy transakcyjnej oraz inwestycji krótkoterminowych w aktywa finansowe,
tj. akcje i obligacje obce, prawa do akcji, kwity depozytowe, listy zastawne i inne.

4. Podsumowanie

Zsumowane przep∏ywy pieni´˝ne z poszczególnych rodzajów dzia∏alnoÊci tworzà
strumieƒ pieni´˝ny netto, czyli cash flows z ca∏ej dzia∏alnoÊci jednostki. Nale˝y
si´ w tym miejscu zastanowiç, czy otrzymany wynik, bez wzgl´du na zastosowa-
nà metodologi´, jest wielkoÊcià prawid∏owà, poniewa˝ bardzo ∏atwo o pomy∏k´
w toku tak wielu przeliczeƒ i korekt. Powstaje zatem pytanie, jak sprawdziç po-
prawnoÊç obliczeƒ?

Wygenerowany przez przedsi´biorstwo ca∏kowity strumieƒ pieni´˝ny netto
powi´ksza zasób gotówki wyst´pujàcy na poczàtku okresu sprawozdawczego. In-
nymi s∏owy prawdziwa staje si´ nast´pujàca zale˝noÊç:

SP ÂP + CFN = SK ÂP,

gdzie:
CFN – strumieƒ pieni´˝ny netto,
SP ÂP – stan Êrodków pieni´˝nych na poczàtek okresu,
SK ÂP – stan Êrodków pieni´˝nych na koniec okresu.

Powy˝sza formu∏a weryfikujàca poprawnoÊç wyliczenia cash flows, pozwa-
la∏a otrzymaç wiarygodnà odpowiedê jedynie do koƒca 2001 roku. W znowelizo-
wanej ustawie o rachunkowoÊci wyst´pujà niejednorodne poj´cia aktywów pieni´˝-
nych na potrzeby bilansu i rachunku przep∏ywów pieni´˝nych. W myÊl zawartej
w ustawie definicji aktywów pieni´˝nych, aktywa p∏atne lub wymagalne w ciàgu
3 miesi´cy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub za∏o˝enia lokaty, za-
licza si´ na potrzeby rachunku przep∏ywów pieni´˝nych do Êrodków pieni´˝nych,
chyba ˝e ujmuje si´ je w przep∏ywach z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej. Natomiast w bi-
lansie te same aktywa niekoniecznie b´dà wykazywane w pozycji Êrodki pieni´˝-
ne i inne aktywa finansowe – mogà np. pojawiç si´ w pozycji inne krótkotermi-
nowe aktywa finansowe. Wystàpiç zatem mo˝e niezgodnoÊç sumy przep∏ywów
pieni´˝nych netto i zmiany stanu Êrodków pieni´˝nych wynikajàcych z bilansu.
Konieczne zatem mo˝e byç korygowanie otrzymanego wyniku z formu∏y spraw-
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dzajàcej o pewne kategorie krótkoterminowych aktywów finansowych, aby otrzy-
maç odpowiedê co do poprawnoÊci oszacowanego strumienia cash flows.

PoprawnoÊç formu∏y sprawdzajàcej mo˝e równie˝ zostaç naruszona w przy-
padku weryfikowania strumienia pieni´˝nego oszacowanego wed∏ug szko∏y finan-
sowej. Wynika to z faktu, ˝e cash flows operacyjny, a ÊciÊlej: majàtek obrotowy
netto, zawiera w sobie m.in. cz´Êç bilansowych Êrodków pieni´˝nych w postaci
zmiany poziomu rezerwy transakcyjnej. Strumieƒ pieni´˝ny ustalony wed∏ug szko-
∏y ksi´gowej przedstawia ogólnà wartoÊç Êrodków pieni´˝nych wygenerowa-
nych przez jednostk´ (bilansowe podejÊcie). Natomiast strumieƒ pieni´˝ny osza-
cowany wed∏ug szko∏y finansowej okreÊla wartoÊç Êrodków pieni´˝nych pozostajàcà
do dyspozycji przedsi´biorstwa, poniewa˝ uwzgl´dnia w sobie zamro˝enie (zwi´k-
szenie) lub odmro˝enie (zmniejszenie) Êrodków pieni´˝nych stanowiàcych rezer-
w´ transakcyjnà. Innymi s∏owy pokazuje zasób Êrodków pieni´˝nych mo˝liwych
do konsumpcji w przysz∏oÊci przez dzia∏alnoÊç inwestycyjnà i finansowà.

Z powy˝szego wynika, ˝e chcàc okreÊliç poprawnoÊç strumieni pieni´˝nych
ustalonych wed∏ug szko∏y finansowej, nale˝y zmodyfikowaç formu∏´ sprawdzajà-
cà do nast´pujàcej postaci:

SP ÂP + CFNF + ΔRT = SK ÂP,

gdzie:
ΔRT = (SKRT – SPRT) – zmiana stanu rezerwy transakcyjnej,
SPRT – stan poczàtkowy rezerwy transakcyjnej,
SKRT – stan koƒcowy rezerwy transakcyjnej,
CFNF – cash flows netto oszacowany wed∏ug szko∏y finansowej,
pozosta∏e oznaczenia jak poprzednio.

Przyk∏ad

Wariant 1

W przedsi´biorstwie wystàpi∏a jedna operacja gospodarcza – d∏u˝nik sp∏a-
ci∏ wierzytelnoÊç w wysokoÊci 100 j.p. – co przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Uproszczony bilans przedsi´biorstwa

Aktywa BO BZ Zmiana Pasywa BO BZ Zmiana

Nale˝noÊci 150 50 –100 Kapita∏ 120 130 0

Ârodki pieni´˝ne 60 160 +100 Zobowiàzania 90 90 0

w tym: rezerwa transakcyjna 10 10 0

Razem 210 210 0 Razem 210 210 0

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Oszacowanie strumienia pieni´˝nego wg szko∏y ksi´gowej (metoda poÊrednia):
ZN = 0,
Δ stanu nale˝noÊci = 100,
CF = ZN + Δ stanu nale˝noÊci = 0 + 100 = 100.
Sprawdzenie poprawnoÊci obliczeƒ:
SP ÂP + CFN = SK ÂP,
60 + 100 = 160.

Oszacowanie strumienia pieni´˝nego wg szko∏y finansowej (metoda bezpo-
Êrednia):

MRO = PS + D – P – KSM,
MRO = 0,
ΔCCN = Δ stanu nale˝noÊci + Δ stanu rezerwy transakcyjnej,
ΔCCN = –100 + 0 = –100,
CF = MRO – ΔCCN = 0 + 100 = 100.
Sprawdzenie poprawnoÊci obliczeƒ:
SP ÂP + CFNF + ΔRT = SK ÂP,
60 + 100 + 0 = 160.

Oszacowane wed∏ug szko∏y ksi´gowej i finansowej strumienie pieni´˝ne sà
sobie równe – oznacza to, ˝e otrzymane Êrodki pieni´˝ne w ca∏oÊci mogà zostaç
rozdysponowane przez jednostk´.

Wariant 2

W przedsi´biorstwie wystàpi∏a nastepujàca operacja gospodarcza – d∏u˝nik
sp∏aci∏ wierzytelnoÊç w wysokoÊci 100 j.p. – przy czym z otrzymanej kwoty jed-
nostka 10 j.p. przeznaczy∏a na zwi´kszenie rezerwy transakcyjnej, co przedsta-
wia tabela 3.

Tabela 3. Uproszczony bilans przedsi´biorstwa

Aktywa BO BZ Zmiana Pasywa BO BZ Zmiana

Nale˝noÊci 150 50 –100 Kapita∏ 120 130 0

Ârodki pieni´˝ne 60 160 +100 Zobowiàzania 90 90 0

w tym: rezerwa transakcyjna 10 20 +10

Razem 210 210 0 Razem 210 210 0

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Strumieƒ pieni´˝ny wyliczony wg szko∏y ksi´gowej (metoda poÊrednia) przed-
stawia si´ jak w wariancie 1, tj:

CF = ZN + Δ stanu nale˝noÊci = 0 + 100 = 100.

Oszacowanie strumienia pieni´˝nego wg szko∏y finansowej (metoda bezpo-
Êrednia):

MRO = PS + D – P – KSM,
MRO = 0,
ΔCCN = Δ stanu nale˝noÊci + Δ stanu rezerwy transakcyjnej,
ΔCCN = –100 + 10 = –90,
CF = MRO – ΔCCN = 0 + 90 = 90.
Sprawdzenie poprawnoÊci obliczeƒ:
SP ÂP + CFNF + ΔRT = SK ÂP,
60 + 90 + 10 = 160.

Otrzymany wed∏ug szko∏y ksi´gowej strumieƒ pieni´˝ny przewy˝sza stru-
mieƒ pieni´˝ny oszacowany wg szko∏y finansowej (ró˝nica wynosi dok∏adnie tyle,
o ile wzrós∏ zapas rezerwy transakcyjnej). Oznacza to, ˝e pomimo otrzymania
Êrodków pieni´˝nych w wysokoÊci 100 j.p., rozdysponowane przez jednostk´ mo-
˝e zostaç jedynie kwota 90 j.p., gdy˝ kwota 10 j.p. zosta∏a zamro˝ona w postaci
rezerwy transakcyjnej.

Wariant 3

W przedsi´biorstwie wystàpi∏a nast´pujàca operacja gospodarcza – d∏u˝nik
sp∏aci∏ wierzytelnoÊç w wysokoÊci 100 j.p. – przy czym jednostka zmniejszy∏a
wartoÊç rezerwy transakcyjnej o 5 j.p., co przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Uproszczony bilans przedsi´biorstwa

Aktywa BO BZ Zmiana Pasywa BO BZ Zmiana

Nale˝noÊci 150 50 –100 Kapita∏ 120 130 0

Ârodki pieni´˝ne 60 160 +100 Zobowiàzania 90 90 0

w tym: rezerwa transakcyjna 10 5 –5

Razem 210 210 0 Razem 210 210 0

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Strumieƒ pieni´˝ny wyliczony wg szko∏y ksi´gowej (metoda poÊrednia) przed-
stawia si´ jak w wariancie 1, tj:

CF = ZN + Δ stanu nale˝noÊci = 0 + 100 = 100.
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Oszacowanie strumienia pieni´˝nego wg szko∏y finansowej (metoda bezpo-
Êrednia):

MRO = PS + D – P – KSM,
MRO = 0,
ΔCCN = Δ stanu nale˝noÊci + Δ stanu rezerwy transakcyjnej,
ΔCCN = –100 – 5 = –105,
CF = MRO – ΔCCN = 0 + 105 = 105.
Sprawdzenie poprawnoÊci obliczeƒ:
SP ÂP + CFNF + ΔRT = SK ÂP,
60 + 105 – 5 = 160.

Otrzymany wed∏ug szko∏y ksi´gowej strumieƒ pieni´˝ny jest mniejszy od
strumienia pieni´˝nego oszacowanego wg szko∏y finansowej (ró˝nica wynosi do-
k∏adnie tyle, o ile zmniejszy∏ si´ zapas rezerwy transakcyjnej). Oznacza to, ˝e po-
mimo otrzymania Êrodków pieni´˝nych w wysokoÊci 100 j.p., skonsumowana przez
jednostk´ mo˝e zostaç kwota a˝ 105 j.p., gdy˝ uwolniona zosta∏a kwota 5 j.p. ze
Êrodków pieni´˝nych zamro˝onych w postaci rezerwy transakcyjnej.

Podsumowujàc rozwa˝ania na temat przep∏ywów pieni´˝nych podkreÊliç na-
le˝y, ˝e szacowanie cash flows zarówno wed∏ug metod ksi´gowych, jak i finanso-
wych nie sà doskona∏e. Otrzymywany strumieƒ pieni´˝ny z dzia∏alnoÊci opera-
cyjnej nie jest „czystym” strumieniem generowanym przez dzia∏alnoÊç operacyjnà.
Strumieƒ ten uwzgl´dnia wydatek z tytu∏u podatku dochodowego od osób praw-
nych, który ustalany jest od dochodu z ca∏ej dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa (zarów-
no operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej), a nie wy∏àcznie o podatek naliczony
od dochodu z dzia∏alnoÊci operacyjnej.

Ponadto cash flows operacyjny „zanieczyszczajà” przep∏ywy z tytu∏u po-
datku VAT z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, gdy˝ wp∏ywy i wydatki z dzia∏alnoÊci in-
westycyjnej wykazywane sà w wartoÊciach netto (bez VAT). Pami´taç równie˝
trzeba, ˝e w strumieniu operacyjnym uwzgl´dnia si´ tak˝e ewentualne przep∏y-
wy z tytu∏u zdarzeƒ nadzwyczajnych, które niekoniecznie powstajà w ramach
prowadzonej dzia∏alnoÊci operacyjnej.
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Jacek Grzywacz
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Kredyt handlowy w dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorstwa

1. Znaczenie p∏ynnoÊci finansowej i jej historyczne
uwarunkowania w Polsce

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e jednym z najwa˝niejszych problemów w dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa jest utrzymanie p∏ynnoÊci finansowej, rozumianej powszechnie
jako zdolnoÊç do wywiàzywania si´ z bie˝àcych zobowiàzaƒ finansowych. Utrzy-
manie p∏ynnoÊci decyduje praktycznie o istnieniu firmy na rynku, zaÊ jej utrata
prowadzi cz´sto do upad∏oÊci nawet wówczas, gdy jednostka osiàga dodatnie wy-
niki finansowe. Potwierdzajà to badania w krajach wysoko rozwini´tych, gdzie
istotnà przyczynà upad∏oÊci wielu przedsi´biorstw jest w∏aÊnie utrata p∏ynnoÊci
finansowej, a nie brak rentownoÊci.

Wielu przedsi´biorców nadal nie zdaje sobie sprawy, ˝e kiedy sprzeda˝ dy-
namicznie roÊnie, firmie mo˝e groziç bankructwo, gdy˝ kontrahenci nabywajàc
ch´tnie towar, opóêniajà si´ z zap∏atà. Obecnie cztery na pi´ç polskich przedsi´-
biorstw ma problemy z utrzymaniem p∏ynnoÊci finansowej1. Wed∏ug Juliana Kin-
kiela, Prezesa Agencji Obrotu WierzytelnoÊciami Kinkiel i Mas∏owski, okres od
utraty p∏ynnoÊci finansowej do ca∏kowitej niewyp∏acalnoÊci uleg∏ znacznemu
skróceniu i obecnie wynosi ju˝ nie kilka lat czy miesi´cy, ale kilka tygodni2.

Utrata p∏ynnoÊci ujemnie odbija si´ na utrzymaniu dobrych stosunków
z partnerami firmy, takimi jak chocia˝by bank i kontrahenci. Problemy z regu-
lowaniem zobowiàzaƒ wp∏ywajà na spadek reputacji przedsi´biorstwa w oczach
tych˝e partnerów. Spada wówczas zaufanie banków, istotnie ograniczajàcych w kon-
sekwencji pomoc finansowà w postaci np. kredytów. Taka sytuacja sprawia z ko-
lei, ˝e firma mo˝e byç zmuszona do ograniczenia rozmiarów aktywnoÊci gospo-
darczej, dostawcy mogà natomiast stosowaç polityk´ restrykcyjnà wobec odbiorców,
uzale˝niajàc kolejne dostawy od zap∏aty za poprzednie. W kraƒcowych sytu-

1 M. Matusiak, Pomocni windykatorzy, „Bank”, Nr 9/2003.
2 O. Andrzejewska, Kredyt kupiecki tani czy drogi, „Boss Gospodarka”, Nr 4/2003.



acjach mogà ca∏kowicie wstrzymaç dostawy komponentów lub towarów, ewentualnie
wycofaç kredyt kupiecki i za˝àdaç zap∏aty gotówkà3.

Zainteresowanie p∏ynnoÊcià finansowà pojawi∏o si´ z du˝ym nasileniem
w polskiej literaturze i w polskiej praktyce gospodarczej ju˝ w latach 90., a wi´c
w czasach transformacji. Okres ten ujawni∏ dwa najbardziej znaczàce skutki bra-
ku p∏ynnoÊci przedsi´biorstwa: zatory p∏atnicze i wielkich d∏u˝ników. Przedsi´-
biorstwa wzajemnie i intensywnie si´ zad∏u˝a∏y, co doprowadzi∏o do tego, ˝e w swo-
ich aktywach posiada∏y przede wszystkim nale˝noÊci, w pasywach natomiast
zobowiàzania (obie pozycje w wi´kszoÊci przeterminowane). Za∏amanie wzrostu
gospodarczego oraz wp∏yw restrykcyjnej polityki paƒstwa powodowa∏y, ˝e polskie
przedsi´biorstwa odczuwa∏y niezwykle dotkliwe trudnoÊci zbytu. Nie by∏y one
zresztà wynikiem tylko recesji, gdy˝ jej wp∏yw neutralizowa∏a wysoka stopa in-
flacji. Brak popytu wiàza∏ si´ przede wszystkim z wprowadzeniem podatku od
wzrostu wynagrodzeƒ, tzw. popiwku, co w konsekwencji wp∏yn´∏o istotnie na
spadek si∏y nabywczej spo∏eczeƒstwa.

Brak p∏ynnoÊci i mo˝liwoÊci jej optymalnego kszta∏towania wynika∏ rów-
nie˝ w istotnym stopniu z panujàcych w tym czasie form przedsi´biorstwa (g∏ów-
nie paƒstwowe) oraz braku motywacji i umiej´tnoÊci, aby zarzàdzaç efektywnie
p∏ynnoÊcià finansowà. Dwa ostatnie lata minionej dekady wskazujà jednak, ˝e
g∏ówne zagro˝enie p∏ynnoÊci finansowej wynika∏o z makroekonomicznych cech
kszta∏towania si´ jej. Przedsi´biorstwa – najcz´Êciej prywatne – finansowa∏y si´
kosztem zobowiàzaƒ wobec dostawców, którzy w okolicznoÊciach wzrastajàcej kon-
kurencji tolerowali wyd∏u˝anie terminów p∏atnoÊci i w ten sposób udzielali ko-
rzystnych dla odbiorcy kredytów handlowych.

O˝ywienie gospodarcze i nasilajàca si´ konkurencja ze strony znanych firm
zagranicznych, dysponujàcych kapita∏em, wymusi∏a na polskich przedsi´biorstwach
podj´cie radykalnych dzia∏aƒ odtworzeniowych i inwestycyjnych. Nadmierne za-
mro˝enie kapita∏u w majàtku trwa∏ym i inwestycjach, dla realizacji potrzeb
sprzeda˝owych (obrotowych), stworzy∏y potrzeb´ finansowania si´ zewn´trznego.
Taka sytuacja wp∏yn´∏a z kolei na rozwój rynku kapita∏owego, nastàpi∏ zatem
wzrost potencjalnych mo˝liwoÊci poprawy p∏ynnoÊci finansowej. W okresie tym
ok. 30% spó∏ek odczuwa∏o trudnoÊci p∏atnicze spowodowane np. szerokim zakre-
sem realizowania inwestycji (zamro˝enie kapita∏u), kosztami leasingu prywaty-
zacyjnego, finansowaniem si´ d∏ugiem4.
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DoÊwiadczenia z okresu transformacji gospodarczej potwierdzi∏y koniecz-
noÊç spojrzenia na p∏ynnoÊç w sposób szerszy ni˝ tylko w uj´ciu mikro. Nowe
spojrzenie wp∏yn´∏o na zakres przedmiotowy zagadnieƒ zwiàzanych z zalecenia-
mi w teorii i stosowanymi w praktyce narz´dziami analizy. Metodologie badajà-
ce proporcje bilansowe, narz´dzia analizy wskaênikowej oraz rachunek przep∏y-
wów strumieni pieni´˝nych zapewniajà uwzgl´dnienie szeregu zjawisk i zale˝noÊci
determinujàcych poziom p∏ynnoÊci finansowej przedsi´biorstw. Nale˝y przy tym
zauwa˝yç, ˝e zainicjowane w latach 90. zmiany w rachunkowoÊci i sprawozdaw-
czoÊci finansowej umo˝liwiajà wprawdzie wyliczenie wszystkich wskaêników p∏yn-
noÊci wykorzystywanych do jej badania w krajach o rozwini´tych gospodarkach
rynkowych, jednak niew∏aÊciwe by∏oby kopiowanie wszystkich metodologii i do-
Êwiadczeƒ z tych paƒstw w Polsce. Nie pozwalajà na to bazy odniesienia, z któ-
rymi porównuje si´ wyliczone wartoÊci wskaêników, w celu sformu∏owania syn-
tetycznej oceny p∏ynnoÊci finansowej przedsi´biorstw w Polsce.

Samo analizowanie wskaêników nie eliminuje poza tym ryzyka utraty
p∏ynnoÊci. Istotne jest, aby w odpowiednim czasie zauwa˝yç i zareagowaç na wszel-
kie zmiany zachowaƒ kontrahentów, mogàce byç symptomami pogorszenia si´
ich sytuacji.

W dalszym ciàgu niska p∏ynnoÊç finansowa wielu przedsi´biorstw istotnie
ogranicza mo˝liwoÊci prowadzenia bie˝àcej dzia∏alnoÊci. W 2002 roku p∏ynnoÊç
drugiego stopnia (uwzgl´dniajàca Êrodki pieni´˝ne i nale˝noÊci) wynosi∏a w przed-
si´biorstwach 73% i w dalszym ciàgu jej niski poziom w wielu jednostkach go-
spodarczych hamuje ich rozwój. Potwierdzajà to dane zawarte w tabeli 1.

Tabela 1. P∏ynnoÊç finansowa pierwszego i drugiego stopnia w latach 2000–2002
(w %)

P∏ynnoÊç finansowa

Wyszczególnienie Pierwszego stopnia Drugiego stopnia

2000 2001 2002 2000 2001 2002

Ogó∏em 16,7 18,8 18,7 73,4 74,0 73,0

Przedsi´biorstwa ma∏e 18,8 18,6 23,3 79,0 76,5 77,5

Przedsi´biorstwa Êrednie 20,2 20,3 19,6 82,0 82,6 81,4

Przedsi´biorstwa du˝e 14,3 16,7 16,9 67,2 68,6 67,4

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

K∏opoty z p∏ynnoÊcià jednej firmy generujà problemy innych podmiotów.
Firma nie ma pieni´dzy na regulowanie zobowiàzaƒ finansowych, poniewa˝ nie
otrzyma∏a nale˝noÊci od w∏asnych d∏u˝ników. Ko∏o si´ zamyka i tak powstajà za-
tory p∏atnicze.
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Warto zauwa˝yç, ˝e cz´stym powodem powstawania zatorów p∏atniczych
jest wyrachowanie niektórych odbiorców, kredytujàcych si´ kosztem dostawców.
Niesp∏acanie d∏ugu pozwala bowiem obracaç cudzymi Êrodkami niewielkim kosz-
tem5. Nieuczciwy, ale silniejszy partner, wykorzystujàc swojà pozycj´ i zobowià-
zania z tytu∏u dostaw i us∏ug, traktuje je jako êród∏o pozyskania kapita∏u6. Jed-
noczeÊnie s∏abi dostawcy znajdujà si´ w bardzo niekorzystnej sytuacji: w nast´pnym
miesiàcu firma musi zap∏aciç podatek VAT, do urz´du skarbowego (chyba, ˝e ko-
rzysta z rozliczenia metodà kasowà dost´pnà dla ma∏ych firm), a po drugie –
uiÊciç podatek dochodowy od przychodu, który zaksi´gowa∏a, ale faktycznie nie
osiàgn´∏a. Nie doÊç wi´c, ˝e wspiera darmowym kredytem kupieckim dzia∏alnoÊç
kontrahentów, to jeszcze musi sfinansowaç zap∏at´ w∏asnych podatków, bywa ˝e
kredytem bankowym na wysoki procent7. Szczególnie du˝e zagro˝enie powstaje tu
dla ma∏ych firm, które szybko tracà wydolnoÊç finansowà i bankrutujà. Wed∏ug
Business Center Club zatory p∏atnicze sà jednà z g∏ównych przyczyn upadku po-
nad 200 tysi´cy firm rocznie8. Wag´ problemu przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. G∏ówne problemy polskich przedsi´biorstw

èród∏o: na podstawie badaƒ Pentora oraz „Pulsu Biznesu”, styczeƒ 2003.
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Dochodzenie wierzytelnoÊci w Polsce oraz niezadowalajàca jakoÊç pracy sà-
dów i komorników powoduje, ˝e mimo ustawowego regulowania terminów zap∏a-
ty rozwiàzanie problemu zatorów p∏atniczych nie wydaje si´ bliskie9. Polska jest
nadal negatywnie oceniana pod wzgl´dem efektywnoÊci sàdowych windykacji na-
le˝noÊci. Wed∏ug Banku Âwiatowego nasza gospodarka plasuje si´ na przedostat-
nim miejscu wÊród 109 badanych paƒstw10.

Wydaje si´ zatem, ˝e jednym z istotnych warunków poprawy sytuacji przed-
si´biorstw jest stworzenie instytucjonalnych ram ochrony wierzytelnoÊci, wÊród
których warto wyró˝niç chocia˝by koniecznoÊç „ucywilizowania” zasad p∏acenia
podatku VAT od wystawionej faktury (w sytuacji gdy przedsi´biorca nie otrzy-
ma∏ zap∏aty za dostaw´ towaru bàdê us∏ug´), jednoczesne okreÊlenie zasad po-
krywania przez d∏u˝nika kosztów poniesionych przez wierzyciela z powodu nie-
dotrzymania zap∏aty, a tak˝e usprawnienia form rozliczeƒ dajàcych np. prawo do
obcià˝enia przez dostawc´ rachunku d∏u˝nika bez uzyskania na to wczeÊniejszej
jego zgody.

Poza koniecznoÊcià ustawowego unormowania stosunków handlowych i wy-
nikajàcych z tego skutków, du˝e znaczenie ma równie˝ umiej´tne wykorzystywa-
nie instrumentów u∏atwiajàcych efektywne zarzàdzanie nale˝noÊciami, w tym
przede wszystkim racjonalnej polityki kredytowej przedsi´biorstwa.

2. Nale˝noÊci w przedsi´biorstwie

Nale˝noÊci mo˝na zdefiniowaç jako roszczenie przedsi´biorstwa w stosunku do
jego kontrahentów (odbiorców) z tytu∏u sprzeda˝y produktów lub us∏ug. W ta-
kim przypadku zap∏ata dokonywana jest przez odbiorc´ w póêniejszym okresie,
nawet z opóênieniem kilkumiesi´cznym. Jest to istotny problem dotyczàcy bez-
poÊrednio funkcjonowania naszej gospodarki, bowiem zaleg∏oÊci p∏atnicze pomi´-
dzy przedsi´biorstwami nadal si´ pog∏´biajà, zaÊ w niektórych bran˝ach, np. bu-
downictwie termin Êciàgania nale˝noÊci si´ga nierzadko jednego roku.

Warto przy tym zauwa˝yç, ˝e poj´cie nale˝noÊci wykracza poza typowe sto-
sunki handlowe, obejmuje tak˝e zagadnienia prawne i finansowe. Z punktu wi-
dzenia prawnego nale˝noÊci sà wierzytelnoÊcià pieni´˝nà, wymagajàcà zabezpie-
czenia majàtkowego bàdê osobistego. W praktyce przedsi´biorstwa coraz cz´Êciej
wykorzystujà ró˝ne formy takich zabezpieczeƒ, liczàc na skuteczniejsze odzyski-
wanie zap∏aty od d∏u˝ników. Z kolei wierzytelnoÊç pieni´˝na jest uprawnieniem

Kredyt handlowy w dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorstwa    71

9 J. Ostaszewski, R. Russel, op. cit.
10 J. Stiglitz, S. Djankow i inni, Raport o rozwoju Êwiata, Raport Banku Âwiatowego z 14.11.2001 r.



przys∏ugujàcym wierzycielowi domagania si´ od d∏u˝nika spe∏nienia okreÊlonego
Êwiadczenia. Bioràc natomiast pod uwag´ uj´cie finansowe, nale˝noÊci traktowaç
mo˝na jako kredyt handlowy (kupiecki), udzielany przez przedsi´biorstwo swo-
im odbiorcom.

Ujmujàc szerzej kategori´ nale˝noÊci, warto zwróciç uwag´ na ich zró˝ni-
cowanie:

• podmiotowe – wyst´pujà tu nale˝noÊci z odbiorcami, pracownikami, jed-
nostkami publicznoprawnymi, z bankami itd.,

• przedmiotowe – np. nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug, z tytu∏u podat-
ków, dotacji i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, z tytu∏u rozrachunków wewnàtrz-
zak∏adowych,

• terytorialne – nale˝noÊci krajowe i zagraniczne,
• terminowe – nale˝noÊci d∏ugo- i krótkoterminowe,
• wed∏ug pewnoÊci dokonywania rozliczeƒ – nale˝noÊci pewne oraz wàtpli-

we, a tak˝e bezwarunkowe i warunkowe.
Kategoria nale˝noÊci obejmuje zatem, jak widaç, szereg elementów, wyst´-

pujàcych ze zró˝nicowanym nasileniem. Zale˝y to przede wszystkim od rodzaju
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa i jego wielkoÊci.

Bez wàtpienia, najwa˝niejsze pozycje wÊród nale˝noÊci przedsi´biorstwa sta-
nowià nale˝noÊci handlowe (rynkowe), w przypadku których moment sprzeda˝y
nie pokrywa si´ z momentem otrzymania zap∏aty. Trzeba przy tym zauwa˝yç, ˝e
w strukturze zad∏u˝enia przedsi´biorstw w Polsce, dominujàcy udzia∏ majà zo-
bowiàzania krótkoterminowe (rysunek 2).

Rysunek 2. Struktura zad∏u˝enia sektora przedsi´biorstw

èród∏o: G∏ówny Zarzàd Statystyczny (Rocznik 2002).

zobowiàzania
17%

kredyty bankowe
16%

zad∏u˝enie
krótkoterminowe

67%

po˝yczki i papiery
wartoÊciowe 5%

kredyty bankowe
14%

zobowiàzania z tytu∏u
dostaw i us∏ug 32%

zobowiàzania z tytu∏u
podatków 4%

zobowiàzania z tytu∏u ubezpieczeƒ
spo∏ecznych (ZUS) 4%

pozosta∏e zobowiàzania
krótkoterminowe 8%

72 Jacek Grzywacz



Z tego wzgl´du, ˝e nale˝noÊci stanowià podstawowy sk∏adnik majàtku ob-
rotowego, efektywne zarzàdzanie nimi ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowa-
nia przedsi´biorstwa, a przede wszystkim warunkuje zachowanie p∏ynnoÊci fi-
nansowej. Nale˝noÊci traktowane mogà byç przy tym jako inwestycja zwiàzana
z zaanga˝owaniem Êrodków finansowych przedsi´biorstwa, w celu osiàgni´cia
zwi´kszonego poziomu sprzeda˝y. Wymaga to jednak w∏aÊciwej oceny poziomu
nale˝noÊci oraz ich jakoÊci. JeÊli np. nale˝noÊci rosnà szybciej ni˝ sprzeda˝, to
równoczeÊnie roÊnie udzia∏ nale˝noÊci w sprzeda˝y, co Êwiadczy o zwi´kszeniu
zakresu kredytowania odbiorców. Powinno to jednak byç wynikiem polityki przed-
si´biorstwa, majàcej na celu zwi´kszenie sprzeda˝y w dalszych okresach oraz po-
szerzenie skali udzia∏ów na rynku.

Istotne jest zatem wykorzystywanie miar s∏u˝àcych ocenie efektywnoÊci
zarzàdzania nale˝noÊciami, wÊród których warto chocia˝by wyró˝niç wskaênik
udzia∏u nale˝noÊci w majàtku ogó∏em przedsi´biorstwa oraz w majàtku obroto-
wym, wskaênik rotacji nale˝noÊci czy te˝ wskaênik cyklu inkasowania nale˝no-
Êci. Warto przy tym zadaç pytanie, czy wiedza przedsi´biorców w Polsce – zw∏asz-
cza tych, którzy reprezentujà ma∏e podmioty gospodarcze – pozwala na umiej´tne
wykorzystywanie tego typu miar i efektywne podejmowanie decyzji dotyczàcych
funkcjonowania firmy? Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e odpowiedê w wielu przypad-
kach b´dzie negatywna, tym bardziej, ˝e doÊwiadczenie tych przedsi´biorców i krót-
ki sta˝ rynkowy (nieprzekraczajàcy w wielu przedsi´biorstwach dwóch lat) sta-
nowià istotnà barier´ w podejmowaniu racjonalnych decyzji. Taka sytuacja nie
usprawiedliwia w ˝adnym razie niskiej jakoÊci tych decyzji zw∏aszcza wówczas,
gdy majà one bezpoÊredni wp∏yw na kszta∏towanie si´ w przedsi´biorstwie p∏yn-
noÊci finansowej.

CzynnoÊci ograniczajàce ryzyko strat spowodowanych niewyp∏acalnoÊcià
d∏u˝ników powinny obejmowaç przede wszystkim kszta∏towanie w∏aÊciwej poli-
tyki kredytowej wobec odbiorców, monitorowanie nale˝noÊci oraz stosowanie po-
lityki inkasa nale˝noÊci oraz ich windykacji. Wa˝ne jest zatem, aby firma konse-
kwentnie poszukiwa∏a rozwiàzaƒ wielu kwestii dotyczàcych m.in. sposobu oceny
odbiorcy, któremu mo˝na przyznaç kredyt kupiecki, metod u∏atwiajàcych uzyska-
nie wczeÊniejszej zap∏aty czy te˝ analizy op∏acalnoÊci skorzystania z faktoringu.

W∏aÊciwe zarzàdzanie nale˝noÊciami mo˝na okreÊliç jako istotny warunek
wzmocnienia przez firm´ swojej pozycji konkurencyjnej, co wymaga du˝ych umiej´t-
noÊci. Nie ma przy tym w praktyce uniwersalnych, sprawdzonych i zawsze sku-
tecznych metod sterowania nale˝noÊciami i okreÊlania polityki kredytowej wobec
odbiorców. Brakuje tak˝e nadal skutecznych metod Êciàgania nale˝noÊci. Istnie-
je jednak kilka wa˝nych zasad zarzàdzania nale˝noÊciami, które – jak potwier-
dza praktyka – okazujà si´ nieodzowne dla w∏aÊciwego funkcjonowania firmy.
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Po pierwsze, nale˝y zadbaç o w∏aÊciwy system ewidencji ksi´gowej rozra-
chunku z odbiorcami, dla skutecznej kontroli nale˝noÊci. Chodzi g∏ównie o ter-
miny i kwoty ich zap∏aty (istotne jest bie˝àce prowadzenie kont analitycznych).

Po drugie, faktura wystawiona odbiorcy nie gwarantuje uregulowania przez
niego p∏atnoÊci. Wskazane jest zatem podpisywanie odr´bnych umów, uwzgl´d-
niajàcych zabezpieczenia sp∏at nale˝noÊci.

Po trzecie, w przypadku stosowania odroczonej p∏atnoÊci zamówienie kon-
trahenta nale˝y realizowaç partiami, uzale˝niajàc danà dostaw´ od zap∏aty za
poprzednià.

KoniecznoÊç zarzàdzania nale˝noÊciami w przedsi´biorstwie wià˝e si´ z po-
trzebà zwi´kszania obrotu oraz pozyskiwania sta∏ych, solidnych kontrahentów,
przy jednoczesnym eliminowaniu niewyp∏acalnych odbiorców. Dlatego do podsta-
wowych dzia∏aƒ firmy nale˝à:

• ustalenie w∏aÊciwego okresu kredytowania kontrahentów,
• okreÊlenie pewnych standardów kredytowych wielkoÊci odraczanych p∏at-

noÊci oraz kryteriów klasyfikowania odbiorców do uzyskania kredytów,
• opracowanie polityki inkasa nale˝noÊci i nadzoru nad jej przebiegiem,
• okreÊlenie zasad udzielania kontrahentom rabatów.

Odroczony termin p∏atnoÊci za us∏ug´ czy dostarczony towar jest prakty-
kà obowiàzujàcà na ca∏ym Êwiecie. W Polsce praktyka ta wykracza jednak poza
jakiekolwiek normy. Wykonawcy zmuszeni sà przez inwestorów do czekania na
zap∏at´, a firmy przemys∏owe nie otrzymujà pieni´dzy za swoje produkty, które
sprzedaje handel. Przedsi´biorstwa, którym brakuje gotówki na regulowanie bie-
˝àcych p∏atnoÊci, nie korzystajà tez zazwyczaj z drogiego wcià˝ kredytu banko-
wego i po prostu nie p∏acà. Konsekwencje dotykajà ma∏e i Êrednie firmy oraz
drobnych dostawców, np. dla supermarketów. Praktycznie nie majà oni realnych
szans na terminowe wyegzekwowanie swoich nale˝noÊci ani tym bardziej na od-
setki karne. Gdy poszkodowanych dostawców – np. przekazujàcych produkty do
sieci supermarketów – sà dziesiàtki lub setki, a nale˝noÊci ka˝dego z nich sto-
sunkowo niewielkie, wnoszenie sprawy do sàdu staje si´ praktycznie bezcelowe.
Na rozpatrzenie tej sprawy mo˝na bowiem czekaç wiele miesi´cy, zaÊ podawane
coraz cz´Êciej informacje o wzroÊcie skutecznoÊci prawnych instrumentów odzy-
skiwania nale˝noÊci z regu∏y nie sà potwierdzane w praktyce.

3. KoniecznoÊç efektywnego zarzàdzania kredytem handlowym

Kredyt handlowy jest nieod∏àcznym elementem stosunków gospodarczych mi´-
dzy przedsi´biorstwami. Presja konkurencji zmusza bowiem firmy do oferowania

74 Jacek Grzywacz



odroczonego terminu p∏atnoÊci, co oznacza wyra˝enie zgody na otrzymanie za-
p∏aty za dostarczony towar (lub wykonanà us∏ug´) po terminie dostawy. Zgodnie
z tym, co podaje GUS, na koniec 2002 roku kredyty handlowe stanowi∏y blisko
50% zobowiàzaƒ krótkoterminowych polskich przedsi´biorstw zatrudniajàcych wi´-
cej ni˝ dziesi´ç osób, tj. 166,1 mld z∏. Tymczasem, wartoÊç krótkoterminowych
kredytów bankowych i po˝yczek by∏a ponad dwukrotnie ni˝sza i wynosi∏a pra-
wie 70 mld z∏, co stanowi∏o 20% ogó∏u zobowiàzaƒ krótkoterminowych. Wed∏ug
KSU Information Services (Polski oddzia∏ austriackiej firmy Krieditschutzverba-
nd von 1870, który tworzy Ogólnopolski Rejestr D∏u˝ników Handlowych), a˝
80% transakcji na polskim rynku odbywa si´ przy zastosowaniu kredytu kupiec-
kiego11. Niestety, tylko 10% firm w Polsce otrzymuje zap∏at´ w terminie12.

Tak szerokie wykorzystanie kredytu kupieckiego wynika przede wszystkim
z korzyÊci jego zastosowania. Jest on formà finansowania, powstajàcà automa-
tycznie na skutek zawierania transakcji handlowych z odroczonym terminem p∏at-
noÊci. Stanowi istotne êród∏o pozyskiwania Êrodków ze wzgl´du na to, ˝e nie wy-
maga trudnej i d∏ugotrwa∏ej procedury obowiàzujàcej z kolei przy zaciàganiu
kredytu bankowego. Poza tym, jest on dost´pny tak˝e dla firm nieposiadajàcych
w opinii banków zdolnoÊci kredytowej13. Okazuje si´ to szczególnie istotne dla
przedsi´biorstw majàcych k∏opoty z utrzymaniem p∏ynnoÊci finansowej. Tego ty-
pu kredyt istotny jest równie˝ dla przedsi´biorstw, które korzystajà z tej formy
finansowania i jednoczeÊnie stosujà go wobec swoich odbiorców.

3.1. Czy kredyt handlowy jest tani?

W ka˝dym przypadku istnieje potrzeba przeprowadzania rachunku ekono-
micznego skorzystania z kredytu handlowego, przy czym nale˝y uwzgl´dniç,
˝e poziom kosztów mo˝e okazaç si´ istotny dla finansów firmy (odbiorcy). Trzeba
bowiem zauwa˝yç, i˝ kredyty handlowe nie sà pozbawione kosztów, czego nie do-
strzega szereg przedsi´biorstw traktujàcych taki kredyt jako darmowà form´ finan-
sowania. Tymczasem, przedsi´biorstwo udzielajàce takiego kredytu nierzadko li-
czy si´ z koniecznoÊcià zaanga˝owania dodatkowych kapita∏ów na sfinansowanie
odroczonych nale˝noÊci odbiorców. Powoduje to oczywiÊcie wzrost kosztów z ty-
tu∏u odsetek od zwi´kszonego anga˝owania obcych kapita∏ów. Ponadto, dostaw-
ca uwzgl´dnia cz´sto koszty pokrycia strat spowodowanych opóênieniami zwià-
zanymi z regulowaniem zobowiàzaƒ przez d∏u˝ników. W rezultacie ponoszone
koszty dostawca rekompensuje sobie na fakturach w cenie sprzeda˝y.
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Brak wydzielenia na fakturach kwoty odsetek za wyd∏u˝enie terminu za-
p∏aty nie mo˝e byç zatem traktowany przez odbiorc´ jako forma darmowego kre-
dytu. Istotne przy tym jest, ˝e badania przeprowadzone przez D. Krzemiƒskà
wykaza∏y, i˝ koszt kredytu handlowego mo˝e nawet dwukrotnie przewy˝szaç kosz-
ty odsetkowe kredytu udzielanego przez banki14.

Nale˝y równie˝ zauwa˝yç, ˝e w przypadku, gdy odbiorca zdecyduje si´ na
skorzystanie z odroczonej p∏atnoÊci, traci mo˝liwoÊç uzyskania dogodnych wa-
runków zap∏aty w postaci upustów, do których zalicza si´ skonto. Przy skoncie
oferuje si´ przedsi´biorstwu obni˝enie ceny za dostaw´, jeÊli w okreÊlonym cza-
sie (najcz´Êciej kilka dni) ureguluje ono zobowiàzanie. Rezygnacja ze skonta jest
niekorzystna, gdy koszt kredytu kupieckiego (dostawca mo˝e doliczyç do kosztu
pozyskania kapita∏u równie˝ premi´ za ryzyko i koszty administracyjne) jest
wy˝szy od innych êróde∏ finansowania krótkoterminowego, zw∏aszcza kredytu
bankowego. W takim przypadku koszt kredytu handlowego wià˝e si´ z faktem
nieskorzystania ze skonta. Koszt ten mo˝na okreÊliç, wykorzystujàc nast´pujàcà
zale˝noÊç:

koszt procentowy
wysokoÊç (procent) skonta × 100 365

kredytu handlowego     = ––––––––––––––––––––––––––––––––– × –––––––––––––––––––––––––––––––––––.
(w stosunku rocznym) 100 – wysokoÊç skonta okres kredytowania – okres skonta

Przyk∏ad

Dostawca przekaza∏ przedsi´biorstwu faktur´ na kwot´ 100 000 z∏ p∏atnà
w ciàgu 40 dni. JednoczeÊnie zaoferowa∏ odbiorcy 2% skonta, jeÊli p∏atnoÊç nastà-
pi w ciàgu 5 dni od daty wystawienia faktury. Odbiorca powinien zatem oceniç,
czy skorzystaç z 35 dodatkowych dni kredytu handlowego, czy zaciàgnàç 35-dnio-
wy kredyt bankowy, oprocentowany w wysokoÊci np. 14%.

Koszt kredytu handlowego wyniesie w tym przypadku:

W danym przyk∏adzie koszt kredytu handlowego wynosi 21,3%. Oznacza
to, ˝e nieskorzystanie ze skonta mo˝e byç nieop∏acalne i wiàzaç si´ z istotnymi
kosztami, jeÊli porówna si´ wartoÊç 21,3% ze stopà procentowà kredytu banko-
wego wynoszàcà w tym przypadku 14%.

Warto równie˝ przedstawiç ró˝nic´ w wartoÊciach nominalnych pomi´dzy
kosztem kredytu bankowego i handlowego.

, %.
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2 100
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=
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1. W przypadku skorzystania z kredytu handlowego zap∏ata po up∏ywie 40
dni wyniesie 100 000 z∏.

2. Po uwzgl´dnieniu 2% skonta zap∏ata w piàtym dniu wynios∏aby 98 000 z∏.
3. Koszt kredytu bankowego oprocentowanego w wysokoÊci 14% w skali ro-

ku wyniesie za 35 dni:

z∏.

4. Koszt zap∏aty za faktur´ gotówkà wyniesie zatem 99 316 z∏ (98 000 + 1316).
5. Ró˝nica (1 – 4) wynosi 684 z∏.
Optymalna zatem dla odbiorcy jest zap∏ata za faktur´ gotówkà, przy wy-

korzystaniu kredytu bankowego. Potwierdza to tak˝e wysokoÊç odsetek od kre-
dytu bankowego za 42 dni:

w porównaniu z odsetkami przy kredycie handlowym:

Kalkulacja op∏acalnoÊci wykorzystania przez odbiorc´ kredytu handlowego
powinna równie˝ uwzgl´dniç mo˝liwoÊç zarzàdania przez dostawc´ okreÊlonej
formy zabezpieczenia, w postaci np. wystawienia weksla in blanco. Fakt ten po-
mija si´ w wi´kszoÊci przypadków, tak˝e informacje zawarte w szeregu publika-
cji zdajà si´ ignorowaç problem zabezpieczeƒ wykorzystywanych przez przedsi´-
biorstwo udzielajàce kredytów handlowych.

3.2. Polityka kredytowa przedsi´biorstwa

Z uwagi na fakt, ˝e kredyt handlowy towarzyszy przedsi´biorstwu praktycznie
na co dzieƒ w kszta∏towaniu polityki wobec odbiorców, istotne jest umiej´tne za-
rzàdzanie nim w rozsàdny i bezpieczny sposób. Z tego wzgl´du nale˝y k∏aÊç du-
˝y nacisk na monitoring p∏atnoÊci, Êledzenie sytuacji kontrahentów i dzia∏ania
prewencyjne, w tym umiej´tne korzystanie z us∏ug wywiadowni gospodarczych.
W przeciwnym razie pojawia si´ realne niebezpieczeƒstwo powstania strat z ty-
tu∏u niewyp∏acalnoÊci klientów. Du˝e niebezpieczeƒstwo stanowi tak˝e zwlekanie
z terminowà realizacjà wierzytelnoÊci przez kontrahentów. Grozi to zachwianiem
zdolnoÊci p∏atniczej przedsi´biorstw udzielajàcych kredytów handlowych klien-
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tom nie wykazujàcym nale˝ytej wiarygodnoÊci w terminowym regulowaniu zobo-
wiàzaƒ. Niebezpieczeƒstwo to jest szczególnie ostre w razie os∏abienia koniunk-
tury gospodarczej15.

Pomimo tych niebezpieczeƒstw, przedsi´biorcy widzà koniecznoÊç udziela-
nia kredytów handlowych, liczàc na wzrost stabilnoÊci swoich kontrahentów. Okre-
Êlajàc nieco szczegó∏owej powody, dla których przedsi´biorstwa decydujà si´ na
kredytowanie swoich odbiorców, warto wskazaç na nast´pujàce argumenty:

• korzyÊci finansowe i marketingowe – udzielajàc kredytów handlowych
odbiorcy uzyskujà cennà prolongat´ terminu uregulowania p∏atnoÊci, co
przyciàga nowych odbiorców i jednoczeÊnie zach´ca dotychczasowych do
sk∏adania kolejnych zamówieƒ,

• prowadzàc odpowiednià polityk´ cenowà poprzez oferowanie szerokiej ga-
my upustów i terminów p∏atnoÊci, przedsi´biorstwo stymuluje zwi´kszo-
ny popyt na swoje towary, bez koniecznoÊci znaczàcej redukcji ceny dla
dotychczasowych klientów,

• prowadzàc odpowiednio polityk´ handlowà wobec kontrahentów, przed-
si´biorstwo uzyskuje pe∏niejszy dost´p do informacji na temat ich kondy-
cji finansowej, ma zatem szanse skuteczniej monitorowaç nale˝noÊci i wy-
wieraç nacisk na ich zwrot,

• w sytuacji, gdy przedsi´biorstwo oferuje towary o sezonowym charakte-
rze mo˝e, zach´cajàc kredytem handlowym, wczeÊniej sprzedaç towar
i obni˝yç w ten sposób koszty magazynowania,

• naturalnym zabezpieczeniem kredytu handlowego sà dobra, które stano-
wià przedmiot umowy; w przypadku opóênieƒ w p∏atnoÊciach dostawca
mo˝e przejàç towary i up∏ynniç je, wykorzystujàc w∏asnà sieç dystrybucji.

Znaczenie gospodarcze kredytu kupieckiego jest du˝e, uzale˝nione jednak
od bran˝y i rodzaju dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa. Na przyk∏ad, w transakcjach
eksportowych ma ono niejednokrotnie wi´ksze znaczenie ni˝ kredyt bankowy.

W przypadku, gdy przedsi´biorstwo jest w stanie finansowaç udzielony do-
stawcy kredyt handlowy, powinno przeprowadziç szczegó∏owa kalkulacj´ i anali-
z´ op∏acalnoÊci takiego rozwiàzania. Przede wszystkim, nale˝y rozstrzygnàç kwe-
sti´, czy wzrost sprzeda˝y z tego tytu∏u umo˝liwi wzrost zysku, czy nie spowoduje
strat uwzgl´dniajàc dodatkowe koszty zwiàzane ze sprzeda˝à na kredyt. Analiza
taka powinna zatem uwzgl´dniç nast´pujàce elementy:

• wielkoÊç oczekiwanego (w oparciu o analizy rynkowe) przyrostu wartoÊci
sprzeda˝y, w wyniku udzielania zgody na wyd∏u˝ony termin uregulowa-
nia przez odbiorc´ p∏atnoÊci za faktur´,
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• towarzyszàcy temu wzrost kosztów zmiennych dzia∏alnoÊci operacyjnej
(przy za∏o˝eniu, ˝e wzrost sprzeda˝y nie spowoduje zwi´kszenia kosztów
sta∏ych),

• wielkoÊç przyrostu nale˝noÊci od odbiorców,
• koszt zaanga˝owania dodatkowych kapita∏ów na sfinansowanie wzrostu

nale˝noÊci,
• przewidywana wielkoÊç strat, jakie mogà powstaç wskutek opóênieƒ w re-

gulowaniu zobowiàzaƒ przez odbiorców bàdê ich niewyp∏acalnoÊci.
Wa˝ne jest zatem, aby stosujàc polityk´ udzielania kredytu handlowego,

przedsi´biorstwo dokonywa∏o sta∏ej oceny solidnoÊci kontrahentów, uwzgl´d-
niajàcej:

• gotowoÊç do wywiàzywania si´ z zobowiàzaƒ w ustalonym terminie; w przy-
padku zw∏oki podyktowanej niekiedy ch´cià korzystania z darmowego
kredytu dostawca nie udziela kredytu handlowego bàdê te˝ zabezpiecza
go ró˝nymi formami (np. zastaw na lokatach bankowych),

• wynik analizy sprawozdaƒ finansowych klienta, w tym wielkoÊç jego ka-
pita∏ów w∏asnych,

• wskaêniki oceniajàce sytuacj´ ekonomicznà odbiorcy, np. p∏ynnoÊç finan-
sowa, stopa zad∏u˝enia, szybkoÊç sp∏aty zobowiàzaƒ,

• mo˝liwoÊç i gotowoÊç przedstawienia przez odbiorc´ ró˝nych wariantów
zabezpieczenia kredytu,

• odpornoÊç odbiorcy na zmiany w gospodarce.
Analiza wiarygodnoÊci klientów umo˝liwia przedsi´biorstwu dokonywanie

w∏aÊciwej selekcji, a tak˝e stosowanie wobec poszczególnych grup odbiorców ze-
stawów okreÊlonych instrumentów. Sà nimi warunki p∏atnoÊci (formy i terminy),
limity kredytowe oraz zabezpieczenia.

Jak uprzednio wspomniano, g∏ównym argumentem, którym kieruje si´ do-
stawca udzielajàc kredytu handlowego, jest ch´ç zwi´kszenia sprzeda˝y i zysku.
Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e wyd∏u˝enie terminu p∏atnoÊci mo˝e wiàzaç si´ ze
wzrostem zaanga˝owania Êrodków w∏asnych w majàtku obrotowym. Zwi´ksza si´
zatem zapotrzebowanie na kapita∏ obrotowy. Mo˝e to prowadziç do obni˝enia
rentownoÊci przedsi´biorstwa i utraty w ostatecznoÊci p∏ynnoÊci finansowej. Dla-
tego te˝, przed udzieleniem kredytu kupieckiego nale˝y rozwa˝yç, czy wzrost
sprzeda˝y zrekompensuje wzrost kosztów.

Podsumowujàc, decyzje o udzieleniu kredytu kupieckiego wià˝à si´ z istot-
nymi konsekwencjami.

Po pierwsze, uatrakcyjnienie oferty przedsi´biorstwa poprzez wyd∏u˝enie
terminów p∏atnoÊci mo˝e nie znaleêç pokrycia w ewentualnym wzroÊcie popytu.

Kredyt handlowy w dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorstwa    79



Po drugie, upowszechnienie decyzji w zakresie odraczania terminów p∏at-
noÊci grozi pojawieniem si´ firm o ni˝szej wiarygodnoÊci kredytowej. To z kolei
oznacza pojawienie si´ trudno Êciàgalnych nale˝noÊci i kosztów egzekucji.

Po trzecie, wzrost sprzeda˝y to równie˝ wzrost obcià˝eƒ fiskalnych. Rodzi
si´ zatem pytanie, czy udzielanie kredytów handlowych pozwoli na bie˝àce regu-
lowanie zobowiàzaƒ wobec skarbu paƒstwa.

Po czwarte, wi´ksza sprzeda˝ oznacza wzrost kosztów administrowania
(np. analizy rynku, oceny wiarygodnoÊci kontrahentów).

Po piàte, w przypadku finansowania nale˝noÊci kredytem bankowym nale-
˝y si´ liczyç z niebezpieczeƒstwem obni˝enia rentownoÊci sprzeda˝y z powodu
wysokiej stopy procentowej takiego kredytu.

4. Znaczenie monitorowania nale˝noÊci

Monitorowanie nale˝noÊci jest istotnym elementem, s∏u˝àcym przedsi´biorstwu
do efektywnego prowadzenia polityki kredytowej. Upraszcza znacznie kontrol´
oraz egzekwowanie od odbiorcy zap∏aty. Jest to istotne zwa˝ywszy, ˝e kontrahen-
ci zwykle nie spieszà si´ z regulowaniem zobowiàzaƒ w terminie okreÊlonym przez
warunki kredytu handlowego. W takiej sytuacji firma zmuszona jest do nie-
ustannej analizy procesu sp∏acania nale˝noÊci przez ka˝dego z klientów i szyb-
kiej identyfikacji nale˝noÊci przeterminowanych. Dysponujàc w dowolnym mo-
mencie aktualnym poziomem zad∏u˝enia, jest ona w stanie podejmowaç decyzje
dostosowane do zaistnia∏ej sytuacji finansowej. Zaleg∏oÊci w p∏atnoÊciach sà przy-
czynà pogarszajàcej si´ p∏ynnoÊci finansowej kredytodawcy, dlatego kontrola do-
p∏ywu Êrodków pieni´˝nych do przedsi´biorstwa ma kluczowe znaczenie dla jego
zdolnoÊci rozwojowych i przetrwania na rynku. Dokonujàc analizy sp∏aty nale˝-
noÊci, ich ocena powinna uwzgl´dniaç ca∏oÊciowà sytuacj´ w zakresie rotacji na-
le˝noÊci oraz monitorowanie ka˝dego kontrahenta z osobna.

Wskazujàc na podstawowe elementy systemu kontroli wielkoÊci nale˝noÊci,
warto zwróciç uwag´ na nast´pujàce kwestie:

• wszelkie zmiany terminów p∏atnoÊci powinny byç rejestrowane we wskaê-
nikach opisujàcych nale˝noÊci, wa˝ne jest równie˝ identyfikowanie przy-
czyn tych zmian oraz okreÊlenie ich skutków,

• poziom i struktur´ nale˝noÊci nale˝y nadzorowaç w sposób ciàg∏y, przy
wykorzystaniu zestawieƒ wieku nale˝noÊci oraz wskaêników opisujàcych
ryzyko kredytowe,

• du˝e znaczenie ma analiza polityki kredytowej i ustalenie rzeczywistego
cyklu p∏atnoÊci w stosunku do ustalonego przez przedsi´biorstwo.
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W wielu przypadkach skuteczne monitorowanie nale˝noÊci uwarunkowane
jest umiej´tnym, indywidualnym komunikowaniem si´ przedsi´biorstwa z d∏u˝-
nikami. Chodzi g∏ównie o post´powanie negocjacyjno-upominawcze, w którym
tradycyjnà i najcz´Êciej stosowanà formà kontaktu jest rozmowa telefoniczna
bàdê za poÊrednictwem Internetu. Poczta elektroniczna posiada t´ zalet´, i˝
mo˝na wydrukowaç otrzymanà odpowiedê w sprawie przeterminowanych nale˝-
noÊci, zaÊ wydruk posiada adres e-mail klienta, co stanowi niezbity dowód kon-
taktu z nim.

CzynnoÊci te w praktyce przynoszà niestety stosunkowo rzadko spodziewa-
ne rezultaty, poniewa˝ d∏u˝nicy pos∏ugujà si´ swoistego rodzaju wymówkami b´-
dàcymi typowà „grà na zw∏ok´”. Coraz cz´Êciej równie˝ wierzyciele otrzymujà
sfa∏szowane dowody potwierdzajàce rzekome uiszczenie zap∏aty np. za poÊrednic-
twem przelewu.

Post´powanie upominawcze musi uwzgl´dniç rodzaj i specyfik´ kontrahen-
ta. Ma ona nieco inny charakter w przypadku, kiedy odbiorcà jest sta∏y partner
handlowy. Tego typu kontrahent reguluje p∏atnoÊci zazwyczaj w uzgodnionym
terminie, zaÊ ewentualne opóênienia uzgadniane sà w drodze negocjacji. Zdecy-
dowana reakcja przedsi´biorstwa polegajàca na zbyt restrykcyjnym traktowaniu
takiego odbiorcy mo˝e doprowadziç do jego utraty jako partnera handlowego.
W przypadku natomiast pozosta∏ych d∏u˝ników stopieƒ restrykcyjnoÊci dzia∏aƒ
upominawczych mo˝e byç znacznie wy˝szy. W dalszej konsekwencji przedsi´bior-
stwo mo˝e wykorzystywaç drog´ windykacyjnà we w∏asnym zakresie bàdê te˝
korzystajàc z us∏ug firm windykacyjnych. Musi byç to jednak firma rzetelna, tym
bardziej, ˝e osoba zajmujàca si´ windykacjà nie musi mieç uprawnieƒ komorni-
ka czy radcy prawnego, a sama dzia∏alnoÊç nie jest regulowana przez ˝aden prze-
pis. Tym samym nie ma wymogów, które sà niezb´dne do spe∏nienia, aby Êcià-
gaç d∏ugi16. Zlecajàc zatem spraw´ niew∏aÊciwemu windykatorowi, przedsi´biorstwo
nara˝a si´ na straty z tytu∏u wysokich kosztów, mo˝e równie˝ stanàç przed re-
alnà groêbà utraty ca∏ej nale˝noÊci.

Wydaje si´, ˝e interesujàcym rozwiàzaniem s∏u˝àcym usprawnieniu odzy-
skiwania nale˝noÊci jest zastàpienie sporów mediacjà mi´dzy d∏u˝nikami i wie-
rzycielem. Wprowadzenie instytucji mediacji przewiduje projekt nowelizacji ko-
deksu post´powania cywilnego i jest to alternatywna droga do post´powania
sàdowego17. Trudno jest dzisiaj jednoznacznie okreÊliç skutecznoÊç tego typu in-
stytucji zwa˝ywszy, ˝e mediatorem mo˝e byç praktycznie ka˝da osoba fizyczna,
posiadajàca zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych. Poza tym, trudno doszukaç si´ ja-
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kichkolwiek wymogów odnoszàcych si´ do wykszta∏cenia takiej osoby. Zwa˝yw-
szy na wàtpliwà skutecznoÊç dotychczasowych propozycji legislacyjnych majà-
cych chroniç interesy wierzycieli, trudno jest oczekiwaç gwa∏townego zwrotu w kie-
runku szybkiej poprawy sytuacji zwiàzanej z zatorami p∏atniczymi oraz zmiany
post´powania przez niesolidnych d∏u˝ników.

5. Podsumowanie

W dalszym ciàgu problem utrzymania p∏ynnoÊci finansowej stanowi dla tysi´cy
przedsi´biorstw w Polsce wyznacznik utrzymania si´ na rynku. Nie znikn´∏y bo-
wiem zatory p∏atnicze, zaÊ ich skala i nat´˝enie potwierdzajà du˝e zagro˝enie,
jakie niesie za sobà wzrost zobowiàzaƒ pomi´dzy przedsi´biorstwami. Niemal po-
∏ow´ tych zobowiàzaƒ (o charakterze krótkoterminowym) stanowià kredyty han-
dlowe, bez których trudno jest dzisiaj wyobraziç sobie rozwój stosunków gospo-
darczych, w których uczestniczà przedsi´biorstwa.

Szczególnego charakteru nabiera zatem zagadnienie efektywnego zarzà-
dzania kredytem kupieckim w taki sposób, aby zachowujàc warunek utrzymania
p∏ynnoÊci finansowej, przedsi´biorstwo nie traci∏o sta∏ych, solidnych partnerów
handlowych. Z drugiej strony nale˝y stale pami´taç, ˝e korzystanie przez odbior-
c´ z takiego kredytu wià˝e si´ z okreÊlonymi kosztami. Traktowanie kredytu ku-
pieckiego jako darmowej formy finansowania dzia∏alnoÊci jest swoistym mitem,
podtrzymywanym niestety na ∏amach szeregu publikacji. W wielu przypadkach
bowiem rezygnacja z propozycji dostawców oferujàcych obni˝enie ceny za towar
(skonto) w zamian za p∏atnoÊç gotówkowà oznacza, ˝e koszt kredytu handlowe-
go znacznie przewy˝sza koszt kredytu udzielanego przez banki. Nierzadko tak-
˝e, dostawcy rezygnujàc z przedstawienia kontrahentom tego typu propozycji
przy udzielaniu kredytu handlowego, uwzgl´dniajà ten fakt w cenie faktury.

Nie ma w praktyce uniwersalnej, skutecznej metody prowadzenia polityki
kredytowej przedsi´biorstwa, nale˝y jednak pami´taç, ˝e doÊwiadczenia teorii
i praktyki umo˝liwiajà sformu∏owanie okreÊlonych zasad usprawniajàcych wza-
jemne kontakty gospodarcze. Istotnà przeszkodà jest skromny sta˝ rynkowy wie-
lu ma∏ych przedsi´biorstw oraz stosunkowo niskie wykszta∏cenie osób prowadzà-
cych takie firmy. Dlatego tak cenne sà inicjatywy wspierajàce przedsi´biorczoÊç
w zakresie podniesienia poziomu edukacji. SkutecznoÊç tych inicjatyw mo˝e jed-
nak w wielu przypadkach budziç powa˝ne wàtpliwoÊci. Podobnie zresztà, jak
próby poprawy jakoÊci przepisów normujàcych stosunki handlowe pomi´dzy przed-
si´biorstwami, w niewielkim stopniu chroniàce przed niesolidnymi d∏u˝nikami.
Nale˝y oczekiwaç, ˝e wysi∏ki te przyniosà wreszcie spodziewane rezultaty, w prze-
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ciwnym razie trudno b´dzie kszta∏towaç relacje gospodarcze w oparciu o racjo-
nalne i uczciwe zasady.
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Szko∏a G∏ówna Handlowa

Metodyka oceny projektów inwestycyjnych gmin
przez banki (synteza badaƒ w∏asnych)

1. Wprowadzenie

Przedmiotem zainteresowania badania w∏asnego by∏ jeden z instrumentów fi-
nansowania inwestycji gminnych (komunalnych), tj. kredyt bankowy. Na tle for-
malno-prawnych i ekonomicznych uwarunkowaƒ zad∏u˝ania si´ gmin przedsta-
wiona zosta∏a autorska metodyka oceny gminy jako podmiotu wyst´pujàcego do
banku o udzielenie kredytu na cele finansowania projektu inwestycyjnego. An-
ga˝ujàc Êrodki finansowe w dzia∏alnoÊç kredytowà, bank musi bowiem okreÊliç
w sposób rzetelny ekonomicznà zasadnoÊç udzielenia kredytu inwestycyjnego kon-
kretnej gminie. Chodzi tu zatem o udzielenie odpowiedzi na podstawowe pyta-
nie: czy bie˝àca i przewidywana sytuacja ekonomiczno-finansowa danej gminy
zapewni zabezpieczenie sp∏aty kredytu?

2. Podstawy prawne, procedury ostro˝noÊciowe i sanacyjne
kredytów bankowych

Kredyty bankowe w momencie ich udost´pnienia gminom stajà si´ Êrodkami pu-
blicznymi. Oznacza to, ˝e obok w∏aÊciwoÊci zwiàzanych z tworzeniem poÊrednie-
go instrumentu finansowego, tj. powstaniem zad∏u˝enia, nabierajà one cech przy-
pisanym Êrodkom publicznym i podlegajà ograniczeniom przewidzianym ustawowo
dla tych Êrodków. Takie okreÊlenie miejsca i roli kredytu w finansowaniu inwe-
stycji komunalnych rodzi wiele konsekwencji zarówno po stronie kredytodawcy
(banku), który podlega mi´dzy innymi regulacjom prawa bankowego i regula-
cjom ostro˝noÊciowym nadzoru bankowego, jak i po stronie kredytobiorcy (gmi-
ny), który musi respektowaç przepisy publicznego prawa finansowego. Sà to przede
wszystkim ograniczenia i zasady aktywnoÊci kredytowej gmin ustalane w celu
ochrony wierzycieli (banków) oraz ochrony gmin przed skutkami nadmiernego,
w stosunku do ich potencja∏u ekonomiczno-finansowego, zad∏u˝ania si´1.

1 B. Woêniak, Ocena sytuacji finansowej gminy na potrzeby banku komercyjnego, w: Reforma admi-
nistracji publicznej w Polsce. Uwarunkowania spo∏eczne, ekonomiczne i polityczne, Kolegium Eko-
nomiczno-Spo∏eczne, Szko∏a G∏ówna Handlowa, Warszawa 2000, s. 182–183.



Zasady zaciàgania d∏ugu publicznego przez gminy regulowane sà w usta-
wie o finansach publicznych2. Ogólnie mówiàc, zaciàganie takiego d∏ugu jest do-
puszczalne, a w wi´kszoÊci przypadków decyzje o wysokoÊci i warunkach zacià-
ganych po˝yczek i kredytów nale˝à do organów stanowiàcych poszczególnych
jednostek. Ka˝dorazowo mo˝liwoÊç zaciàgni´cia kredytu lub po˝yczki uzale˝nio-
na jest od wczeÊniejszego uzyskania zgody organu nadzorujàcego, czyli Regional-
nej Izby Obrachunkowej. Wydajà one tak˝e opinie – na wniosek kredytodawcy
(banku) – na temat mo˝liwoÊci sp∏aty kredytu, po˝yczki lub wykupu papierów
wartoÊciowych przez gmin´. Zgodnie z zapisami tej ustawy (art. 48) jednostki sa-
morzàdu terytorialnego majà prawo zaciàgaç kredyty i po˝yczki oraz emitowaç
papiery wartoÊciowe, stanowiàce zwrotne êród∏a dochodów. Cytowana ustawa wpro-
wadza jednak szereg ograniczeƒ majàcych charakter barier ostro˝noÊciowych.
Majàc na uwadze mo˝liwoÊç zaciàgania d∏ugu na potrzeby finansowania projek-
tów inwestycyjnych, nale˝y wskazaç na poni˝sze przepisy ograniczajàce:

1) kredyty, po˝yczki oraz papiery wartoÊciowe, emitowane przez jednostki
samorzàdu terytorialnego, mogà byç zaciàgane do wysokoÊci okreÊlonej
w uchwale bud˝etowej;

2) jednostki samorzàdu terytorialnego nie mogà zaciàgaç zobowiàzaƒ finan-
sowych, których maksymalna wartoÊç nominalna, wyra˝ona w z∏otych,
nie zosta∏a ustalona w dniu zawierania transakcji (art. 51);

3) ∏àczna kwota d∏ugu jednostki samorzàdu terytorialnego na koniec roku
bud˝etowego nie mo˝e przekraczaç 60% jej dochodów w tym roku bud˝e-
towym (art. 113);

4) ∏àczna kwota przypadajàcych do sp∏aty w danym roku bud˝etowym rat
kredytów i po˝yczek oraz potencjalnych sp∏at kwot wynikajàcych z udzie-
lonych por´czeƒ wraz z nale˝nymi w danym roku odsetkami od tych kre-
dytów i po˝yczek oraz nale˝nych odsetek i dyskonta, a tak˝e przypada-
jàcych w danym roku bud˝etowym wykupów wyemitowanych papierów
wartoÊciowych, nie mo˝e przekroczyç 15% dochodów bud˝etowych jednostki
samorzàdu terytorialnego, planowanych na dany rok bud˝etowy (art. 114),
a w przypadku, gdy relacja paƒstwowego d∏ugu publicznego do Produk-
tu Krajowego Brutto przekroczy 55%, kwota ta nie mo˝e byç wi´ksza ni˝
12% planowanych dochodów bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego;

5) jednostki samorzàdu terytorialnego mogà zaciàgaç jedynie takie zobowià-
zania finansowe, których koszty obs∏ugi sà ponoszone co najmniej raz w ro-
ku (art. 50 ust. 1), przy czym: dyskonto od emitowanych papierów war-
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toÊciowych nie mo˝e przekraczaç 5% wartoÊci nominalnej oraz kapitali-
zacja odsetek jest niedopuszczalna;

6) deficyt bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e byç pokryty przy-
chodami pochodzàcymi z kredytów zaciàganych w bankach krajowych, co
oznacza, ˝e teoretycznie jednostki samorzàdu terytorialnego nie mogà za-
ciàgnàç kredytu w banku zagranicznym (art. 112 ust. 2, pkt 2).

Ograniczenia swobody si´gania po zwrotne êród∏a finansowania zadaƒ sa-
morzàdowych wynikajà równie˝ z systemowego powiàzania deficytów bud˝etów
jednostek samorzàdu terytorialnego z deficytem bud˝etu paƒstwa oraz w∏àczenia
do paƒstwowego d∏ugu publicznego d∏ugu zaciàgni´tego przez jednostki samorzà-
du terytorialnego.

3. Instrumenty d∏u˝ne jako êród∏o finansowania inwestycji
samorzàdu gminnego

Dochody zwrotne dajà podstaw´ do zwi´kszania wydatków inwestycyjnych samo-
rzàdu gminnego, powodujà jednak zaciàgni´cie zobowiàzaƒ finansowych o okre-
Êlonych kosztach oraz terminach sp∏at. Wynikajà z tego zarówno pewne korzy-
Êci, jak i koszty, uwidaczniajàce si´ nie tylko w realizacji projektów, lecz tak˝e
w ca∏ej gospodarce finansowej gminy. WÊród korzyÊci mo˝na wymieniç:

1) pozyskanie znacznych zasobów kapita∏u, dajàcego mo˝liwoÊç podejmowa-
nia du˝ych zadaƒ inwestycyjnych, przekraczajàcych w∏asny potencja∏ fi-
nansowy gminy,

2) stabilizacj´ programu inwestycyjnego w d∏u˝szym okresie,
3) mo˝liwoÊç obni˝enia kosztów jednostkowych w sytuacji zwi´kszenia za-

kresu realizowanej inwestycji,
4) generowanie dodatkowych dochodów bud˝etowych, pojawiajàcych si´ w wy-

niku realizacji nowych inwestycji,
5) obcià˝enie kosztami realizacji zadania wi´kszej liczby odbiorców (z wybu-

dowanych obiektów, urzàdzeƒ i sieci skorzysta nie tylko obecne pokolenie,
ale i kilka kolejnych – w ten sposób nast´puje redystrybucja obcià˝eƒ fi-
nansowych w czasie).

Banki nale˝à do instytucji finansowych, które wypracowa∏y wiele instru-
mentów ograniczania ryzyka kredytowego, ale szczególna rola w tym wzgl´dzie
przypada ocenie zdolnoÊci kredytowej. JeÊli chodzi o ocen´ zdolnoÊci kredytowej
przedsi´biorstw, to banki majà w tym wzgl´dzie najwi´cej doÊwiadczeƒ. Nato-
miast ocena zdolnoÊci kredytowej jednostek samorzàdu terytorialnego cechuje si´
swojà odmiennoÊcià i specyfikà. Sà to podmioty, których gospodarka finansowa
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kieruje si´ innymi zasadami ni˝ w przypadku przedsi´biorstw, bowiem realizujà
one inne cele i zadania, które zaliczajà si´ do sfery u˝ytecznoÊci publicznej. Tak
wi´c, bank – poza ustawowym obowiàzkiem oceny zdolnoÊci kredytowej jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, w tym gmin – musi wypracowaç specyficzne na-
rz´dzia oceny ich kondycji finansowej, dostosowane do gospodarki bud˝etowej im
w∏aÊciwej.

4. Analiza wskaênikowa jako narz´dzie oceny zdolnoÊci
kredytowej gminy

Analiza wskaênikowa jest wa˝nym elementem ocen aktualnej i przysz∏ej sytuacji
finansowej gminy, a zw∏aszcza: wielkoÊci i struktury bud˝etu, zdolnoÊci kredyto-
wej, p∏ynnoÊci finansowej oraz potencja∏u inwestycyjnego. Na jej podstawie mo˝-
na wykazaç, czy analizowana jednostka w krótkim, ale te˝ w d∏u˝szym okresie
jest w stanie wype∏niaç swoje zobowiàzania w stosunku do zleceniobiorców, kre-
dytodawców, podatników, mieszkaƒców i innych podmiotów posiadajàcych zobo-
wiàzania wymagalne. Dobra kondycja finansowa jest dla w∏adz gminy niezb´d-
nym warunkiem realizacji bie˝àcych us∏ug publicznych, zapewnienia mieszkaƒcom
potrzebnych dóbr oraz efektywnego realizowania priorytetowych zadaƒ inwesty-
cyjnych. Analiza wskaênikowa ma zastosowanie w ocenie: trendów historycznych
oraz bie˝àcej sytuacji finansowej gminy, zdolnoÊci kredytowej gminy a tak˝e pro-
gnozowanej sytuacji finansowej gminy w ró˝nych scenariuszach jej dalszego roz-
woju.

Ocena poziomu zad∏u˝enia gminy ma charakter formalno-prawny i ekono-
miczny. Ustawowe bariery w tym zakresie wyznacza ustawa o finansach publicz-
nych w art. 113 i 114. Oceny ekonomiczne polegajà na badaniu zdolnoÊci kredy-
towej i p∏ynnoÊci finansowej jednostki samorzàdu terytorialnego. Gminy stosujàce
model administracyjny analizy ograniczajà do wymogów formalno-prawnych, bez
szacowania nast´pstw ekonomicznych wysokoÊci i struktury zaciàganego d∏ugu.
W modelu zarzàdzania strategicznego prowadzone analizy wyznaczajà bezpiecz-
ne granice zad∏u˝enia z punktu widzenia zachowania p∏ynnoÊci finansowej bu-
d˝etu gminy oraz stabilizacji programów inwestycyjnych.

WÊród wskaêników majàcych istotne znaczenie dla oceny zdolnoÊci kredy-
towej gminy mo˝na wymieniç:

1) wskaênik zad∏u˝enia do dochodów ogó∏em – liczony jako ∏àczna kwota
d∏ugu gminy w roku bud˝etowym, w stosunku do dochodów ogó∏em (art. 114
ustawy o finansach publicznych). Kwota skumulowanego zad∏u˝enia nie
mo˝e przekroczyç tu 60% dochodów jednostki w roku bud˝etowym;
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2) wskaênik kosztów obs∏ugi zad∏u˝enia do dochodów ogó∏em – liczony jako
∏àczna kwota wydatków na obs∏ug´ d∏ugu w roku bud˝etowym do docho-
dów ogó∏em. Zgodnie z ustawà o finansach publicznych ∏àczna kwota ob-
s∏ugi d∏ugu w roku bud˝etowym nie mo˝e przekroczyç 15%. Je˝eli udzia∏
paƒstwowego d∏ugu publicznego w produkcie krajowym brutto przekro-
czy 55%, to ∏àczna kwota obs∏ugi d∏ugu nie mo˝e przekroczyç 12%;

3) wskaênik wielkoÊci zad∏u˝enia na 1 mieszkaƒca – liczony jako ∏àczna
kwota d∏ugu gminy w roku bud˝etowym dzielona przez liczb´ mieszkaƒ-
ców danej jednostki. Wskaênik ten daje mo˝liwoÊç dokonywania porów-
naƒ z innymi gminami. Jego poziom nie powinien podlegaç gwa∏townym
wahaniom, zw∏aszcza w krótkim czasie;

4) wskaênik udzia∏u d∏ugu krótkoterminowego – liczony jako wartoÊç kredy-
tów i po˝yczek, które sà zaciàgane i sp∏acane w ciàgu roku bud˝etowego
do wielkoÊci zad∏u˝enia gminy na koniec roku bud˝etowego. Wzrastajàcy
udzia∏ zad∏u˝enia krótkoterminowego jest zjawiskiem niebezpiecznym.
W d∏ugim okresie sytuacja taka mo˝e zagra˝aç p∏ynnoÊci finansowej gminy.

6. Metodyka oceny projektu inwestycyjnego gminy przez bank

Nale˝y podkreÊliç, ˝e gminy sà szczególnym typem klienta dla banku, za czym
przemawia ich specyfika, wynikajàca z istoty samorzàdnoÊci terytorialnej. Otó˝,
podstawowym celem ich dzia∏ania jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej
wspólnoty samorzàdowej, którà z mocy prawa tworzà mieszkaƒcy gminy, a nie –
jak w przypadku firm – maksymalizacja zysku lub uzyskanie przewagi konku-
rencyjnej na rynku dóbr i us∏ug. Realizacja tego celu wià˝e si´ z inwestycjami
komunalnymi, których skala i rozmiary cz´stokroç przekraczajà mo˝liwoÊci fi-
nansowe gmin w ramach w∏asnych Êrodków.

Jednym ze êróde∏ zewn´trznych finansowania sà kredyty bankowe na za-
dania (projekty) w zakresie inwestycji komunalnych. Bank przed udzieleniem
kredytu inwestycyjnego winien w sposób rzetelny i kompleksowy oceniç wiary-
godnoÊç finansowà gminy, bioràc pod uwag´ jak najszersze spektrum informacji
umo˝liwiajàcych zarówno ocen´ zdolnoÊci kredytowej i p∏ynnoÊci finansowej bu-
d˝etu, jak równie˝ ogólny poziom rozwoju spo∏eczno-gospodarczego gminy. Poziom
rozwoju determinuje bowiem rozmiary bazy ekonomicznej gminy, która z kolei
wp∏ywa w bezpoÊredni sposób na wielkoÊç jej dochodów. Stàd te˝, kompleksowà
ocen´ wniosku gminy o udzielenie kredytu na realizacj´ konkretnego projektu
inwestycyjnego nale˝y przeprowadziç w oparciu o dwie oceny czàstkowe, a mia-
nowicie:

88 Jacek Sierak, Marek Zió∏kowski



1) ocen´ jakoÊciowà, której waga w ∏àcznej ocenie stanowiç winna 0,35,
2) ocen´ iloÊciowà, której waga w ∏àcznej ocenie stanowiç winna 0,65.

6.1. Ocena jakoÊciowa
6.1.1. AtrakcyjnoÊç lokalizacyjna i turystyczna gminy

Ka˝de miejsce w przestrzeni przedstawia dla konkretnego inwestora okreÊlone
walory u˝ytkowe lokalizacji (zarówno zasobów, jak i popytu). Ich atrakcyjnoÊç –
z punktu widzenia inwestora – zale˝y od charakteru dzia∏alnoÊci, jakà zamierza
on prowadziç, zaÊ podstawowym kryterium rozstrzygajàcym o konkretnej lokali-
zacji b´dzie maksymalizacja sumy tych walorów lub minimalizacja sumy kosztów
prowadzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci gospodarczej, a wi´c powstanie okreÊlonych
korzyÊci zewn´trznych, których szczególnym rodzajem sà korzyÊci miejsca.

KorzyÊci te nie sà wynikiem dzia∏alnoÊci danego inwestora, lecz wynikajà
z okreÊlonych walorów u˝ytkowych znajdujàcych si´ na terenie danej gminy. Sta-
nowià one êród∏o zysku dla potencjalnych inwestorów. Walory u˝ytkowe wyst´-
pujàce w danej gminie mogà podnosiç lub obni˝aç jej atrakcyjnoÊç lokalizacyjnà
dla potencjalnych inwestorów. Innymi s∏owy mogà one „przyciàgaç” lub „odpy-
chaç” potencjalnych inwestorów do lub od lokalizowania swej dzia∏alnoÊci w okre-
Êlonej gminie. Stàd te˝, w∏adze samorzàdowe powinny tak sterowaç rozwojem gmi-
ny, aby kreowaç i stymulowaç powstawanie okreÊlonych walorów u˝ytkowych,
b´dàcych êród∏em korzyÊci lokalizacyjnych dla potencjalnych inwestorów. Umo˝-
liwi to zdynamizowanie procesów rozwoju danej gminy i wzrost jej konkurencyj-
noÊci wzgl´dem innych gmin. W konsekwencji wzroÊnie baza dochodowa bud˝e-
tu gminy.

Przy ocenie atrakcyjnoÊci lokalizacyjnej i turystycznej gminy proponuje si´
zestaw kryteriów przedstawiony w tabeli 1.

Tabela 1. AtrakcyjnoÊç lokalizacyjna i turystyczna gminy (waga: 0,40)

Waga Obszar
WartoÊç

Wyszczególnienie
wskaênika zmiennoÊci

wskaênika
czàstkowego

Usytuowanie gminy wzgl´dem g∏ównych
szlaków komunikacji kolejowej i drogowej,
w tym projektowanego uk∏adu autostrad korzystne 5
i dróg szybkiego ruchu, portów morskich 0,20 przeci´tne 3
i lotnisk oraz przejÊç granicznych – peryferyjne 1
atrakcyjnoÊç lokalizacyjna gminy dla
inwestorów
Walory i zasoby Êrodowiska korzystne 5
przyrodniczego 0,10 przeci´tne 3

s∏abe 1
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Tabela 1. (cd.)

Waga Obszar
WartoÊç

Wyszczególnienie
wskaênika zmiennoÊci

wskaênika
czàstkowego

Poziom zanieczyszczenia Êrodowiska du˝y 1
przyrodniczego 0,10 przeci´tny 3

niski 5
Poziom wyposa˝enia gminy w urzàdzenia
infrastruktury turystycznej (hotele, dobry 5
pensjonaty, gastronomia, urzàdzenia 0,10 przeci´tny 3
rekreacyjno-sportowe, punkty informacji s∏aby 1
turystycznej)
Otoczenie biznesu (instytucje finansowe,

dobre 5lokalne agencje rozwoju, fundacje
0,20 przeci´tne 3i stowarzyszenia wspierajàce rozwój

s∏abe 1przedsi´biorczoÊci)
Stan wyposa˝enia gminy w urzàdzenia
infrastruktury technicznej
– telekomunikacja,
– sieç drogowa,

dobry 5– wodociàgi,
0,20 przeci´tny 3– kanalizacja i oczyszczanie Êcieków,

s∏aby 1– gazownictwo,
– elektroenergetyka,
– ciep∏ownictwo,
– gospodarka odpadami sta∏ymi
Wolne tereny do zagospodarowania pod

tak 5funkcje produkcyjne, us∏ugowe, 0,10
nie 1mieszkaniowe, biurowe

èród∏o: opracowanie w∏asne.

6.1.2. AktywnoÊç w∏adz i administracji gminy

Rozwój gminy – jako samorzàdnej organizacji o wielorakim charakterze i funk-
cjach – nie mo˝e odbywaç si´ w wyniku przypadkowych, nieukierunkowanych na
przysz∏oÊç decyzji bie˝àcych. Rozwój ten musi byç podporzàdkowany Êwiadome-
mu i permanentnemu kszta∏towaniu. Stàd te˝ dzia∏ania w∏adz gminy w tym wzgl´-
dzie powinny mieç nast´pujàcy charakter:

1) strategiczny (okreÊlony na np. 15–20 lat) – nastawiony na ustalenie stra-
tegicznych celów rozwoju spo∏eczno-gospodarczego i zagospodarowania
przestrzeni oraz sposobów ich osiàgania (zadaƒ realizacyjnych) w per-
spektywie kilkunastu lat,

2) Êredniookresowy (4 lata, czyli jedna kadencja w∏adz gminy) – nastawiony
na realizacj´ wybranych celów strategicznych w czasie trwania danej ka-
dencji w∏adz samorzàdowych,
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3) operacyjny (roczny, bie˝àcy) – nastawiony na realizacj´ konkretnych za-
daƒ, wynikajàcych z ustaleƒ strategicznych i Êredniookresowych.

Po˝àdane podejÊcie w∏adz samorzàdowych do gminnych problemów rozwo-
ju jest wzgl´dem decyzji (planów) gminy komplementarne, zaÊ brak któregokol-
wiek oznaczaç mo˝e:

• po pierwsze – sterowanie rozwojem gminy bez ustaleƒ strategicznych,
w oparciu jedynie o dzia∏ania Êredniookresowe i operacyjne (bie˝àce),

• po drugie – sterowanie rozwojem gminy z ustaleniami strategicznymi,
lecz bez niezb´dnych dzia∏aƒ Êredniookresowych i operacyjnych (bie˝à-
cych).

W obu przypadkach jest to niewàtpliwie sytuacja niekorzystna, gdy˝ nie
zapewnia ona sukcesu w procesie sterowania rozwojem gminy, a w konsekwen-
cji negatywnie wp∏ywa na poziom zaspokojenia ró˝norodnych potrzeb jej miesz-
kaƒców i dynamik´ rozwoju gospodarki lokalnej. Bioràc to pod uwag´, proponu-
je si´ zestaw kryteriów oceniajàcych aktywnoÊç w∏adz i administracji gminy
przedstawiony w tabeli 2.

Tabela 2. AktywnoÊç w∏adz i administracji gminy (waga: 0,6)

Waga Obszar
WartoÊç

Wyszczególnienie
wskaênika zmiennoÊci

wskaênika
czàstkowego

Opracowana strategia rozwoju gminy
0,20

tak 5
nie 1

Opracowane studium uwarunkowaƒ
tak 5i kierunków zagospodarowania 0,20
nie 1przestrzennego gminy

Opracowywanie wieloletnich planów
0,20

tak 5
inwestycyjnych nie 1
Opracowywanie prognoz dochodów

0,20
tak 5

i wydatków bud˝etu gminy nie 1
Udzia∏ w zagranicznych programach

0,10
tak 5

pomocowych i pilota˝owych nie 1
Promocja gminy w kraju i zagranicà

0,10
tak 5

skierowana do potencjalnych inwestorów nie 1

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Po dokonaniu stosownych obliczeƒ uzyskujemy czàstkowy wskaênik ryzy-
ka kredytowego banku z punktu widzenia oceny jakoÊciowej zdolnoÊci kredyto-
wej gminy.
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6.2. Ocena iloÊciowa
6.2.1. Baza ekonomiczna gminy

Poj´cie baza ekonomiczna odnosi si´ do dzia∏alnoÊci spo∏eczno-gospodarczych
miasta, gminy, regionu, których efekty (produkty i us∏ugi) sà dostarczane na ry-
nek zewn´trzny. Poj´cie to wywodzi si´ z teorii bazy ekonomicznej, która ca∏oÊç
dzia∏alnoÊci prowadzonych na terenie miasta, gminy, regionu dzieli na dwie gru-
py (sektory): dzia∏alnoÊci skierowane na obs∏ug´ rynku zewn´trznego i dzia∏al-
noÊci obs∏ugujàce rynek wewn´trzny, tj. ludnoÊç i gospodark´ gminy. Pierwsza
grupa tworzy baz´ ekonomicznà gminy i êród∏a jej wzrostu. Druga zaÊ – sektor
obs∏ugi lokalnej. Te dzia∏alnoÊci bardzo cz´sto okreÊla si´ mianem funkcji, a wi´c
mówi si´ o funkcjach bazowych i funkcjach obs∏ugi lokalnej, które okreÊla si´
równie˝ jako funkcje egzogeniczne i funkcje endogeniczne. Tych okreÊleƒ funk-
cji jest znacznie wi´cej. W naszym przypadku: dzia∏alnoÊci spo∏eczno-gospodar-
cze skierowane na rynek zewn´trzny b´dziemy okreÊlaç funkcjami bazowymi,
a dzia∏alnoÊci obs∏ugujàce rynek wewn´trzny – funkcjami obs∏ugi lokalnej.

Pomi´dzy tymi funkcjami wyst´pujà okreÊlone wspó∏zale˝noÊci. Rozwój funk-
cji bazowych tworzy efekty mno˝nikowe i dzi´ki temu stymuluje rozwój funkcji
obs∏ugi lokalnej. Z drugiej zaÊ strony poziom rozwoju funkcji obs∏ugi lokalnej –
a wi´c jakoÊç i sprawnoÊç systemów infrastruktury technicznej, jakoÊç edukacji,
ochrony zdrowia, Êrodowiska itp. – stwarza korzystne warunki dla lokalizacji dzia-
∏alnoÊci o charakterze bazowym i stymuluje ich rozwój. Rozwój funkcji obs∏ugi
lokalnej, a zw∏aszcza infrastruktury technicznej i spo∏ecznej, stanowi wi´c istot-
ny instrument stymulowania rozwoju lokalnego.

Przy ocenie bazy ekonomicznej gminy proponuje si´ nast´pujàcy zestaw kry-
teriów, który umo˝liwia ocen´ poziomu rozwoju gospodarczego gminy i tenden-
cji zmian jej sytuacji gospodarczej oraz mo˝liwoÊci rozwoju gospodarki lokalnej.

Na podstawie wskaênika liczby pracujàcych na 1000 mieszkaƒców i jego
relacji do Êredniej krajowej mo˝emy oceniç poziom rozwoju gospodarczego danej
gminy. Gminy, w których poziom omawianego wskaênika wynosi poni˝ej 95% je-
go wielkoÊci krajowej, zaliczamy do nisko rozwini´tych, gminy osiàgajàce 95–110%
wskaênika krajowego to gminy Êrednio rozwini´te, a gminy przekraczajàce 110%
wartoÊci tego wskaênika dla kraju zaliczamy do wysoko rozwini´tych. Podobnie
nale˝y klasyfikowaç gminy z punktu widzenia relacji wskaênika wartoÊci nak∏a-
dów inwestycyjnych w gospodarce lokalnej na 1 mieszkaƒca do analogicznego
wskaênika dla kraju. B´dziemy wi´c mieli gminy o niskim, Êrednim i wysokim
poziomie nak∏adów inwestycyjnych.
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Tabela 3. Baza ekonomiczna gminy (waga: 0,4 pkt)

Waga
WartoÊç

Wyszczególnienie
wskaênika

Obszar zmiennoÊci wskaênika
czàstkowego

Liczba pracujàcych na pon. 90% Êr. krajowej 1
1000 mieszkaƒców 0,15 90–110% Êr. krajowej 2

pow. 110% Êr. krajowej 3
Dynamika zmian liczby pon. 102,0 1
pracujàcych 0,15 102,0–105,0 2

pow. 105,0 3
Dynamika zmian liczby pon. 105,0 1
podmiotów gospodarczych 0,15 105,0–110,0 2

pow. 110,0 3
WartoÊç nak∏adów
inwestycyjnych w gospodarce pon. 90% Êr. krajowej 1
lokalnej ogó∏em (podmioty 0,15 90–105% Êr. krajowej 2
gospodarcze i gmina) w z∏ pow. 105% Êr. krajowej 3
na 1 mieszkaƒca
Udzia∏ gminy w ogólnych pon. 10,0 1
nak∏adach inwestycyjnych 0,10 10,0–20,0 2
w gospodarce lokalnej w % pow. 20,0 3
WartoÊç zainwestowanego pon. 1,0 1
kapita∏u zagranicznego

0,10
1,0–5,0 2

w mln USD 5,1–10,0 3
pow. 10,0 4

Stopa bezrobocia w % pon. 5,5 4

0,10
5,6–11,0 3
11,1–16,5 2
pow. 16,5 1

Udzia∏ ludnoÊci pon. 7,0 1
w wykszta∏ceniem wy˝szym 0,10 7,0–15,0 2
w ogólnej liczbie ludnoÊci w % pow. 15,0 3

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Z punktu widzenia analizy i oceny stanu bazy ekonomicznej gminy istot-
ne znaczenie ma interpretacja otrzymanych wyników obliczeƒ. Wymaga ona
uwzgl´dnienia wspó∏zale˝noÊci wyst´pujàcych mi´dzy ró˝nymi miernikami. Wy-
soki poziom rozwoju gospodarczego gminy wià˝e si´ z regu∏y z niskà stopà bez-
robocia i wysokim poziomem nak∏adów inwestycyjnych oraz z wysokim udzia∏em
ludnoÊci z wykszta∏ceniem wy˝szym. Wysokiemu tempu wzrostu liczby pracujà-
cych mo˝e towarzyszyç wysoki wzrost wartoÊci nak∏adów inwestycyjnych na miesz-
kaƒca. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e poziom nak∏adów inwestycyjnych zale˝y od
kapita∏och∏onnoÊci wzrostu gospodarczego, który mo˝e byç: kapita∏och∏onny, neu-
tralny lub kapita∏ooszcz´dny. AktywnoÊç gospodarczà w gminie nale˝y oceniaç
na podstawie dynamiki zmian liczby podmiotów gospodarczych i dynamiki zmian
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liczby pracujàcych. Wzrost aktywnoÊci gospodarczej powinien bowiem wyra˝aç
si´ w zwi´kszeniu liczby pracujàcych.

6.2.2. Finanse gminy

Gospodark´ samorzàdu terytorialnego cechuje ograniczonoÊç Êrodków finansowych.
EfektywnoÊç zarzàdzania gminà wymaga takiego nimi gospodarowania, które za-
pewnia wydatkowanie zgodne z celami i zadaniami publicznymi. Racjonalizacja
gospodarki bud˝etowej gmin przynosi koniecznoÊç jak najlepszego dostosowania
wykorzystywanych Êrodków publicznych do realizowanych zadaƒ. Nie nale˝y tu
jednak przyjmowaç za∏o˝enia, ˝e oszcz´dnoÊç jest synonimem racjonalnoÊci. Ârod-
ki publiczne powinny byç wydatkowane z zastosowaniem zasady racjonalnego
gospodarowania3, tj.:

1) minimalizacji kosztów – aby przy za∏o˝onym efekcie mo˝liwie minimali-
zowaç ponoszone koszty osiàgania za∏o˝onych celów (realizacji zadaƒ),

2) maksymalizacji efektów – aby przy danym poziomie ponoszonych nak∏a-
dów maksymalizowaç osiàgane efekty.

Stosowanie powy˝szych zasad wynika z ograniczonoÊci Êrodków publicznych
pozostajàcych w dyspozycji w∏adz gminnych. Gospodarowanie nimi wymaga prze-
znaczania wydatków na cele i zadania gospodarczo i spo∏ecznie uzasadnione.

Podstawowym problemem zarzàdzania bud˝etem gminy jest w∏aÊciwy po-
dzia∏ Êrodków publicznych. W pierwszej kolejnoÊci dokonuje si´ podzia∏u bud˝e-
tu na cz´Êç operacyjnà i inwestycyjnà. Rachunek efektywnoÊci gospodarowania
Êrodkami powinien w okreÊlonych warunkach spo∏eczno-gospodarczych wykazaç
optymalnoÊç wyboru zadaƒ i sposobów ich finansowania. Powinno to zapobiegaç
wystàpieniu niepo˝àdanych zjawisk w czasie, których skutkiem mo˝e byç obni-
˝enie standardu us∏ug czy te˝ niemo˝noÊç sfinansowania podj´tych zadaƒ inwe-
stycyjnych.

WÊród wydatków bie˝àcych podstawowym zagro˝eniem jest koncentracja
Êrodków finansowych w jednej lub dwóch bran˝ach. W cz´Êci inwestycyjnej za-
potrzebowanie na projekty inwestycyjne przekracza zasoby Êrodków dost´pnych
na ich sfinansowanie. Zadaniem w∏adz lokalnych jest analiza priorytetów inwe-
stycyjnych i ich zestawienie z wyst´pujàcymi wydatkami bie˝àcymi, z uwzgl´d-
nieniem zachowania niezb´dnego, po˝àdanego poziomu zaspokojenia potrzeb.

Wzgl´dnym ryzykiem jest to, ˝e gmina w momencie wyboru zbyt du˝ej
liczby celów nie b´dzie w stanie sfinansowaç kolejnych zadaƒ, co wyd∏u˝y czas
ich realizacji i znacznie podwy˝szy koszty. Dlatego podj´cie decyzji inwestycyjnej
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powinno byç poprzedzone gruntownà analizà ekonomicznà bie˝àcych i przy-
sz∏ych potrzeb inwestycyjnych oraz mo˝liwoÊci ich sfinansowania. S∏u˝y temu
przygotowanie wieloletnich planów finansowania inwestycji. Brak prognozy do-
chodów i przysz∏ych kosztów inwestycji mo˝e prowadziç do niekontrolowanego
narastania frontu inwestycyjnego, w wyniku którego mo˝e zostaç zachwiana
p∏ynnoÊç finansowa przysz∏ych bud˝etów. Powszechne wykorzystanie analizy kosz-
tów i korzyÊci mo˝na wi´c traktowaç jako instrument poprawy efektywnoÊci go-
spodarowania.

Wydatki bud˝etów gmin mo˝na sklasyfikowaç pod wzgl´dem przeznacze-
nia w dwóch du˝ych grupach, jako wydatki:

1) bie˝àce – zapewniajàce prawid∏owe funkcjonowanie obiektów i urzàdzeƒ
oraz zaspokajanie bie˝àcych potrzeb wynikajàcych z realizacji zadaƒ gmin
(np. prowadzenie, utrzymanie i eksploatacj´ istniejàcych obiektów i urzà-
dzeƒ oraz ich bie˝àce funkcjonowanie, np. wynagrodzenia, koszty utrzy-
mania budynków, wydatki operacyjne);

2) inwestycyjne – zwiàzane z podwy˝szaniem standardów i zakresu us∏ug 
oraz szeroko poj´tym rozwojem gminy, obejmujàce zakup lub wytworze-
nie materialnych sk∏adników majàtku niezb´dnych do realizacji zadaƒ
gmin. Ich efektem sà powstajàce urzàdzenia i obiekty infrastruktury
technicznej i spo∏ecznej.

Proporcje pomi´dzy obydwoma grupami wydatków zale˝à bezpoÊrednio od
zakresu realizowanych przez samorzàdy Êwiadczeƒ publicznych. Wszystkie gmi-
ny sà w pierwszej kolejnoÊci zobowiàzane do wykonywania zadaƒ zwiàzanych
z utrzymaniem istniejàcego stanu us∏ug i zapewnieniem prawid∏owego funkcjo-
nowania technicznych zasobów infrastruktury. Na cele rozwojowe mogà byç prze-
znaczane pozosta∏e Êrodki.

Wzajemne proporcje wydatków bie˝àcych i inwestycyjnych kszta∏tujà si´
odmiennie w ró˝nych gminach. Wp∏yw na ich poziom ma wiele czynników, któ-
rych podstawà jest wielkoÊç bud˝etu gminy, stan jej zagospodarowania infra-
strukturalnego oraz realizowana polityka rozwoju w∏adz lokalnych.

Ocena wyników finansowych gmin nie jest rzeczà jednoznacznà i wymaga
w ka˝dym przypadku prowadzenia szczegó∏owych analiz. Specyfika funkcjonowa-
nia sfery komunalnej wyznacza bowiem cele, które s∏u˝à zarówno zaspokojeniu
bie˝àcych potrzeb mieszkaƒców, jak i tworzeniu warunków dla dalszego rozwoju
gminy. Ze wzgl´du na swà z∏o˝onoÊç nie podlega cz´stokroç wymiernym wskaê-
nikom stosowanym w gospodarce rynkowej. Kryteria oceny powinny byç dobie-
rane jednostkowo, z uwzgl´dnieniem specyfiki warunków konkretnej gminy.

Wyst´powanie deficytu bud˝etowego mo˝e byç zarówno skutkiem Êwiado-
mej polityki, jak i niezamierzonym efektem braku umiej´tnoÊci kontrolowania
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przep∏ywów finansowych w gminie. Wyst´powanie niewielkiej nadwy˝ki mo˝e
byç celowym zabiegiem, wynikajàcym z ch´ci zachowania p∏ynnoÊci finansowej
w pierwszych miesiàcach kolejnego roku bud˝etowego. Wyst´powanie wysokiej,
a zw∏aszcza powtarzajàcej si´ nadwy˝ki bud˝etowej wynika zazwyczaj z nieumie-
j´tnoÊci wczeÊniejszego precyzowania szacunku dochodów.

Poni˝ej zaprezentowano grupy wskaêników niezb´dnych do oceny finan-
sów gminy przez bank.

Tabela 4. Dochody gminy (waga: 0,2)

Waga Obszar
WartoÊç

Wyszczególnienie
wskaênika zmiennoÊci

wskaênika
czàstkowego

Dochody ogó∏em na 1 mk w z∏ pon. 450 1

0,10
450–900 2
901–1350 3
pow. 1350 4

Dochody w∏asne na 1 mk w z∏ pon. 150 1

0,20
150–300 2
301–450 3
pow. 450 4

Dochody z podatków stanowiàcych dochód pon. 100 1
bud˝etu paƒstwa (od osób fizycznych

0,20
100–200 2

i prawnych) na 1 mk w z∏ 201–300 3
pow. 300 4

Udzia∏ dochodów w∏asnych w dochodach pon. 20,0 1
ogó∏em w %

0,20
20,0–40,0 2
40,1–60,0 3
pow. 60,1 4

Udzia∏ podatków stanowiàcych dochód pon. 15,0 1
bud˝etu paƒstwa (od osób fizycznych

0,10
15,0–30,0 2

i prawnych) w % 30,1–45,0 3
pow. 45,0 4

Udzia∏ subwencji w dochodach ogó∏em w % pow. 35,0 1

0,10
35,0–25,0 2
24,9–15,0 3
pon. 15,0 4

Udzia∏ dotacji w dochodach ogó∏em w % pow. 30,0 1

0,10
30,0–20,0 2
19,9–10,0 3
pon. 10,0 4

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Tabela 5. Wydatki gminy (waga: 0,2)

Waga Obszar
WartoÊç

Wyszczególnienie
wskaênika zmiennoÊci

wskaênika
czàstkowego

Dynamika zmian w wydatkach pon. 105,0 1
inwestycyjnych

0,10
105,0–110,0 2
110,1–115,0 3
pow. 115,0 4

Wolne Êrodki na 1 mk w z∏ pon. 100 1

0,20
100–200 2
201–300 3
pow. 300 4

Wydatki inwestycyjne na 1 mk w z∏ pon. 100 1

0,20
100–200 2
201–300 3
pow. 300 4

Udzia∏ wydatków bie˝àcych w wydatkach pon. 75,0 1
ogó∏em w %

0,10
75,0–80,0 2
80,1–85,0 3
pow. 85,0 4

Wolne Êrodki jako % dochodów ogó∏em pon. 15,0 1

0,20
15,1–20,0 2
20,1–25,0 3
pow. 25,0 4

Udzia∏ wydatków inwestycyjnych pon. 15,0 1
w wydatkach ogó∏em w %

0,20
15,1–20,0 2
20,1–25,0 3
pow. 25,0 4

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Tabela 6. Zad∏u˝enie gminy (waga: 0,2)

Waga Obszar
WartoÊç

Wyszczególnienie
wskaênika zmiennoÊci

wskaênika
czàstkowego

Obs∏uga d∏ugu w danym roku w stosunku pon. 5,0 3
do dochodów ogó∏em w % 0,20 5,0–10,0 2

10,1–15,0 1
Ca∏kowity poziom zad∏u˝enia jako % pon. 10,0 3
dochodów ogó∏em 0,20 10,1–20,0 2

pow. 20,0 1
Obs∏uga d∏ugu w stosunku do dochodów pon. 20,0 3
w∏asnych i udzia∏u w podatkach 0,20 20,0–35,0 2
stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa w % pow. 35,0 1
Obs∏uga d∏ugu w stosunku do wielkoÊci pon. 30,0 3
wydatków inwestycyjnych w % 0,20 30,0–50,0 2

pow. 50,0 1
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Tabela 6. (cd.)

Waga Obszar
WartoÊç

Wyszczególnienie
wskaênika zmiennoÊci

wskaênika
czàstkowego

Obs∏uga d∏ugu w stosunku do poziomu pon. 30,0 3
wolnych Êrodków w % 0,20 30,0–50,0 2

pow. 50,0 1

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Dochody w∏asne obejmujà wp∏ywy z podatków: od nieruchomoÊci, od Êrod-
ków transportowych, rolnego, leÊnego i innych lokalnych; wp∏ywy z op∏at skar-
bowych, dochody z majàtku gmin, g∏ównie ze sprzeda˝y i najmu mienia komu-
nalnego, wp∏ywy z us∏ug jednostek bud˝etowych i wp∏ywy pozabud˝etowe; wp∏ywy
z op∏at lokalnych, darowizn i inne. Wolne Êrodki – to ró˝nica pomi´dzy sumà do-
chodów a wydatkami bie˝àcymi (bez wydatków inwestycyjnych). Inaczej mówiàc,
przez wolne Êrodki nale˝y rozumieç ró˝nic´ pomi´dzy sumà dochodów a wydat-
kami bie˝àcymi i kosztami obs∏ugi zad∏u˝enia. Wolne Êrodki na inwestycje – to
ró˝nica pomi´dzy wielkoÊcià wolnych Êrodków a obs∏ugà zad∏u˝enia. Wolne Êrod-
ki po inwestycjach – to ró˝nica pomi´dzy wielkoÊcià wolnych Êrodków na inwe-
stycje a sumà inwestycji w danym roku. Obs∏uga d∏ugu w danym roku – to ∏àcz-
na kwota przypadajàcych w danym roku do sp∏aty rat kredytów i po˝yczek (na
finansowanie wydatków nie znajdujàcych pokrycia w planowanych dochodach gmi-
ny) oraz potencjalnych sp∏at kwot, wynikajàcych z udzielonych przez gminy po-
r´czeƒ wraz z nale˝nymi w danym roku odsetkami od kredytów i po˝yczek oraz
przypadajàcych do wykupu w danym roku papierów wartoÊciowych wyemitowa-
nych przez gminy. Wolne Êrodki do dochodów ogó∏em gminy – to stosunek wol-
nych Êrodków (ró˝nic´ pomi´dzy sumà dochodów a wydatkami bie˝àcymi i kosz-
tami obs∏ugi zad∏u˝enia) do dochodów bud˝etu gminy. Informuje o wiarygodnoÊci
gminy jako kredytobiorcy, s∏u˝àc szacowaniu zdolnoÊci kredytowej gminy. Obs∏u-
ga kredytów w stosunku do wielkoÊci dochodów gminy – to stosunek rozchodów
zwiàzanych z obs∏ugà zad∏u˝enia (odsetki raty kapita∏owe) i udzielonych por´-
czeƒ do dochodów bud˝etu gminy. Informuje o poziomie zad∏u˝enia gminy.

Po dokonaniu stosownych obliczeƒ uzyskujemy czàstkowy wskaênik ryzy-
ka kredytowego z punktu widzenia oceny iloÊciowej zdolnoÊci kredytowej gminy.

Koƒcowym etapem oceny zdolnoÊci kredytowej gminy (kredytobiorcy) przez
bank powinno byç przyporzàdkowanie jej do odpowiedniej klasy ryzyka kredyto-
wego. Mo˝na wyró˝niç szeÊç klas ryzyka kredytowego, a mianowicie: ryzyko bar-
dzo ma∏e, ryzyko ma∏e, ryzyko Êrednie, ryzyko podwy˝szone, ryzyko du˝e, ryzy-
ko bardzo du˝e. Podzia∏ na odpowiednie klasy ryzyka kredytowego prezentuje
rysunek 1.
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Rysunek 1. Klasy ryzyka kredytowego gmin

èród∏o: opracowanie w∏asne.

7. Podsumowanie

Reaktywowanie 15 lat temu samorzàdu terytorialnego na szczeblu gminnym
oraz reforma administracyjna wprowadzona z poczàtkiem 1999 roku, ustanawia-
jàca kolejne dwa szczeble samorzàdowe: powiaty i województwa samorzàdowe,
otworzy∏y perspektywy rozwoju rynku szeroko rozumianych us∏ug finansowych.
Dla banków sta∏o si´ to okazjà do pozyskania klientów, zg∏aszajàcych zapotrze-
bowanie na ró˝norodne us∏ugi bankowe, w tym produkty kredytowe.

Kredyty bankowe udzielane jednostkom samorzàdu terytorialnego cechuje
specyfika, polegajàca na fakcie, i˝ w momencie ich udzielenia stajà si´ Êrodkami
publicznymi, a wi´c podlegajà ograniczeniom przewidzianym ustawowo dla tych
Êrodków (przepisy ustawy o finansach publicznych). Takie okreÊleni miejsca i roli
kredytu w finansowaniu inwestycji komunalnych rodzi wiele konsekwencji zarów-
no po stronie kredytodawcy (banku), jak i po stronie kredytobiorcy (gminy). Sà
to przede wszystkim ograniczenie i zasady aktywnoÊci kredytowej gmin ustalo-
ne w celu ochrony wierzycieli (banków) oraz ochrony gmin przed skutkami nad-
miernego, w stosunku do ich potencja∏u ekonomiczno-finansowego, zad∏u˝ania si´.
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Majàc powy˝sze na uwadze, trzeba stwierdziç ˝e atrakcyjnoÊç gmin jako
klientów banków jest bardzo du˝a. Wynika to z jednej strony wynika z posiadania
przez gminy w∏asnych stabilnych êróde∏ dochodów, a z drugiej – z realizacji sze-
rokiego zakresu zadaƒ publicznych finansowanych za poÊrednictwem banków,
w tym inwestycji komunalnych. Tak wi´c zarówno du˝a liczba gmin i innych jed-
nostek samorzàdu terytorialnego (ponad 2,9 podmiotów), jak i ich znaczny poten-
cja∏ finansowy, stawiajà je w gronie wiarygodnych i atrakcyjnych klientów banków.

Nie powinno to jednak zwalniaç banków z wypracowania takiej metodyki
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej, która dawa∏aby gwarancj´ rzetelnej i wia-
rygodnej oceny zdolnoÊci kredytowej gminy oraz oszacowania ryzyka kredytowe-
go ponoszonego przez bank. Anga˝ujàc Êrodki finansowe w dzia∏alnoÊç kredyto-
wà, bank musi bowiem okreÊliç w sposób rzetelny zasadnoÊç udzielenia kredytu
konkretnej gminie, czyli oceniç bie˝àcà i przewidywanà sytuacj´ ekonomiczno-fi-
nansowà danej gminy pod kàtem zabezpieczenia sp∏aty kredytu.

Przedstawiona w tym opracowaniu metodyka oceny projektów inwestycyjnych
gmin przez banki umo˝liwia dokonanie kompleksowej oceny sytuacji ekonomiczno-
-finansowej konkretnej gminy. Wa˝ne jest, aby to oszacowanie nie koncentrowa∏o
si´ wy∏àcznie na ocenie finansowej gminy, której podstawà jest jej bud˝et, ale
uwzgl´dnia∏o szersze t∏o zwiàzane z sytuacjà gospodarczà gminy oraz stosowaniem
przez jej w∏adze i pracowników samorzàdowych nowoczesnych instrumentów za-
rzàdzania, takich jak: strategia rozwoju, wieloletni plan inwestycyjny i finanso-
wy. Sytuacja finansowa danej gminy jest w du˝ym stopniu zale˝na od jej pozio-
mu rozwoju spo∏eczno-gospodarczego oraz sprawnoÊci zarzàdzania nià. Stàd te˝,
zaproponowano, aby bank dokonywa∏ oceny zdolnoÊci kredytowej konkretnej
gminy w oparciu o analiz´ wskaêników o charakterze jakoÊciowym i iloÊciowym.

Wskaêniki o charakterze jakoÊciowym wskazujà na stopieƒ atrakcyjnoÊci lo-
kalizacyjnej oraz aktywnoÊç w∏adz i administracji gminy. Tworzà one niezb´dnà
podstaw´ dla rozwoju gospodarki gminy, a tym samym przyczyniajà si´ do rozwoju
jej bazy ekonomicznej. W konsekwencji wzrasta baza dochodowa bud˝etu gminy.
Natomiast wskaêniki o charakterze iloÊciowym wskazujà na poziom rozwoju bazy
ekonomicznej oraz dochodów i wydatków bud˝etu gminy, a tak˝e poziomu zad∏u˝e-
nia. ¸àczne stosowanie tych wskaêników umo˝liwia rzetelnà ocen´ aktualnej i przy-
sz∏ej sytuacji finansowej konkretnej gminy, w szczególnoÊci wielkoÊci i struktury bu-
d˝etu, zdolnoÊci kredytowej, p∏ynnoÊci finansowej oraz potencja∏u inwestycyjnego.
Ocena oparta na tych wskaênikach winna u∏atwiç bankowi podj´cie decyzji doty-
czàcej finansowego zaanga˝owania si´ w realizacj´ zadaƒ inwestycyjnych gminy.

Zaprezentowany zestaw wskaêników oceny nale˝y traktowaç jako propozy-
cj´, z którego mo˝na wybraç okreÊlone wskaêniki, np. stosownie do wielkoÊci
kredytu inwestycyjnego czy te˝ dotychczasowej wspó∏pracy banku z gminà.

100 Jacek Sierak, Marek Zió∏kowski



Ma∏gorzata Wilczyƒska
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Odroczony podatek dochodowy – etapy dzia∏aƒ w celu
jego prawid∏owego wyliczenia

1. Wprowadzenie

Odmienne regulacje w zakresie prawa bilansowego i prawa podatkowego powo-
dujà koniecznoÊç uj´cia tej cz´Êci podatku, która ma charakter odroczony. Podat-
ki dochodowe odroczone w praktyce rachunkowoÊci pojawi∏y si´ ju˝ na poczàtku
XX wieku. W Polsce podatek dochodowy odroczony pojawi∏ si´ dopiero w 1995
roku, chocia˝ rozbie˝noÊci pomi´dzy zasadami ustalania wyniku finansowego
i podatkowego wyst´powa∏y w praktyce gospodarczej du˝o wczeÊniej.

Podatek dochodowy jest zagadnieniem bardzo z∏o˝onym i niech´tnie stoso-
wanym w polskiej praktyce. Nasze doÊwiadczenia w tym wzgl´dzie sà bardzo
skromne. Praktyka krajowej rachunkowoÊci mo˝e mówiç o istnieniu trzech pod-
stawowych rozwiàzaƒ powiàzanych z zasadniczymi okresami:

• do 1994 roku – podejÊcie tzw. zerowe, polegajàce na uwzgl´dnieniu
tylko skutków podatkowych, wynikajàcych z ustalonego zgodnie z przepi-
sami podatkowymi zobowiàzania z tytu∏u podatku dochodowego. Rachun-
kowoÊç rejestrowa∏a wi´c jako obcià˝enie wyniku brutto, podatek nale˝ny
fiskusowi;

• od 1995 do 1998 roku, od 1999 do 2001 roku – podejÊcie wynikowe,
polegajàce na wprowadzeniu w ˝ycie instytucji odroczonego podatku do-
chodowego. PodejÊcie to przewidywa∏o analiz´ ró˝nic czasowych pomi´dzy
podstawà opodatkowania a wynikiem finansowym brutto, wprowadzajàc
obowiàzek tworzenia rezerw i mo˝liwoÊç ujawniania aktywów tytu∏u po-
datku dochodowego odroczonego;

• od 2002 roku do dziÊ – podejÊcie bilansowe, polegajàce na uwzgl´dnie-
niu w bilansie wszelkich aktywów i pasywów, koncentrujàc si´ na ich
przysz∏ych skutkach podatkowych. PodejÊcie to skupia si´ na analizie ró˝-
nic przejÊciowych mi´dzy wartoÊcià bilansowà sk∏adników aktywów i pa-
sywów a ich wartoÊcià podatkowà z obowiàzkiem tworzenia rezerw i usta-
lania aktywów z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego.



2. Istota podatku odroczonego w aspekcie bilansowym

Metoda bilansowa jest obecnie powszechnie stosowanym rozwiàzaniem w prak-
tyce mi´dzynarodowej. Na nowe uj´cie odroczonego podatku dochodowego wp∏y-
n´∏a przede wszystkim treÊç Mi´dzynarodowego Standardu RachunkowoÊci Nr 12
(MSR 12). Metoda zobowiàzaƒ bilansowych s∏u˝y temu samemu celowi, co me-
toda zobowiàzaƒ wynikowych, czyli prawid∏owemu ustaleniu obcià˝eƒ wyniku fi-
nansowego podatkiem dochodowym, poprzez uj´cie w sprawozdaniu finansowym
kwot, które w przysz∏oÊci wp∏ynà na zwi´kszenie lub zmniejszenie zobowiàzania
podatkowego1. Obie metody pos∏ugujà si´ takimi samymi oznaczeniami ró˝nic:
dodatnimi i ujemnymi oraz tworzonymi z tego tytu∏u aktywami czy rezerwami
z tytu∏u odroczonego podatku.

Odroczony podatek dochodowy dotyczy podatników podatku dochodowego
od osób prawnych. Od 16 stycznia br. wskutek nowelizacji ustawy o rachunko-
woÊci, wprowadzonej nowelizacjà w 2002 roku, obowiàzku tego nie majà ju˝ pod-
mioty, których sprawozdania finansowe nie podlegajà obowiàzkowemu badaniu.

Z dwoistoÊci prawa, czyli równoleg∏ego obowiàzywania prawa bilansowego
i prawa podatkowego, wynikajà okreÊlone konsekwencje administracyjno-rozli-
czeniowo-finansowe, znajdujàce swój wyraz w ustalaniu dwóch kategorii wyników:

1) wyniku finansowego,
2) wyniku podatkowego.
Pomiar bilansowego wyniku finansowego brutto dokonany z za∏o˝eniami

ustawy o rachunkowoÊci nie jest honorowany przez prawo podatkowe, stàd pod-
stawa opodatkowania podatkiem dochodowym nie jest równa wynikowi finanso-
wemu brutto. Istot´ ró˝nic mi´dzy tymi wynikami przedstawia rysunek 1.

PodejÊcie bilansowe w zakresie ustalania ró˝nic mi´dzy tymi wynikami jest
znacznie bardziej skomplikowane ni˝ metoda zobowiàzaƒ wynikowych. Znacznie
∏atwiej w praktyce okreÊliç sytuacj´, w której dany koszt czy przychód ksi´gowy
nie zostanie uznany podatkowo w danym okresie, a b´dzie uznany w okresie na-
st´pnym i na tej podstawie ustaliç odroczony podatek dochodowy. Trudniej jed-
nak w takich sytuacjach ustalaç ró˝nice dla ustalenia odroczonego podatku do-
chodowego, bioràc za podstaw´ wartoÊç bilansowà i wartoÊç podatkowà danego
sk∏adnika aktywów czy pasywów, choç ró˝nice te wynikajà z ró˝nic w kosztach
i przychodach zwiazanych z tymi sk∏adnikami2.
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Rysunek 1. Istota ró˝nicy mi´dzy wynikiem finansowym a podatkowym

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: H. Ch∏odnicka, Bilansowy aspekt podatku dochodowego od-
roczonego w Ustawie o RachunkowoÊci i Mi´dzynarodowych Standardach RachunkowoÊci, w: Histo-
ria, wspó∏czesnoÊç i perspektywy rachunkowoÊci w Polsce, Toruƒ 2003, s. 122.

WartoÊç bilansowà okreÊlajà przepisy rozdzia∏u 4 ustawy o rachunkowoÊci
„Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego”.

3. Bilansowa wycena aktywów i pasywów

Zasadnicze zasady wyceny bilansowej aktywów i pasywów sà zawarte w art. 28
ustawy o rachunkowoÊci. Zgodnie z powo∏anym przepisem, aktywa i pasywa wy-
cenia si´ nie rzadziej ni˝ na dzieƒ bilansowy w sposób przedstawiony w tabeli 1.

Wynik finansowy

Wynik podatkowy

Ró˝nice
przejÊciowe

Dodatnie

Ró˝nice
trwa∏e

Ujemne

Zobowiàzania
w uj´ciu

ksi´gowym

Zobowiàzania
podatkowe

Rezerwa z tyt.
podatku

odroczonego

Zobowiàzanie
ksi´gowe

Aktywa z tyt.
podatku

odroczonego

Zobowiàzanie
podatkowe

�
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Tabela 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów
Sk∏adnik aktywów lub pasywów Sposób wyceny

Ârodki trwa∏e
Cena nabycia, koszt wytworzenia (wartoÊç

WartoÊci niematerialne i prawne
przeszacowana po aktualizacji) minus umorzenie
minus odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci
Ogó∏ kosztów zwiàzanych z ich nabyciem lub

Ârodki trwa∏e w budowie wytworzeniem minus odpisy z tytu∏u trwa∏ej
utraty wartoÊci

Inwestycje d∏ugoterminowe
Cena nabycia minus odpisy z tytu∏u trwa∏ej utraty
wartoÊci albo wartoÊç godziwa, albo cena rynkowa

Inwestycje krótkoterminowe
Cena rynkowa albo cena nabycia lub cena rynkowa
(wybiera si´ ni˝szà cen´), albo wartoÊç godziwa
Cena nabycia lub koszt wytworzenia, przy czym

Rzeczowe aktywa trwa∏e w obu przypadkach przyj´ta kwota nie mo˝e
przekraczaç ceny sprzeda˝y netto

Nale˝noÊci i udzielone po˝yczki Kwota wymaganej zap∏aty (z uwzgl´dnieniem
zasady ostro˝noÊci)

Zobowiàzania Kwota wymagajàca zap∏aty
Rezerwy Uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wielkoÊç
Kapita∏y (fundusze) w∏asne WartoÊç nominalna
Pozosta∏e aktywa i pasywa WartoÊç nominalna

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Definicj´ wartoÊci podatkowej dla celów rozliczenia podatku odroczonego
okreÊlajà przepisy o rachunkowoÊci, a nie przepisy podatkowe, bowiem odroczo-
ny podatek dochodowy jest kategorià sprawozdawczà w rachunkowoÊci. Nie jest
natomiast kategorià podatkowà. Nie ma w tym obszarze bezpoÊredniego prze∏o˝e-
nia zapisów prawa bilansowego i prawa podatkowego, tak jak to dzieje si´ w przy-
padku kosztów i przychodów. Kategoria podatkowa aktywów lub pasywów jest
kszta∏towana formalnie, zgodnie z zapisem w UR i MSR 12 Podatek dochodowy3.

4. Podatkowa wycena aktywów i pasywów

Zasadniczà kwestià w podejÊciu bilansowym jest w∏aÊciwe ustalenie wartoÊci po-
datkowej sk∏adników aktywów i pasywów. Ustalajàc t´ wartoÊç, najpierw nale˝y
zadaç pytanie4:

Czy dany sk∏adnik aktywów lub pasywów b´dzie mia∏ wp∏yw w przysz∏oÊci
na podstaw´ opodatkowania?
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Je˝eli tak, to:

WP aktywów = KUP,
WP pasywów = WK – KUP lub
WP pasywów = WK – (– KUP).

Je˝eli nie to:

WP aktywów = WK,
WP pasywów = WK,

gdzie: WK – wartoÊç ksi´gowa,
WP – wartoÊç podatkowa,
KUP – kwota, która b´dzie kosztem uzyskania przychodu,

i wówczas ró˝nice nie wyst´pujà5.

Z powy˝szego wynika, ˝e wartoÊç podatkowa aktywów i pasywów jest usta-
lona w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem art. 12, 15, 16 powo∏anej ustawy.

W porównaniu do zasad wyceny bilansowej zawartych w art. 28 ustawy
o rachunkowoÊci nale˝y mieç na uwadze, ˝e w Êwietle ustawy o podatku docho-
dowym:

• odsetki stanowià przychody lub koszty podatkowe w momencie ich fak-
tycznej zap∏aty (art. 12 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 11). W zwiàzku
z tym, odsetki zawarte w wycenie bilansowej nale˝noÊci lub zobowiàzaƒ
przyczyniajà si´ do powstania ró˝nic mi´dzy wartoÊcià bilansowà i warto-
Êcià podatkowà tych pozycji;

• rezerwy (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 27) nie sà kosztem uzyskania przy-
chodów w momencie ich utworzenia;

• ró˝nice kursowe stajà si´ uznane podatkowo po faktycznym zrealizowaniu;
• odpisy aktualizujàce stajà si´ kosztem uzyskania przychodów po spe∏nie-

niu okreÊlonych warunków zgodnie z ustawà o podatku dochodowym;
• odpisy amortyzacyjne Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych

i prawnych wprowadzajà liczne ograniczenia i szczególne metody amor-
tyzacji.

Z powy˝szego wynikajà typowe przyczyny ró˝nic przejÊciowych, wp∏ywajà-
cych na charakter ró˝nicy i na wartoÊç odroczonego podatku dochodowego. Przed-
stawia to tabela 2.
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Tabela 2. Typowe przyczyny ró˝nic przejÊciowych w odroczonym podatku do-
chodowym

Wykaz grup
Charakteraktywów Przyczyna ró˝nicy przejÊciowej

ró˝nicyi pasywów
AKTYWA

1. amortyzacja przyÊpieszona podatkowa dodatnia
Ârodki trwa∏e 2. amortyzacja bilansowa wy˝sza ni˝ podatkowa ujemna

3. utrata wartoÊci ujemna
Inwestycje 1. wycena rynkowa
d∏ugoterminowe a) je˝eli cena rynkowa jest wy˝sza od ceny nabycia dodatnia
i krótkoterminowe b) je˝eli cena rynkowa jest ni˝sza od ceny nabycia ujemna
Rzeczowe aktywa utrata wartoÊci ujemna
trwa∏e
Nale˝noÊci utrata wartoÊci ujemna
Nale˝noÊci odsetki niezap∏acone dodatnia
odsetkowe
Nale˝noÊci naliczone, ale niezrealizowane ró˝nice kursowe dodatnia
walutowe lub ujemna

PASYWA
Zobowiàzania odsetki niezap∏acone ujemna
odsetkowe
Rezerwy tytu∏ rezerwy, gdy realizacja b´dzie kosztem ujemna

podatkowym
Zobowiazania naliczone, ale niezrealizowane ró˝nice kursowe ujemna
walutowe lub dodatnia

èród∏o: opracowanie w∏asne.

5. Wycena aktywów i rezerw z tytu∏u odroczonego podatku
dochodowego

Rok powstania obowiàzku podatkowego to jest rok odwrócenia przejÊciowych do-
datnich lub ujemnych ró˝nic, czyli zrównania wartoÊci ksi´gowej i wartoÊci po-
datkowej aktywów lub pasywów. Wyst´powanie dodatnich ró˝nic przejÊciowych
oznacza, ˝e jednostka oczekuje w przysz∏oÊci wykorzystania jej zasobów w posta-
ci p∏atnoÊci podatkowych.

Analogicznie, ujemne ró˝nice przejÊciowe oznaczajà oczekiwanie uzyskania
przez przedsi´biorstwo korzyÊci, w postaci pomniejszenia przysz∏ych zobowiazƒ
podatkowych. Sà zatem podstawà tworzenia aktywów z tytu∏u odroczonego po-
datku dochodowego6.
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Zarówno MSR 12 (w § 47), jak i ustawa o rachunkowoÊci (art. 37 ust. 6)
wymagajà, aby wysokoÊç tworzonej rezerwy i aktywów z tytu∏u odroczonego po-
datku dochodowego ustalaç przy uwzgl´dnieniu stawek podatku dochodowego,
obowiàzujàcych w roku powstania obowiàzku podatkowego, a wi´c stawek, któ-
re wed∏ug przewidywaƒ b´dà stosowane, gdy sk∏adnik aktywów zostanie zreali-
zowany lub rezerwa rozwiàzana. Do wyliczeƒ przyjmuje si´ stawki i przepisy po-
datkowe, które obowiàzujà na dzieƒ bilansowy7.

Ustawa o rachunkowoÊci (art. 37 ust. 7) okreÊla, i˝ rezerwa i aktywa z ty-
tu∏u odroczonego podatku dochodowego wykazywane sà w bilansie oddzielnie.
Rezerw´ i aktywa mo˝na kompensowaç, je˝eli jednostka ma tytu∏ uprawniajàcy
jà do ich jednoczesnego uwzgl´dnienia przy obliczaniu kwoty zobowiàzania po-
datkowego. Pierwsze zdanie wyra˝a, i˝ nie kompensuje si´ aktywów i rezerw
z tytu∏u podatku odroczonego. Natomiast drugie zdanie rodzi niejasnoÊci, co do
sytuacji i tytu∏u dopuszczajàcego kompensowanie. Odroczony podatek dochodo-
wy jest wykazywany w rachunku zysków i strat. Wed∏ug MSR 12 bie˝àcy i odroczo-
ny podatek powinien byç uj´ty jako przychód lub koszt wp∏ywajàcy na zysk lub
strat´ netto danego okresu, z wyjàtkiem transakcji, które sà ujmowane bezpoÊred-
nio w kapitale, bàdê wynikajàcych z po∏àczenia jednostek w formie przej´cia.

6. Streszczenie

Od 1 stycznia 2002 roku obowiàzuje obszerna nowelizacja prawa bilansowego.
Przepisy ustaw podatkowych ulegaja ciàg∏ym, cz´stym zmianom i w zwiàzku z tym
istniejà odmienne regulacje obowiazujàce w prawie bilansowym i podatkowym.
Wp∏ywa to na przeanalizowanie skutków tych rozbie˝noÊci, w celu ustalenia ak-
tywów lub rezerw z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego.

Prawid∏owe wyliczenie tych pozycji wymaga:
1) zrozumienia istoty podatku dochodowego odroczonego,
2) ustalenia wartoÊci ksi´gowej pozycji aktywów i pasywów,
3) ustalenia wartoÊci podatkowej aktywów i pasywów,
4) ustalenia ujemnych i dodatnich ró˝nic przejÊciowych z tytu∏u podatku

odroczonego,
5) ustalenia wartoÊci aktywów i rezerw z tytu∏u odroczonego podatlku do-

chodowego,
6) dokonania ksi´gowaƒ.
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Marceli K. Król
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Wybrane elementy zarzàdzania ryzykiem w project
finance na przyk∏adzie sektora energetyki wiatrowej

1. Wprowadzenie

W przyj´tej przez rzàd i parlament RP w 2001 roku „Strategii rozwoju energe-
tyki odnawialnej” za∏o˝ono, ˝e w 2010 roku Polska osiàgnie minimum 7,5%
energii z zasobów odnawialnych kosztem 14,5 mld z∏. W wariancie drugim Stra-
tegii przewiduje si´ osiàgni´cie 9% tej energii kosztem 19,1 mld z∏1.

Jednà z mo˝liwoÊci rozwoju odnawialnych êróde∏ energii w Polsce sà inwe-
stycje w sektorze energetyki wiatrowej. Zainteresowanie inwestycjami w tym
sektorze wzrasta wraz ze zmianà regulacji prawnych i rozwojem technologii.
Najbli˝sze lata powinny zaowocowaç dynamicznym wzrostem inwestycji w sek-
torze energetyki wiatrowej.

Jednym z celów niniejszego opracowania jest zaprezentowanie standardo-
wej struktury zarzàdzania ryzykiem w project finance na przyk∏adzie sektora ener-
getyki wiatrowej z punktu widzenia potencjalnych mo˝liwoÊci finansowania pro-
jektów elektrowni wiatrowych na làdzie i na morzu. Finansowanie to jest
uzale˝nione w du˝ym stopniu od identyfikacji kluczowych ryzyk oraz prezenta-
cji sposobów ich minimalizacji, najcz´Êciej poprzez delegowanie ryzyk na innych
uczestników projektu lub podmioty trzecie.

Dla potrzeb opracowania zosta∏y wyodr´bnione dwie podstawowe grupy ry-
zyka w project finance z punktu widzenia realizacji inwestycji w sektorze ener-
getyki wiatrowej:

• ryzyko wiatru w projektach elektrowni wiatrowych,
• ryzyko prawne w projektach elektrowni wiatrowych.

2. Project finance i zarzàdzanie ryzykiem w project finance

Project finance to specyficzna metoda finansowania, w sposób wyodr´bniony ze
struktur inicjatora (sponsora) – projektów infrastrukturalnych, projektów prze-
mys∏owych i projektów sektora us∏ug publicznych, gdzie êród∏em sp∏aty d∏ugu

1 Por. T. Stec, miesi´cznik, „Nafta & Gaz Biznes”, paêdziernik 2004.



i zwrotów z kapita∏ów w∏asnych u˝ytych do finansowania projektu sà przep∏ywy
pieni´˝ne generowane przez projekt2.

Metoda project finance jest wykorzystywana przez przedsi´biorstwa sekto-
ra prywatnego lub w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego do finansowa-
nia du˝ych projektów metodà pozabilansowà. Typowa struktura project finance
dla sektora energetyki wiatrowej jest przedstawiona na rysunku 1.

Rysunek 1. Typowa struktura project finance dla sektora energii wiatrowej

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Sercem transakcji project finance jest koncesjonowana spó∏ka specjalnego
przeznaczenia, nazywana równie˝ spó∏kà celowà lub spó∏kà obiektowà (Special
Purpose Vehicle – SPV), którà tworzà udzia∏owcy (akcjonariusze) b´dàcy inwe-
storami, ewentualnie majàcy inne interesy w projekcie (np. wybudowanie – fir-
ma budowlana lub zarzàdzanie – operator). SPV powstaje jako niezale˝ny pod-
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Kapita∏y Po˝yczki

Umowa Spó∏ki Umowa o Finansowaniu
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Dostawca Turbin
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Spó∏ka
Celowa
(SPV)
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miot prawa handlowego, który zawiera niezb´dne umowy do zrealizowania trans-
akcji project finance.

Zasadniczym celem zarzàdzania ryzykiem w project finance jest taka kon-
strukcja projektu, aby ka˝dy z uczestników ponosi∏ akceptowalne dla siebie ry-
zyko przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka projektu jako ca∏oÊci3.

Do finansowania projektów elektrowni wiatrowych po stronie êróde∏ kapi-
ta∏ów w∏asnych w spó∏ce celowej, a tak˝e warunków d∏ugu – dla projektów w tym
sektorze – potrzebna jest wiedza co do oczekiwaƒ instytucji finansowych w za-
kresie struktury finansowania projektu (equity/debt) oraz szacowania ryzyka w mo-
mencie planowania i zarzàdzania ryzykiem ju˝ w trakcie realizacji projektu. Je-
den z najwa˝niejszych celów dla sponsorów w ramach project finance stanowi
jednak konstrukcja wysoko lewarowanego projektu (przewa˝ajàcy udzia∏ d∏ugu)
bez bezpoÊredniego wp∏ywu na zestawienie bilansowe i obcià˝enie ekspozycji
kredytowej sponsora. Cel ten jest osiàgalny, ale wielu po˝yczkodawców b´dzie
najcz´Êciej nalegaç na ograniczonà odpowiedzialnoÊç sponsorów projektu lub po-
Êrednie wsparcie w formie jakiejÊ gwarancji od sponsorów lub gwarancji stron
trzecich zwiàzanych z projektem, minimalizujàce specyficzne ryzyka sp∏aty d∏ugu.

W praktyce, finansowanie oparte jest ca∏kowicie na projekcjach przep∏y-
wów finansowych a ryzyko pozostaje cz´Êciowo po stronie sponsorów i prawie
ca∏kowicie zostaje przeniesione na banki, firmy ubezpieczeniowe i strony trzecie
uczestniczàce w projekcie. Z generowanego cash flow spó∏ka celowa obs∏uguje d∏ug
i po˝yczki podporzàdkowane. Tym samym konieczne jest zbudowanie odpowied-
nich modeli finansowych, w tym projekcji finansowych, uwzgl´dniajàcych analiz´
wra˝liwoÊci projektu z punktu widzenia zmian oprocentowania, kursu waluty,
inflacji, zmian podatkowych i ewolucji taryf w energetyce polskiej, a tak˝e EU.

JednoczeÊnie nale˝y pami´taç, ˝e w odniesieniu do kredytów w ramach
project finance realizowanego przez nowo powsta∏à spó∏k´ celowà SPV albo kla-
sycznych kredytów inwestycyjnych zaciàganych przez ju˝ dzia∏ajàce podmioty,
wyniki analizy wskaênikowej czy metod dyskontowych oceny projektów inwesty-
cyjnych (w gruncie rzeczy na nich opiera si´ bowiem ocena mierników iloÊcio-
wych) sà zdeterminowane tzw. za∏o˝eniami upraszczajàcymi (np. stabilnoÊç lub
zmiennoÊç parametrów cenowych, podatkowych, udzia∏u w rynku, struktury sprze-
da˝y i kosztów) przyj´tymi w studium wykonalnoÊci (feasibility study)4.
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Z punktu widzenia rozpoznania wszystkich zasadniczych elementów pro-
ject finance w projekcie elektrowni wiatrowej istotna jest ocena ryzyka jeszcze
w fazie pre-dewelopment. Dotyczy to zw∏aszcza: potencjalnych deweloperów (chy-
ba, ˝e ta rola przypad∏a SPV), projektantów i generalnych wykonawców, produ-
centów i dostawców turbin, firmy project management z doÊwiadczeniem w sek-
torze energetycznym, konsultantów w zale˝noÊci od oczekiwaƒ instytucji
finansowych, w koƒcu operatora (wieloletni kontrakt o zarzàdzanie powiàzany
z instrumentami zabezpieczajàcymi wielkoÊç przychodów osiàganych przez SPV)
i firmy ubezpieczeniowej specjalizujàcej si´ w asekuracji odpowiednich ryzyk w tym
sektorze. Cz´sto jeden z wymienionych elementów pe∏ni podwójnà rol´ – reali-
zujàc funkcj´ operatora czy dostawcy urzàdzeƒ, jest on jednoczeÊnie inwestorem
w spó∏ce celowej.

W tym przypadku bardzo wa˝ne jest tu wykorzystanie zasobów tzw. mi´k-
kiego finansowania – uzupe∏niajàcych struktur´ finansowania metodà project fi-
nance w projektach energetyki wiatrowej (wind energy project finance) i pozwa-
lajàcych na zdyskontowanie ekologicznego aspektu inwestycji w energetyk´
wiatrowà. Nale˝y podkreÊliç, ˝e poza znanymi i cz´sto wykorzystywanymi êród∏a-
mi wsparcia finansowego (jak fundusze z NFOÂiGW czy Ekofundusz grants) szan-
sà, która ostatnio pojawi∏a si´, sà mo˝liwoÊci procesu Joint Implementation (car-
bon finance) w ramach realizacji postanowieƒ zawartych w Protokole z Kyoto.

U˝ycie przez przedsi´biorców i inwestorów kombinacji praw pochodnych
ma na celu stworzenie systemu, w którym mo˝na by∏oby efektywnie transfero-
waç ryzyko. Nie chodzi tutaj o wyeliminowanie ryzyka, ale o transmisj´ ryzyka
(hedging) do kogoÊ, kto chce je ponosiç; nie dlatego, ˝e ma silniejsze nerwy, ale
dlatego, ˝e w ten sposób mo˝e zabezpieczyç si´ przed innym typem ryzyka5. W tym
kontekÊcie niezb´dne jest rozeznanie mo˝liwoÊci wykorzystania hedging i ubez-
pieczenia przysz∏ych dochodów jako jednego z wa˝niejszych elementów zarzàdza-
nia ryzykiem w projekcie energetyki wiatrowej.

Finansowanie projektu energetyki wiatrowej generalnie dotyczy sponsorów
projektu, koncesjodawcy i regulatora zmian systemowych rynku energetycznego
(rzàd, ustawodawstwo polskie i EU), odbiorców energii i instytucji finansowych
(po˝yczkodawcy).

Inne uj´cie graficzne elementów project finance w projekcie energii wiatro-
wej ze spó∏kà celowà w roli dewelopera prezentuje rysunek 2.
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Rysunek 2. Elementy project finance w projekcie energii wiatrowej

èród∏o: opracowanie w∏asne.

3. Ryzyko wiatru w projektach elektrowni wiatrowych

Ryzyko wiatru jest kluczowà niewiadomà, towarzyszàcà finansowaniu projektów
farm wiatrowych. Wiatr stanowi naturalny surowiec i szacowanie wielkoÊci przy-
datnej do produkcji jest krytycznym elementem sukcesu projektu. Wa˝nà cechà
charakterystycznà w tego typu projektach jest to, ˝e naturalny surowiec, który
ró˝ni si´ od innych naturalnych surowców (np. ropa naftowa) mo˝e oferowaç
nieskoƒczonoÊç dostaw w danym tempie produkcji. Co prawda, nie ma na to ˝ad-
nego dowodu, ale dla celu finansowania projektu inwestycyjnego w perspektywie
10–20 lat, w którym zazwyczaj projekt rozpatruje si´, mo˝na takie za∏o˝enie
przyjàç. Chocia˝ wi´kszoÊç finansistów gotowych jest akceptowaç omawiane ry-
zyko, to dostrzega te˝ koniecznoÊç poszukiwania dodatkowego zabezpieczenia te-
go rodzaju ryzyka.

èród∏a b∏´dów i niepewnoÊci sà zasadniczo zwiàzane z6:
1) dok∏adnoÊcià danych dostarczonych przez dewelopera projektu;
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2) niepewnoÊcià co do obróbki danych – w tym niedok∏adnoÊcià pomiaru
wiatru – w skorelowanie krótkoterminowego pomiaru wiatru z danymi
w d∏ugim okresie z najbli˝szych stacji meteorologicznych i ekstrapolacja
danych z pomiaru wiatru z wi´kszoÊci lokalizacji do lokalizacji turbin;

3) niepewnoÊcià co do projekcji d∏ugoterminowych wiatru i zasadniczà nie-
pewnoÊç w zakresie u˝ywania danych historycznych wiatru jako bazy dla
projekcji na przysz∏oÊç;

4) krótkoterminowà zmiennoÊcià wiatru, naturalnà zmiennoÊcià si∏y i kie-
runku wiatru w skali roku.

Przep∏ywy pieni´˝ne z projektu elektrowni wiatrowej zale˝à bezpoÊrednio
od produkcji energii i tym samym sà zale˝ne od zasobów surowca. Brak d∏ugo-
terminowych danych zasobów wiatru – to jedno z wi´kszych ryzyk potencjalnych
lokalizacji z punktu widzenia poziomu spodziewanej produkcji energii i tym sa-
mym przep∏ywów pieni´˝nych. Jest to ryzyko, ˝e zaplanowana moc nie b´dzie
zrealizowana, zw∏aszcza kiedy lokalizacje farm wiatrowych nie majà tzw. histo-
rii operacyjnej.

W zwiàzku z tym dla projektów wiatrowych typu greenfield, szybkoÊç wia-
tru i dane dotyczàce jego kierunku sà zbierane zazwyczaj przez dewelopera pro-
jektu, przy u˝yciu masztu na dzia∏ce w potencjalnej lokalizacji. Z regu∏y zosta∏
ju˝ wczeÊniej wykonany audyt zasobów energii wiatrowej w danej lokalizacji.

Podmioty finansujàce projekt generalnie powinny jednak polegaç na opinii
strony trzeciej. Zwykle jest to niezale˝ny konsultant do oceny prognozowanej
produkcji z wykorzystaniem naturalnego surowca i realizacja farm wiatrowych
nie okazuje si´ tutaj wyjàtkiem. Taka sytuacja jest godna rekomendacji, podmio-
ty finansujàce projekt powinny poÊwi´ciç czas, ˝eby zrozumieç rol´ konsultanta
w tego typu projekcie. Interpretacja konsultantów okreÊlajàcych prognoz´ efek-
tywnej produkcji i przygotowane analizy sà krytyczne dla struktury finansowa-
nia projektu z akceptowalnà sumà ryzyka.

W literaturze przedmiotu podkreÊla si´, ˝e pomijajàc wszelkie inne powià-
zane ryzyka, jeÊli finansowanie projektu zaaran˝owano z poziomem produkcji
P95 jako próg rentownoÊci (breakeven point), prawdopodobieƒstwo uchybieƒ w ob-
s∏udze d∏ugu wynosi 5%. JeÊli próg rentownoÊci odpowiada poziomowi produkcji
P99, prawdopodobieƒstwo uchybieƒ w obs∏udze d∏ugu wynosi 1%. Przy tym, je-
˝eli uwzgl´dnione zostanà inne powiàzane ryzyka, jak: finansowe, operacyjne, kre-
dytu kupieckiego dla odbiorców czy ryzyka zwiàzane z interwencjà regulacyjnà,
prawdopodobieƒstwo uchybieƒ w obs∏udze d∏ugu b´dzie zazwyczaj wi´ksze7.
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W perspektywie mi´dzynarodowego rynku project finance – w przekroju
wszystkich sektorów na rynku, od energetyki konwencjonalnej, przez górnictwo
do wydobycia ropy naftowej i gazu – typowy rating ryzyka w skalach renomowa-
nych agencji ratingowych Standard & Poor’s i Moody’s Investors Service’s waha
si´ w zakresie od Baa2 (BBB) do Ba3 (BB-). Odchylenia w zakresie prawdopo-
dobieƒstwa uchybieƒ w obs∏udze d∏ugu dla tych ratingów mieszczà si´ natomiast
w zakresie od 0,2% do 2%8.

4. Ryzyko prawne w projektach elektrowni wiatrowych

Analiza ryzyka prawnego w projektach elektrowni wiatrowych dotyczy g∏ównie
przeglàdu w projekcie kwestii kontraktowych, majàcych wp∏yw na inwestorów
i po˝yczkodawców. W typowej transakcji project finance, aktywa projektu i prze-
p∏ywy pieni´˝ne sà rozdzielone od aktywów i przep∏ywów pieni´˝nych inwesto-
rów i niezale˝nie oceniane przez po˝yczkodawców. Ocena i decyzja kredytowa sà
oparte o w∏aÊciwoÊci ekonomiczne i ryzyka prawne projektu, w odró˝nieniu od
oceny klienta, w oparciu o jego bilans.

Po˝yczkodawcy majà swoich wykonawców prawnego due diligence, które
daje im komfort dotyczàcy ryzyka prawnego. Zarzàdzanie tym ryzykiem general-
nie sprowadza si´ do trzech g∏ównych kategorii: ryzyka poziomu dochodów, ry-
zyka ukoƒczenia projektu i ryzyka operacyjnego. Ze wzgl´du na charakter opra-
cowania zostanà omówione g∏ównie dwa pierwsze i ryzyko operacyjne w pierwszym
okresie po uruchomieniu instalacji.

Ryzyko prawne wymaga szczegó∏owej analizy przez prawników ze strony
sponsorów i po˝yczkodawców w zakresie wszystkich dokumentów i umów w struk-
turze finansowo-prawnej projektu. Dla typowego projektu elektrowni wiatrowej
przeglàd kwestii kontraktowych demonstruje rysunek 3.

Ryzyko poziomu dochodów jest zagro˝eniem, ˝e zap∏ata nie b´dzie zreali-
zowana zgodnie z umowà sprzeda˝y energii elektrycznej.

Ryzyko ukoƒczenia projektu jest zagro˝eniem, ˝e projekt nie b´dzie ukoƒ-
czony lub jego ukoƒczenie zostanie zrealizowane z opóênieniem.

Z kolei ryzyko operacyjne, które uwzgl´dnia ryzyko technologiczne, stano-
wi niebezpieczeƒstwo, ˝e projekt zawiedzie i nie zrealizuje zak∏adanych pozio-
mów sprzeda˝y w projekcjach przep∏ywów finansowych lub poziom kosztów ope-
racyjnych i serwisowania w projekcie przekroczy projekcje bud˝etu.
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Rysunek 3. Umowy w strukturze project finance – projekt energii wiatrowej

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Ka˝da z tych kategorii ryzyka jest adresowana do jednej lub wi´cej g∏ów-
nych umów prawnych. Ze wzgl´du na charakter opracowania, ograniczymy si´
tu tylko do wybranych uwag dotyczàcych dwóch podstawowych dokumentów praw-
nych projektu, tj. umowy sprzeda˝y energii i kontraktu budowlanego.

4.1. Umowa sprzeda˝y energii

Jednym z wa˝niejszych aktywów spó∏ki celowej – i tym samym kwestià istotnie
analizowanà przez po˝yczkodawców z punktu widzenia szacowania ryzyka – jest
umowa sprzeda˝y energii, która reprezentuje g∏ówny aspekt dochodu w projek-
cie. Z punktu widzenia instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, optymalnie
by∏oby, aby umowa sprzeda˝y energii zawarta z odbiorcà energii posiada∏a ten
sam poziom wartoÊci ryzyka co poziom inwestycji lub poziom wy˝szy ni˝ wskaê-
nik wynikajàcy z ryzyka kredytowego. Minimalizuje omawiane ryzyko natomiast
fakt, ˝e umowa ta jest wsparta dzi´ki obowiàzujàcemu stanowi prawnemu, do-
tyczàcemu handlu z udzia∏em odnawialnych êróde∏ energii i obligatoryjnym od-
biorem wyprodukowanej energii elektrycznej w ramach umowy sprzeda˝y.
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Umowa sprzeda˝y energii elektrycznej musi byç tak skonstruowana, ˝eby
dostarcza∏a dochód do spó∏ki celowej w oparciu o harmonogram na bazie sta∏ych,
nie zmienianych cen (fixed price basis) i na warunkach lepszych ni˝ warunki fi-
nansowania d∏ugiem. W∏aÊciciele i po˝yczkodawcy preferujà tu rozwiàzanie take-
-or-pay, zabezpieczajàce obowiàzek zap∏aty przez odbiorc´ za energi´ elektrycz-
nà na bazie sta∏ych cen bez wzgl´du na to, czy odbiorca aktualnie chce, czy nie
chce odebraç energi´ elektrycznà. Umowa sprzeda˝y energii elektrycznej powin-
na tak˝e próbowaç ograniczaç prawa odbiorcy do redukowania produkcji w wy-
padku dzia∏ania tzw. si∏y wy˝szej (force majeure) lub sytuacji nadzwyczajnych.

Umowa sprzeda˝y energii elektrycznej musi ponadto uwzgl´dniaç ró˝no-
rodne warianty konstrukcyjno-wykonawcze i operacyjne zabezpieczajàce interes
sponsorów i po˝yczkodawców, w tym konsekwencje opóênieƒ w zakoƒczeniu bu-
dowy, zw∏aszcza wygaÊni´cia praw w wypadku, je˝eli termin oddania instalacji
opóêni si´.

W koƒcu, w uzgodnionej umowie, w której spó∏ka celowa jest stronà, od-
biorca b´dzie wiedzia∏ i zgodzi si´ zabezpieczyç interes po˝yczkodawcy w formie
przed∏u˝enia specyficznie wynegocjowanych praw, które mogà w okreÊlonej sytu-
acji przejÊç na po˝yczkodawc´ lub na wskazanego przez niego nast´pc´ do korzy-
stania z tych praw (cesja praw z umowy). Tak uzgodniona umowa mo˝e byç wy-
magana przez po˝yczkodawców jako jedna z kluczowych umów spó∏ki celowej
w ramach zarzàdzania przez nich ryzykiem kredytowym.

4.2. Kontrakt budowlany

W praktyce sponsorzy i po˝yczkodawcy zazwyczaj preferujà jednego wykonawc´
w kontrakcie „pod klucz” (turnkey), odpowiedzialnego za ca∏y proces in˝ynieryj-
no-techniczny, zaopatrzenie oraz realizacj´ budowy i za to od kogo spó∏ka celo-
wa mo˝e oczekiwaç eliminowania ryzyk w procesie realizacji inwestycji. Taka sy-
tuacja wyklucza koniecznoÊç koordynacji ze strony SPV dzia∏aƒ ró˝nych
wykonawców i dostawców, a w∏aÊcicielom daje komfort jednego podmiotu odpo-
wiedzialnego za projekt. W tej sytuacji ca∏e ryzyko realizacji inwestycji zostaje
transferowane na generalnego wykonawc´.

Generalny wykonawca powinien zostaç wybrany w przetargu (open tender)
zorganizowanym przez konsultanta, firm´ in˝ynieryjnà, która b´dzie w trakcie
realizacji procesu budowlanego monitorowa∏a inwestycj´ w zakresie kontroli
kosztów i jakoÊci realizacji. Przetarg musi odbyç si´ na podstawie ÊciÊle okreÊlo-
nych warunków prawnych i technicznych uzgodnionych pomi´dzy w∏aÊcicielami
projektu i po˝yczkodawcami.

Wybrane elementy zarzàdzania ryzykiem w project finance...    117



Wi´kszoÊç umów finansowania projektów budowlanych uwzgl´dnia wyne-
gocjowanà sta∏à cenà za realizacj´ „pod klucz” (fixe-price contracts), a w∏aÊcicie-
le zobowiàzujà si´ do do∏o˝enia staraƒ, aby ograniczyç okolicznoÊci, w których
wykonawca budowy jest zobowiàzany do ewentualnych zmian (change orders)
w ramach uzgodnionej ceny kontraktowej. Najcz´Êciej zap∏ata jest dokonywana
w ca∏oÊci wed∏ug regu∏y kamienia milowego (milestone) w momencie ukoƒczenia
wszystkich prac (completed work) i cz´sto z zatrzymaniem cz´Êci zap∏aty tytu-
∏em zabezpieczenia potencjalnych usterek. Taka procedura zap∏aty stanowi za-
ch´t´ dla wykonawcy do przestrzegania harmonogramu prac i tym samym jest
u˝yteczna podczas monitorowania post´pu realizacji inwestycji przez w∏aÊcicieli
i po˝yczkodawców, zazwyczaj przez dzia∏ajàcego w ich imieniu project managera.

Szczegó∏owy i dobrze zdefiniowany zakres czy te˝ specyfikacja prac jest
bardzo wa˝nym elementem zminimalizowania ryzyka sporu z wykonawcà. Wszel-
kie niejasnoÊci w okreÊleniu zakresu prac mogà okazaç si´ przyczynà kosztow-
nego procesu prawnego podczas realizacji inwestycji. Dobrze zdefiniowany za-
kres prac b´dzie wi´c u∏atwia∏ negocjacje w zakresie wi´kszoÊci precyzyjnych
zapisów dotyczàcych treÊci gwarancji zwiàzanych z ró˝nymi fazami i aspektami
prac.

Gwarancje sà zwykle wspólnie wymagane przez w∏aÊcicieli i po˝yczkodaw-
ców, zw∏aszcza gwarancja za opóênienia w harmonogramie realizacji budowy, wa-
dy w zaprojektowaniu i w jakoÊci wykonania instalacji. Gwarancja ta zazwyczaj
jest weryfikowana w formie audytu, któremu towarzyszy test z wykresem krzy-
wej mocy wkrótce po uruchomieniu turbin i po zakoƒczeniu budowy instalacji
(jako warunek zakoƒczenia realizacji budowy), gdzie poziom generowanej pro-
dukcji energii elektrycznej jest porównywany do wczeÊniejszych projekcji pozio-
mu oczekiwanej produkcji. Tego typu gwarancje zazwyczaj sà wpisane w kon-
trakt budowlany, ale te˝ cz´sto sà uwzgl´dniane w ramach oddzielnej umowy
z dostawcà wyposa˝enia instalacji.

Je˝eli zrealizowana instalacja farmy wiatrowej nie gwarantuje oczekiwane-
go poziomu wykonania i w konsekwencji – oczekiwanego poziomu produkcji, wy-
konawca jest formalnie zobowiàzany do pokrycia szkody sponsorom. Je˝eli wy-
konanie projektu przekracza zagwarantowany minimalny poziom, w∏aÊciciele
i po˝yczkodawcy mogà równie˝ dodatkowo ˝àdaç (efekt zapisu w umowie) jedno-
razowej wyp∏aty szkód (lump sum damages) za prognozowane i utracone przy-
chody, je˝eli projekt nie jest w stanie osiàgnàç gwarantowanej krzywej mocy lub
poziomu produkcji energii elektrycznej.

Najwa˝niejszym i najbardziej newralgicznym momentem dla projektu jest
rozruch i poczàtkowy okres eksploatacji instalacji elektrowni wiatrowej. Zmini-
malizowaç ryzyka w tym okresie mo˝emy poprzez przeniesienie ich na general-
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nego wykonawc´, dostawc´ turbin oraz operatora. Bardzo bezpiecznym rozwià-
zaniem jest wspomniana wczeÊniej umowa z generalnym wykonawcà, który w ra-
mach kontraktu turnkey dostarczy instalacj´ farmy wiatrowej, wykona jej roz-
ruch (balance-of-plant construction) i podejmie si´ zarzàdzania i serwisowania
w okresie gwarancji, tj. co najmniej dwóch lat od zakoƒczenia inwestycji na warun-
kach umowy operatorskiej gwarantujàcej kary za nie osiàgni´cie zak∏adanego
w projekcjach finansowych poziomu produkcji i sprzeda˝y energii elektrycznej.

Na zakoƒczenie trzeba podkreÊliç, i˝ w ramach typowego procesu zarzà-
dzania ryzykiem w project finance wszystkie wymienione i nie wymienione w tym
opracowaniu potencjalne ryzyka, spó∏ka projektowa musi próbowaç dodatkowo
ubezpieczyç. Ubezpieczenie (polisa ubezpieczeniowa) w ka˝dej fazie projektu i w naj-
ró˝niejszych przekrojach ryzyk stanowi wi´c niezb´dnà cz´Êcià projektu elek-
trowni wiatrowej. Jest to jednak temat wykraczajàcy poza przyj´te w tym opra-
cowaniu ramy.
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Marta Sora
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Koncepcja przedsi´biorcy w historii myÊli ekonomicznej

1. Wprowadzenie

Jednym z podstawowych mechanizmów kszta∏tujàcych ˝ycie gospodarcze jest
sposób gospodarowania cz∏owieka. Niezwykle istotna jest zatem analiza sposobu
dzia∏ania ludzi w sferze gospodarowania. Odpowiedê na pytanie, pod wp∏ywem
jakich bodêców cz∏owiek post´puje, co sprawia, ˝e podejmuje konkretne decy-
zje, pozwala lepiej zrozumieç êród∏o i dynamik´ wielu procesów ekonomicznych
oraz dostarcza niezb´dnych informacji do prowadzenia skutecznej polityki gospo-
darczej.

Szczególnie wa˝nà postacià tworzàcà rzeczywistoÊç gospodarczà jest przed-
si´biorca. Dlatego wa˝na wydaje si´ odpowiedê na pytania: na ile ró˝ni si´ on od
pozosta∏ych uczestników rynku, skàd ewentualne ró˝nice mogà wynikaç, jakie sà
mechanizmy jego sposobu post´powania, jak sà one kszta∏towane.

Postaç przedsi´biorcy by∏a przedmiotem analizy wielu ekonomistów nale-
˝àcych do ró˝nych nurtów. Koncepcje przedsi´biorcy ÊciÊle zwiàzane sà z przyj-
mowanà przez dany nurt koncepcjà cz∏owieka, dlatego warto si´ przyjrzeç kon-
cepcji przedsi´biorcy charakterystycznej zarówno dla szeroko poj´tego nurtu
klasycznego, jak i nurtów nieklasycznych.

W artykule tym przedstawi´ koncepcje przedsi´biorcy w nurcie klasycznym
oraz w nurtach nieklasycznych. Podstaw´ b´dà stanowiç prace wybranych ekono-
mistów nale˝àcych do szeroko poj´tego nurtu klasycznego: J. B. Saya, F. Knighta
oraz autorów nieklasycznych: J. M. Keynesa i J. A. Schumpetera. EkonomiÊci ci
szczególne miejsce w swoich teoriach poÊwi´cili przedsi´biorcy. Spróbuj´ odpo-
wiedzieç na pytanie, na ile spójny jest obraz przedsi´biorcy w historii myÊli eko-
nomicznej i z podejÊciem antropologicznym, charakterystycznym dla jakiego pa-
radygmatu ekonomii, si´ ∏àczy.



2. Koncepcja przedsi´biorcy w nurcie klasyczno-neoklasycznym

2.1. Koncepcja cz∏owieka gospodarujàcego w klasycznym nurcie ekonomii

Koncepcja cz∏owieka charakterystyczna dla ekonomii klasycznej1 oparta jest na
za∏o˝eniu racjonalnoÊci jego post´powania. Pochodzi ona od twórcy tej ekonomii
Adama Smitha – oÊwieceniowego filozofa, który zgodnie z pràdami umys∏owymi
epoki, w jakiej ˝y∏, wierzy∏, ˝e cz∏owiek zdolny jest do racjonalnego dzia∏ania i je-
dynie brak wiedzy powoduje, ˝e nie zawsze tak post´puje. Zgodnie z tà koncep-
cjà bieda, nieszcz´Êcia i z∏e sk∏onnoÊci ludzkie nie wynikajà z natury cz∏owieka,
a ze z∏ego systemu spo∏ecznego, zbudowanego na kanwie wrogiej cz∏owiekowi fi-
lozofii, b´dàcej spuÊciznà Êredniowiecza. Cz∏owiek wyzwolony z p´t tradycji i za-
bobonów b´dzie rozumnie kierowa∏ w∏asnym ˝yciem. OÊwieceni ludzie zbudujà
jednà cywilizacj´ post´pu, opartà na racjonalnych zasadach.

A. Smith, a za nim ekonomiÊci czerpiàcy z jego dziedzictwa, uwa˝ali rów-
nie˝, ˝e nie istniejà przyrodzone ró˝nice mi´dzy ludêmi, a te istniejàce wynika-
jà z ró˝nic w wychowaniu. W spo∏eczeƒstwie, tak jak w przyrodzie, mo˝na zaob-
serwowaç powszechne prawa: charakterystyczne dla wszystkich ludzi kierowanie
si´ w∏asnym interesem i dà˝enie do przyjemnoÊci. Egoistyczne interesy poszcze-
gólnych osób harmonizujà si´ w dobro ca∏ego spo∏eczeƒstwa, poniewa˝ – zgodnie
z zasadà racjonalnego post´powania – wspó∏praca sprzyja powi´kszaniu indywi-
dualnego dobrobytu.

Zatem cz∏owiek jest racjonalny i dlatego podejmuje decyzje dotyczàce sfe-
ry gospodarowania na podstawie racjonalnej kalkulacji przyjemnoÊci i przykro-
Êci, a celem jego dzia∏ania jest pomna˝anie dóbr. Wed∏ug oÊwieceniowej antropo-
logii, cz∏owiek z natury jest indywidualistà, a ludzie ∏àczà si´ w spo∏ecznoÊci
w wyniku racjonalnej decyzji, poniewa˝ tak ∏atwiej zrealizowaç za∏o˝ony cel. Na-
turalne dà˝enie do poprawy w∏asnego bytu jest nie tylko moralne, ale pozostaje
„najÊwi´tszym” prawem cz∏owieka, dlatego ka˝de prawo przeciwstawiajàce si´
temu dà˝eniu jest niemoralne2.

2.2. Koncepcja przedsi´biorcy

Zgodnie z podejÊciem antropologicznym stosowanym przez nurt klasyczny nie
ma zasadniczych ró˝nic mi´dzy ludêmi, dlatego w zasadzie nie wyró˝nia si´ po-
staci przedsi´biorcy. Cechy przedsi´biorcze przypisuje si´ wszystkim; inna spra-
wa, czy oraz w jakim stopniu si´ one objawiajà.
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1 U˝ywany w artykule termin „ekonomia klasyczna” obejmuje zarówno tradycyjnie pojmowanà eko-
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Przedsi´biorca to cz∏owiek spe∏niajàcy konkretnà rol´ spo∏ecznà, nie ró˝-
niàcy si´ zasadniczo od innych jednostek gospodarujàcych. Celem gospodarowa-
nia ka˝dego cz∏owieka jest w∏asna korzyÊç. Cz∏owiek prowadzi szczególnego ro-
dzaju „przedsi´biorstwo”, jakim jest jego ˝ycie3. Dzia∏a on ze wzgl´du na zysk,
jaki mo˝e osiàgnàç4. Na tym opiera si´ ca∏y system gospodarczy, który w naj-
prostszej formie sk∏ada si´ z gospodarstw domowych, z których ka˝de coÊ wy-
twarza i wymienia z innymi. Wymiana, co najistotniejsze, zachodzi tylko wtedy,
gdy przysparza korzyÊci obu stronom5. Ludzie, dà˝àc do korzyÊci i kierujàc si´
w∏asnym interesem, dokonujà wolnych wyborów6.

Szczególnie mocne za∏o˝enie o racjonalnoÊci post´powania uczestników go-
spodarki rynkowej jest zawarte w hipotezie racjonalnych oczekiwaƒ, b´dàcej ele-
mentem wspó∏czesnej ekonomi nurtu klasycznego. PodkreÊla ona, ˝e narz´dzia
polityki gospodarczej nale˝y w pe∏ni dostosowaç do reakcji racjonalnie przewidu-
jàcych osób, gdy˝ typowy uczestnik rynku dostosowuje swoje zachowanie do po-
lityki gospodarczej deklarowanej przez rzàd.

Przyk∏adem tego jest opisywany przez Roberta Lucasa mechanizm post´-
powania ludzi w przypadku pojawienia si´ recesji. Autor uwa˝a, ˝e naturalnà re-
akcjà na spadek cen b´dzie przyzwolenie spo∏eczne na obni˝enie p∏ac, a tak po-
wsta∏y proces deflacyjny doprowadzi do umocnienia waluty i zakoƒczenia recesji.
Z tego za∏o˝enia wynika równie˝ postulat g∏oszàcy, ˝e polityka gospodarcza,
oparta na decyzjach polityków gospodarczych, w konkretnych przypadkach po-
winna byç zaprzestana, poniewa˝ mo˝e byç ona tylko albo nieefektywna, albo
szkodliwa. Przewidywane zwi´kszenie poda˝y pieniàdza w okresie recesji nie mo-
˝e wp∏ynàç na popraw´ sytuacji gospodarczej. Cz∏owiek w pe∏ni racjonalnie wkal-
kuluje w swojà dzia∏alnoÊç zwi´kszenie poda˝y pieniàdza przez w∏adze monetar-
ne. Wp∏ynie to wi´c tylko na wzrost cen i nie spowoduje zak∏adanego pobudzenia
gospodarki. Oczekiwana zmiana poda˝y pieniàdza spowoduje jedynie inflacj´ i –
co si´ z tym wià˝e – zwi´kszenie inflacyjne stopy procentowej7.

Jedynym z g∏ównych ekonomistów nurtu klasycznego, któremu przypisuje
si´ zwrócenie uwagi na szczególnà rol´ i odr´bnoÊç natury przedsi´biorcy, jest
J. B. Say. Zwraca∏ on uwag´ na ograniczonoÊç racjonalnoÊci ludzkiego wyboru,
jeÊli cz∏owiek nie posiada pe∏nej wiedzy odnoÊnie do alternatywnych rozwiàzaƒ.
Choç wierzy∏ w racjonalnoÊç post´powania cz∏owieka, to podkreÊla∏, ˝e w wielu
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3 A. Marshall, Zasady ekonomiki, M. Acta, Warszawa 1925, s. 20.
4 M. Friedman, R. D. Friedman, Wolny wybór, PANTA, Sosnowiec 1993, s. 16.
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1993, s. 26.
6 Op. cit., M. Friedman, R. D. Friedman, Wolny..., s. X.
7 R. E. Lucas, Jr, Monetary neutrality, Nobel Prize Lecture, 7 grudnia 1995.



przypadkach jest to racjonalnoÊç jedynie potencjalna – ograniczona przez wspo-
mniany brak wiedzy. Podstawowym warunkiem racjonalnego dzia∏ania jest za-
tem wykszta∏cenie8.

Say konsekwentnie podkreÊla∏ du˝à przewag´ tych, którzy sà na tyle inte-
ligentni, a wi´c w jego rozumieniu wykszta∏ceni, ˝e mogà racjonalnie decydowaç
o swojej przysz∏oÊci. I w∏aÊnie stopieƒ wykszta∏cenia pozwala w sposób zasadni-
czy ró˝nicowaç ludzi. Say wprowadza wprawdzie poj´cie zdolnoÊci przemys∏owych9

i podkreÊla ich znaczenie jako istotnego funduszu ich w∏aÊciciela, unika jednak
dyskusji na temat natury tych cech. Wydaje si´, ˝e sà to cechy nabyte w toku
edukacji, a wi´c mo˝liwe do zdobycia przez ka˝dego10.

Say podkreÊla, ˝e jeÊli osoba jest znana jako inteligentna, przezorna, z poczu-
ciem ∏adu i uczciwoÊci, to mo˝e zdobyç na swój u˝ytek kapita∏y, których sama nie
posiada. Mo˝e wówczas odnieÊç sukces jako przedsi´biorca. Ten zawód wymaga pew-
nych zalet charakteru, których zespo∏u nie spotyka si´ cz´sto: w∏asnego sàdu,
sta∏oÊci, znajomoÊci ludzi i rzeczy oraz talentu administracyjnego. Trzeba równie˝
umieç przezwyci´˝aç trudnoÊci, niepokoje, mieç „g∏ow´ nawyk∏à do rachunków”.

Ró˝nice w dochodach sà olbrzymie, w zale˝noÊci od ró˝nic w nabytych
zdolnoÊciach. RzadkoÊç tego zestawu talentów w zestawieniu z potrzebami spo-
∏ecznymi sprawia, ˝e ich us∏ugi sà nieporównywalnie lepiej op∏acane. Warunek
umiej´tnoÊci ogranicza wi´c liczb´ ludzi zdolnych do pracy jako przedsi´biorcy.
W czasach prosperity otwierajà si´ szanse przed klasami ni˝szymi, z których naj-
szcz´Êliwsi czy te˝ obdarzeni najÊwietniejszymi zaletami zajmujà najwy˝sze miej-
sca w spo∏eczeƒstwie11.

Say, podobnie jak A. Smith, podkreÊla, ˝e ró˝nice mi´dzy ludêmi wynika-
jà g∏ównie z ró˝nic w poziomie edukacji i warunkach wychowania – wp∏ywajà-
cych w sposób zasadniczy na wykszta∏cenie zalet charakteru. W przeciwieƒstwie
do A. Smitha zauwa˝a jednak szczególnà rol´ przedsi´biorcy w koordynowaniu
dzia∏ania istniejàcych rynków i tworzeniu nowych. Podobnie administracji paƒ-
stwowej wyznacza okreÊlonà – nadrz´dnà – rol´ w edukowaniu spo∏eczeƒstwa,
i to nie ze wzgl´du na przyrodzonà wy˝szoÊç grupy spo∏ecznej majàcej edukowaç
innych, ale ze wzgl´du na wy˝szy poziom oÊwiecenia.

Innym ekonomistà nurtu klasycznego, który poÊwi´ci∏ przedsi´biorczo-
Êci znacznà cz´Êç analiz, by∏ Frank Knight – ekonomista neoklasyczny, wspó∏za-
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8 J. B. Say, Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960, s. 259.
9 Ibidem, s. 552.

10 Por. Forget Evelyn L., The social economics of Jean-Baptiste Say, Routledge, Londyn, Nowy York
1999.

11 Op. cit., J. B. Say, Traktat…, s. 558.



∏o˝yciel Szko∏y Chicagowskiej, odradzajàcej nurt klasyczny w XX-wiecznej eko-
nomii.

Knight uwa˝a∏, ˝e „poda˝” cech przedsi´biorczych w spo∏eczeƒstwie jest jed-
nym z najwa˝niejszych czynników determinujàcych wielkoÊç poda˝y globalnej dóbr,
a niedobór przedsi´biorców stanowi g∏ówne ograniczenie rozwoju mo˝liwoÊci wy-
twórczych12. Zgodnie jednak z klasycznymi za∏o˝eniami dotyczàcymi natury cz∏o-
wieka, za przedsi´biorc´ uwa˝a∏ osob´ podejmujàcà dzia∏ania gospodarcze obar-
czone niepewnoÊcià13. Autor ten powo∏ujàc si´ na A. Smitha pisa∏, ˝e ka˝dy cz∏owiek
ma pewnà sk∏onnoÊç do podejmowania ryzykownych zachowaƒ, przy tym cz´sto
towarzyszy ludziom przesadna wiara we w∏asne szcz´Êcie.

Co powoduje zatem wyzwolenie w ludziach ich zdolnoÊci przedsi´bior-
czych? Poda˝ przedsi´biorców w spo∏eczeƒstwie uzale˝niona jest od kombinacji
trzech cech: umiej´tnoÊci, ch´ci i mo˝liwoÊci zagwarantowania wyp∏acalnoÊci. To,
czy dana jednostka rozpocznie dzia∏alnoÊç jako przedsi´biorca, zale˝y jednak przede
wszystkim od wiary, ˝e jej dzia∏alnoÊç mo˝e przynieÊç korzyÊç14. Do podejmowa-
nia ryzykownych dzia∏aƒ popycha ludzi powszechne pragnienie posiadania bo-
gactwa15. Podstawowa trudnoÊç polega, zdaniem Knighta, na rozpocz´ciu takiej
dzia∏alnoÊci. Po prze∏amaniu strachu zwiàzanego z nieznanà sytuacjà jednostka
szybko uczy si´ post´powaç w nowych warunkach16.

Ocena umiej´tnoÊci przedsi´biorczych okazuje si´ trudna z tego wzgl´du,
˝e wiedza na temat umiej´tnoÊci jest pierwotnie indywidualna i dopóki jednost-
ka nie zacznie dzia∏aç jako przedsi´biorca, sama dokonuje oceny w∏asnych, ewen-
tualnych zdolnoÊci i konfrontuje je ze zdolnoÊciami ju˝ dzia∏ajàcych przedsi´bior-
ców. Dopiero po rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci rynek pozwala je zweryfikowaç.

Poda˝ przedsi´biorców jest zmienna w zale˝noÊci od sytuacji gospodarczej:
ró˝na liczba osób decyduje si´ na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci przedsi´biorczej, nie-
jednakowo oceniajàc w∏asne szanse na sukces. Potencjalnie poda˝ przedsi´bior-
ców jest nieograniczona ze wzgl´du na powszechnà ch´ç ludzi do podejmowania
ryzyka w celu osiàgni´cia zysku. Osobisty brak przekonania o sukcesie sprawia
jednak, ˝e poda˝ ta jest zawsze ograniczona.
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3. Koncepcja przedsi´biorcy w nurtach nieklasycznych

3.1. Koncepcja cz∏owieka

Wiele nieklasycznych nurtów ekonomii17 przyjmuje odmiennà koncepcj´ cz∏owie-
ka od tej przyjmowanej przez nurt klasyczny. Przedstawiajà one cz∏owieka go-
spodarujàcego jako jednostk´ kierujàcà si´ pozaracjonalnymi motywami zwiàza-
nymi z duchowoÊcià czy te˝ psychikà, budujàcà swe cele w zale˝noÊci od celów
promowanych przez otoczenie spo∏eczne, zatopionà w relacjach spo∏ecznych, a przez
to raczej spo∏ecznà ni˝ indywidualistycznà.

Choç pomi´dzy nurtami wyst´pujà ró˝nice, przyjmuj´, ˝e w zakresie cz∏o-
wieka jako jednostki oraz jako przedsi´biorcy wyst´puje jedna koncepcja.

W nieklasycznej koncepcji cz∏owieka zak∏ada si´, ˝e ludzie w sposób zna-
czàcy ró˝nià si´ zarówno w ramach jednego spo∏eczeƒstwa, jak i istniejà ró˝nice
mi´dzy spo∏eczeƒstwami; sà to przy tym ró˝nice naturalne. Spo∏eczeƒstwo jest
zbiorem jednostek o ró˝nych cechach i dlatego ró˝nie b´dà one kszta∏towaç ˝y-
cie gospodarcze. Decydujàcà rol´ odgrywajà jednostki obdarzone szczególnymi,
przyrodzonymi zdolnoÊciami.

Naturalna wieloÊç kultur niesie ze sobà powstawanie ró˝nych struktur,
ró˝nych sposobów gospodarowania, a tak˝e wieloÊç poj´ç racjonalnoÊci post´po-
wania. To, co racjonalne z perspektywy jednostki, nie musi byç racjonalne z punk-
tu widzenia spo∏eczeƒstwa ze wzgl´du na odmiennoÊç celów.

Racjonalne decyzje nawet w sferze gospodarowania sà raczej wyjàtkiem ni˝
regu∏à. Cz∏owiek kieruje si´ w du˝ej mierze emocjami, nami´tnoÊciami, instynk-
tem, a tak˝e dzia∏a w oparciu o przyk∏ad, utarte zwyczaje, przesàdy – pojawia-
jàce si´ wczeÊniej ni˝ jakikolwiek namys∏. Cz∏owiek obdarza uczuciem i zacho-
wuje si´ altruistycznie w niewyrachowany sposób w stosunku do najbli˝szej rodziny,
a tak˝e w malejàcym stopniu w stosunku do bli˝szych i dalszych grup spo∏ecz-
nych, z którymi jest zwiàzany. Cel gospodarowania tylko czysto formalnie mo˝-
na okreÊliç jako pomna˝anie dóbr, poniewa˝ w rzeczywistoÊci cele gospodarowa-
nia sà ró˝ne, w przewa˝ajàcej mierze zdefiniowane przez konkretne spo∏eczeƒstwo18.

Koncepcja ta zosta∏a wypracowana przez ekonomistów nurtu historyczno-
-instytucjonalnego, krytykujàcych powszechnà obowiàzywalnoÊç klasycznej eko-
nomii. Uwa˝ali oni, ˝e gospodark´ nale˝y badaç, uwzgl´dniajàc kontekst kultu-
rowy, odmiennoÊç instytucji spo∏ecznych, politycznych i gospodarczych, poniewa˝
to w∏aÊnie przesàdza o jej charakterze. Podobnie byli zdania, ˝e nie mo˝na ni-
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czego dowiedzieç si´ o naturze cz∏owieka je˝eli nie uwzgl´dni si´ ró˝norodnoÊci
faktycznych warunków gospodarowania i celów mu przyÊwiecajàcych.

3.2. Koncepcja przedsi´biorcy

Koncepcja cz∏owieka gospodarujàcego charakterystyczna dla historyczno-instytu-
cjonalnego nurtu ekonomii niesie ze sobà dwa niezwykle wa˝ne za∏o˝enia dla
koncepcji przedsi´biorcy: jedno z nich dotyczy ró˝norodnoÊci ludzi, drugie – po-
zaracjonalnych motywów ludzkiego dzia∏ania.

Koncepcji przedsi´biorcy szczególnà uwag´ poÊwi´ci∏ Joseph Schumpeter,
autor szeroko korzystajàcy z niemieckiej tradycji ekonomicznej i podkreÊlajàcy
znaczenie wàtków instytucjonalnych w ekonomii19. Ten austriacki ekonomista
uwa˝a∏, ˝e przedsi´biorca w znaczàcy sposób ró˝ni si´ od reszty uczestników gry
rynkowej, gdy˝ jest zdolny do racjonalnej analizy rzeczywistoÊci i dzia∏ania poza
ramami wyznaczonymi przez zwyczaj. Przedsi´biorca posiada cechy, które eko-
nomia klasyczna nadawa∏a wszystkim jednostkom gospodarujàcym. Pozosta∏a cz´Êç
spo∏eczeƒstwa w swoich decyzjach dotyczàcych gospodarowania bardziej podatna
jest na wszelkie bodêce pozaracjonalne. Ewentualna cz´Êciowa racjonalizacja ˝y-
cie tej grupy nast´puje w zracjonalizowanym przez kapitalizm otoczeniu spo∏ecz-
no-kulturowym.

Istotnym elementem teorii Schumpetera, t∏umaczàcym wyodr´bnienie roli
przedsi´biorcy, jest twierdzenie o naturalnej, przyrodzonej ró˝nicy w zdolno-
Êciach pomi´dzy cz∏onkami spo∏eczeƒstwa, a tak˝e wynikajàca z tego naturalna
hierarchia20. Ró˝nice te powodujà podzia∏ spo∏eczeƒstwa na klasy, które nie sà
antagonistyczne, jak uwa˝a∏ Marks, a nawet w pewnym stopniu harmonijnie wspó∏-
pracujà21.

Klas´ dominujàcà w gospodarce rynkowej stanowi bur˝uazja, która jest two-
rzona przez zdolnych przedsi´biorców. Okazuje si´ ona bardzo mobilna, zdolno-
Êci jej cz∏onków wyznaczajà miejsce jednostki w hierarchii i mo˝liwoÊç utrzyma-
nia si´ w klasie22.
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Perlman, Schumpeter in the History of Ideas, The University of Michigan, 1994 Michigan.

20 Por., A. Glapiƒski, Kapitalizm, demokracja i kryzys paƒstwa podatków: wokó∏ teorii Josepha Aloisa
Schumpetera, Szko∏a G∏ówna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003, s. 78.

21 J. A. Schumpeter, Kapitalizm, Socjalizm, Demokracja, PWN, Warszawa 1995, s. 23.
22 Ibidem, s. 165.



Schumpeter krytykuje równie˝ cel ludzkiego gospodarowania przyjmowa-
ny przez ekonomi´ klasycznà. Przeczy obrazowi cz∏owieka gospodarujàcego jako
wa˝àcego przykroÊci z dochodem. Przedsi´biorca dzia∏a cz´sto ze wzgl´du na in-
nych dla ambicji spo∏ecznych, a koƒczy swojà dzia∏alnoÊç, gdy nie mo˝e ju˝ spro-
staç swojemu zadaniu, a nie, gdy ju˝ si´ nasyci23. Cz∏owiek, w tym przedsi´bior-
ca, w du˝ym stopniu dzia∏a prospo∏ecznie, altruistycznie, a zap∏atà jest uznanie
przez grup´24.

Wa˝nym elementem uk∏adu klasowego jest to, ˝e tworzà go nie tyle jed-
nostki, ile ca∏e rodziny – najbli˝szy kràg spo∏eczny cz∏owieka, obdarzany przez
niego najsilniejszymi uczuciami. To w∏aÊnie mi∏oÊç do rodziny sprawia, ˝e przed-
si´biorca stara si´ zarobiç na jej utrzymanie i wp´dza w ruch maszyneri´ gospo-
darki. Bur˝uazyjny dom od poczàtku kszta∏tuje cz∏owieka w duchu etyki kapita-
listycznej: pracy i oszcz´dnoÊci, nawet jeÊli owoce tej pracy zbierane b´dà dopiero
przez przysz∏e pokolenia25. Przedsi´biorcy bur˝uazyjni pracujà dla swoich ˝on
i dzieci, a tak˝e – co nie jest im oboj´tne – dla uznania spo∏ecznego. Cz´sto to-
warzyszà im marzenia o stworzeniu dynastii26.

Schumpeter zdecydowanie odrzuca oÊwieceniowà koncepcj´ homo oecono-
micus jako ca∏kowicie nieprzystajàcà do rzeczywistoÊci. Twierdzi, ˝e przedsi´-
biorca kapitalistyczny pracuje i gromadzi majàtek ze wzgl´du na mi∏oÊç do ro-
dziny, uznanie spo∏eczne, nie mniej wa˝nym elementem jest równie˝ wyzwanie
intelektualne, jakie stanowi prze∏amywanie tradycyjnego sposobu dzia∏ania.

Schumpeter uwa˝a∏, ˝e dopóki trwaç b´dzie silna bur˝uazyjna rodzina,
a jej wartoÊci b´dà przekazywane z pokolenia na pokolenie, póty b´dzie trwa∏ ka-
pitalizm. Sam ten system niszczy jednak rodzin´ bur˝uazyjnà, gdy˝ racjonalizacja
pracy przenosi si´ na racjonalizacj´ ˝ycia prywatnego. Pojawia si´ nowy typ przed-
si´biorcy – indywidualistyczny utylitarysta, który nie ma najsilniejszego bodêca
w postaci mi∏oÊci do rodziny, zapewniajàcego przetrwanie kapitalizmu. Nie ma on
dla kogo oszcz´dzaç i gromadziç kapita∏u, dla utylitarysty bowiem dzieci nie stano-
wià wartoÊci, jak dla przedstawiciela bur˝uazji, ale koszt, ograniczenie swobody
i u˝ycia27. Dla nowego typu przedsi´biorcy post´powanie zgodne z logikà bur˝uazyj-
nà by∏oby irracjonalne. W ten sposób znikajà podstawy istnienia kapitalizmu.
Przedsi´biorca zaczyna wierzyç w radykalne has∏a intelektualistów, przestaje
wierzyç w swojà wy˝szoÊç i w koƒcu przestaje istnieç28, gdy˝, jak uwa˝a Schumpeter:
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Kapitalizm to wybór cywilizacji nierównoÊci i szcz´Êcia rodzinnego, i to
w∏aÊnie odchodzi w przesz∏oÊç29.

Innym wybitnym ekonomistà spoza nurtu klasycznego, eksponujàcym po-
staç przedsi´biorcy, by∏ John Maynard Keynes. Podobnie jak ekonomiÊci nurtu
historyczno-instytucjonalnego uwa˝a∏ on, ˝e cz∏owiek kieruje si´ g∏ównie nie ro-
zumem, a pozaracjonalnymi bodêcami.

W przeciwieƒstwie do Schumpetera twierdzi∏ jednak, ˝e równie˝ przedsi´-
biorcy ulegajà nieracjonalnym pobudkom dzia∏ania. Co wi´cej, twierdzi∏, ˝e to w∏a-
Ênie instynkt ma zasadnicze znaczenie w podejmowaniu decyzji dotyczàcych two-
rzenia i prowadzenia przedsi´biorstwa. Przedsi´biorca cz´sto tylko udaje przed
samym sobà, jakoby powodowa∏o nim g∏ównie to, co stwierdza w swoim prospek-
cie handlowym, jakkolwiek skrupulatnie nie by∏by on sporzàdzony. Dopiero gdy
pewien instynkt, nazywany przez autora zwierz´cym, jest przyt∏umiony, ludzie
zdani sà na rozumne dà˝enie do zysku. Instynkt wprz´gni´ty w dà˝enie do zy-
sku owocuje optymizmem i zwi´kszonà inicjatywà jednostek. W sposób instynk-
towny odpycha si´ wtedy myÊl o niepowodzeniu interesu30. Potrzeba dzia∏ania
mo˝e te˝ nie prowadziç do osiàgania zysku, a byç celem samym w sobie. Tak jest
z przedsi´biorcami, dla których prowadzenie w∏asnej firmy stanowi treÊç ˝ycia,
niezale˝nie od tego, czy przynosi ona zyski. Takich ludzi n´ci próbowanie szcz´-
Êcia, czujà zadowolenie z budowania fabryki, z uruchomienia kopalni. Gdyby nie
instynkt, niewiele by∏oby inwestycji zrodzonych z racjonalnych kalkulacji31.

Keynes jest zdania, ˝e decyzje ludzkie dotyczàce przysz∏oÊci nie mogà si´
ÊciÊle opieraç na analizie liczbowej, gdy˝ cz´sto nie ma do takich kalkulacji pod-
staw. Wrodzony p´d do dzia∏ania jest motorem decyzji, chocia˝ cz∏owiek stara si´
kalkulowaç, aby wybraç najlepszà spoÊród alternatyw. Charakterystyczne dla
cz∏owieka jest równie˝ uleganie kaprysom, sentymentom, kierowanie si´ przy-
padkiem i nastrojem spo∏ecznym, falami optymizmu i pesymizmu.

Zale˝noÊç inwestycji od prywatnej oceny jednostek, które nie majà ku te-
mu odpowiedniej wiedzy lub spekulujà, powoduje w naturalny sposób zak∏ócenia
w gospodarce i brak pe∏nego zatrudnienia32. Rynek nie zapewnia równowagi na
odpowiednim poziomie.

Racjonalne decyzje powinny byç podejmowane na poziomie paƒstwa. Tym
bardziej, ˝e w gospodarce kierowanej odczuciami cz´sto zdarzajà si´ kryzysy go-
spodarcze wywo∏ane pesymizmem. Polityka paƒstwa mo˝e pomóc ocaliç zasadni-
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cze elementy gospodarki rynkowej. Jest to skrajnie ró˝ne podejÊcie od klasycz-
nego, a wynikajàce z przyj´cia odmiennej koncepcji natury ludzkiej.

Keynes w wielu miejscach wskazuje na szczególnà rol´ przedsi´biorców
w kszta∏towaniu ˝ycia ekonomicznego. PodkreÊla ich rzadkie zdolnoÊci i predys-
pozycje psychiczne do prowadzenia przedsi´biorstw. Zauwa˝a, ˝e tworzenie przed-
si´biorstw, aktywne anga˝owanie si´ ˝ycie gospodarcze cz´sto nie wynika z ch´-
ci zysku, lecz z pasji tworzenia, wewn´trznej potrzeby spróbowania szcz´Êcia.
Wymaga to czegoÊ wi´cej ni˝ ch∏odnej kalkulacji, nad którà cz´sto przewa˝a in-
stynkt przedsi´biorczy.

4. Wnioski

Z powy˝szego zestawienia wynika, ˝e istniejà ró˝ne koncepcje przedsi´biorcy w eko-
nomii. Nurt klasyczny nie podkreÊla w sposób szczególny odmiennoÊci postaci
przedsi´biorcy od innych uczestników gospodarki. Wydaje si´, ˝e wynika to z przy-
j´cia oÊwieceniowej koncepcji cz∏owieka, negujàcej mo˝liwoÊç istnienia przyro-
dzonych ró˝nic mi´dzy ludêmi. Je˝eli bowiem jedyne ró˝nice to te nabyte w pro-
cesie edukacji i wychowania, wówczas nie sà nie do przezwyci´˝enia. Nurt ten
przyjmuje za∏o˝enie o przyrodzonej racjonalnoÊci dzia∏ania jako charakterystycz-
nej dla wszystkich ludzi. W procesie gospodarowania ka˝dy dà˝y do maksymali-
zacji w∏asnego dochodu, niezale˝nie od roli pe∏nionej w gospodarce.

J. B. Say wprawdzie dostrzega∏ szczególnà rol´ przedsi´biorcy i szczególne
cechy go charakteryzujàce, ale wydaje si´, ˝e przychyla∏ si´ do koncepcji braku
przyrodzonych ró˝nic mi´dzy ludêmi. Wskazywa∏ jedynie na brak wiedzy jako
przeszkod´ na drodze do podejmowania racjonalnych decyzji.

F. Knight przypisywa∏ przedsi´biorcy kluczowà rol´ w rozwoju gospodarki,
ale uwa˝a∏, ˝e wszyscy ludzie sà zdolni do bycia przedsi´biorcami, a zale˝y to je-
dynie od ich woli, zasobów materialnych i oceny w∏asnych mo˝liwoÊci wygenero-
wania zysku w grze rynkowej. Poda˝ przedsi´biorców nie jest wi´c zdeterminowa-
na cechami wyjàtkowymi, przynale˝nymi jedynie niewielkiej cz´Êci spo∏eczeƒstwa.
Nie wià˝e te˝ przedsi´biorczoÊci z motywami typu pozaracjonalnego, takimi jak
instynkt.

Zupe∏nie innà koncepcj´ przedsi´biorcy stworzy∏ J. A. Schumpeter. Uwa˝a∏
on, ˝e istniejà naturalne ró˝nice mi´dzy ludêmi, sprawiajàce, ˝e dzielà si´ oni na
klasy. Klasà dominujàcà i niezb´dnà do funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej
jest bur˝uazja. Klasa ta z∏o˝ona jest z wybitnych jednostek, które – w przeci-
wieƒstwie do reszty spo∏eczeƒstwa – sà w stanie odrzuciç tradycyjny sposób dzia∏a-
nia i post´powaç racjonalnie, prowadzàc z sukcesem przedsi´biorstwa, wprowadza-
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jàc innowacje do gospodarki, podczas gdy nagrodà za ich szczególne zdolnoÊci sà
zyski. Wbrew jednak klasycznej wizji cz∏owieka nie gospodarujà oni w celu poprawy
w∏asnego bytu czy maksymalizacji dochodu, ale na rzecz pozycji w∏asnej rodziny.

J. M. Keynes, ojciec rewolucji keynesowskiej w ekonomii, przypisywa∏ przed-
si´biorcy posiadanie szczególnego instynktu, sprawiajàcego, ˝e cz∏owiek ten dzia-
∏a z pasjà. Z wewn´trznej potrzeby tworzenia zak∏ada i rozbudowuje przedsi´-
biorstwa. Autor ten uwa˝a, ˝e gdyby nie ten instynkt, ma∏o powsta∏oby nowych
przedsi´biorstw, bowiem trudno zwykle oceniç stan przedsi´wzi´cia w przysz∏oÊci.

Obie te koncepcje wynikajà z odmiennej od oÊwieceniowej koncepcji cz∏o-
wieka. Zarówno Schumpeter, jak i Keynes wàtpià w powszechnoÊç racjonalnego
dzia∏ania, i to nie ze wzgl´du na brak edukacji, ale z uwagi na pewne wrodzone
cechy cz∏owieka sprawiajàce, ˝e ulega on g∏ównie pozaracjonalnym bodêcom.
Obaj autorzy wyznaczajà odr´bnà grup´ spo∏ecznà obdarzonà wrodzonymi –
a nie nabytymi – zdolnoÊciami do efektywnego prowadzenia przedsi´biorstwa.

Ciekawy wydaje si´ fakt, ˝e oba przedstawione podejÊcia do koncepcji
przedsi´biorcy pokrywajà si´ z powszechnym w literaturze pytaniem o to, czy
przedsi´biorczoÊç jest cechà nabytà (powsta∏à w procesie wychowania i edukacji,
a wi´c potencjalnie mo˝liwà do pozyskania przez ka˝dego), czy te˝ jest wynikiem
dziedzictwa genetycznego (cecha wrodzona, przynale˝na jedynie niektórym jed-
nostkom)33. EkonomiÊci nurtu klasycznego opowiedzieliby si´ zgodnie za pierw-
szym wyjaÊnieniem pochodzenia przedsi´biorczoÊci. EkonomiÊci nieklasyczni, ta-
cy jak Schumpeter czy Keynes, sk∏oniliby si´ ku drugiemu t∏umaczeniu.
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Ireneusz K. Dàbrowski
Szko∏a G∏ówna Handlowa

NiepewnoÊç stanów natury i dobra warunkowe

1. Wprowadzenie

NiepewnoÊç losowa (przyrody) to nic innego jak klasyczna niepe∏na informacja.
Dotyczy ona w szczególnoÊci nieznajomoÊci przysz∏ych stanów natury. W niniej-
szym artykule przestawiam koncepcj´ jednokrotnej „gry z naturà” i podstawy
teorii dóbr warunkowych (ang. contingent commodities).

Gra z przyrodà oznacza koniecznoÊç zgadywania i wyprzedzajàcego dosto-
sowania si´ do kolejnych stanów przyrody1. Natura nie chce z nami ani wygraç,
ani przegraç. OkreÊlimy jà jako nieracjonalnego gracza, który jednak poprzez
„wybór swojej strategii” wspó∏decyduje o naszych wyp∏atach.

2. Jednokrotna gra z naturà

Poni˝sza macierz pokazuje wyp∏aty gracza w zale˝noÊci od wyboru w∏asnej stra-
tegii, w zale˝noÊci od napotkanego stanu natury w jednokrotnej grze z naturà:

Pierwszy najmniej realny przypadek gry z naturà wyst´puje, je˝eli gracz
zna prawdopodobieƒstwa wystàpienia danego stanu natury. Gracz wybierze stra-
tegi´, która maksymalizuje jego nadziej´ matematycznà. Niech prawdopodobieƒ-
stwa stanów natury b´dà znane i wynoszà odpowiednio:

p(a) = 0,3,
p(b) = 0,1,
p(c) = 0,2,
p(d) = 0,4.

strategie

gracza

stany natury

A

B

C

D

a b c d

2

1

0

1

2

1

4

3

0

1

0

0

1

1

0

0

1 Model jest pozaczasowy i poszczególne zmiany majà charakter fazowy.



Nadzieje matematyczne w tym przypadku wyniosà:
E(A) = 6,2,
E(B) = 5,
E(C) = 4,4,
E(D) = 4,6.
Racjonalnie dzia∏ajàcy gracz wybierze strategi´ A, maksymalizujàcà jego

wartoÊç oczekiwanà tej gry.
Sytuacja bardziej prawdopodobna wystàpi, je˝eli gracz nie zna rozk∏adu

prawdopodobieƒstwa stanu natury. Nie ma on w ogóle poj´cia, jaka jest szansa
na pojawienie si´ tego, a nie innego stanu natury. W sytuacjach jednorazowej gry
jest to raczej sytuacja typowa2.

Gracz musi jednak jakàÊ strategi´ wybraç. Istnieje kilka pomys∏ów na wy-
bór odpowiedniej strategii. Najstarszy pomys∏ autorstwa Paula-Simona de Lapla-
ce’a pochodzi z 1812 roku. Autor zak∏ada∏, ˝e je˝eli nic nie wiemy o stanach na-
tury, to nie ma powodu, aby jakikolwiek ze stanów by∏ bardziej uprzywilejowany
od innych.

Kryterium Laplace’a (1812)

Wybierz wiersz z najwy˝szà wartoÊcià oczekiwanà, zak∏adajàc takie same
prawdopodobieƒstwa stanów natury.

E(A) = 6,25,
E(B) = 5,
E(C) = 5,
E(D) = 5.
Gracz wybierze strategi´ A.
Pozosta∏e kryteria wyboru przedstawione sà poni˝ej.

Kryterium Walda (1950)

Wyznacz dla ka˝dego wiersza minimalnà wartoÊç wyp∏aty i wybierz wiersz
o najwy˝szym minimum.

MIN(A) = 0,
MIN(B) = 1,
MIN(C) = 0,
MIN(D) = 0.
Gracz wybierze strategi´ B.
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Kryterium Hurwicza

Wybierz „wspó∏czynnik optymizmu” a z przedzia∏u od 0 do 1 i dla ka˝dego
wiersza oblicz parametr W = a (maksimum wiersza) + (1 – a) minimum wiersza.

Dla a = 0,6 parametry te wynoszà odpowiednio:
W(A) = 0,8,
W(B) = 1,
W(C) = 1,6,
W(D) = 1,2.
W takim przypadku najlepszà strategià jest C.

Kryterium Savage’a (1954)

Wyznacz maksima wierszy w macierzy strat. Wybierz wiersz, którego mak-
simum jest najmniejsze.

Macierz strat definiowana jest w kategoriach kosztu alternatywnego. Ile
straci∏byÊ, wybierajàc nieoptymalnà strategi´ w stosunku do optymalnej:

W tym przypadku nale˝y wybraç strategi´ D.

3. Dobra warunkowe

Rozszerzeniem koncepcji stanów natury jest teoria dóbr warunkowych (ang.
contingent commodities) i niekompletnych rynków (ang. incomplite markets).
Koncepcja ta zak∏ada mo˝liwoÊç istnienia kilku stanów natury. Pierwsze stadium
natury – to niepewnoÊç, a drugi – to rozwiàzanie niepewnoÊci i skonkretyzowa-
nie stanu natury. Tezà przewodnià tej teorii jest powiàzanie u˝ytecznoÊci dane-
go dobra w zale˝noÊci od stanu natury. Konsument nabywajàc dane dobro, tak
naprawd´ nie zna jego przysz∏ej u˝ytecznoÊci, uzale˝nionej od wystàpienia dane-
go stanu natury3.

strategie

gracza

( )

stany natury max

max

A

B

C

D

a b c d

najmniejszy

1

1

2

1

0

2

3

0

1

1

0

1

1

0 2

0 3

1 2

1
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3.1. Idea dóbr warunkowych

Stan natury jest rozumiany tu jako ca∏kowity opis mo˝liwych êróde∏ niepewno-
Êci. Opis jest tak dok∏adny, i˝ mo˝liwe stany natury sà wzajemnie wykluczone.
Zak∏adamy, ˝e znamy skoƒczony zbiór stanów natury.

Majàc l dóbr i s stanów natury, dla ka˝dego dobra l i stanu natury s jed-
nostka dobra warunkowego l jest prawem do otrzymania jednostki dobra l, je˝e-
li nastàpi stan natury s. Otrzymujemy wi´c wektor zmiennych losowych dóbr l.

Analogiczne za∏o˝enia mo˝na zrobiç co do zbioru wyposa˝enia poczàtkowe-
go, zbioru produkcyjnego i preferencji konsumenta4. Uzyskujemy w ten sposób
kompletny system ekonomiczny z dobrami warunkowymi.

Dodatkowo nale˝y za∏o˝yç, ˝e istniejà rynki na ka˝de dobro warunkowe5.
Rynki takie funkcjonujà w warunkach niepewnoÊci. Transakcje na nich to sprze-
da˝ praw do otrzymania dóbr po wystàpieniu okreÊlonego stanu natury. Pomi-
mo, i˝ fizyczna dostawa odb´dzie si´ w drugiej fazie, to zap∏ata nast´puje w pierw-
szej fazie, ponadto wystàpienie danego stanu natury musi byç rozpoznawalne dla
ka˝dego z podmiotów gospodarujàcych (oznacza to brak asymetrii informacji)6.

Tak opisany system ekonomiczny, w którym dobra warunkowe zast´pujà
dobra klasyczne, jest szczególnym przypadkiem innych systemów ekonomicz-
nych. Podobnie jak przy innych systemach, mo˝na w nim uzyskaç równowag´
ogólnà Arrowa-Debreu. Spe∏nione sà oba twierdzenia ekonomii dobrobytu. Po-
nadto stan ten jest optymalny w sensie Pareto, a w szczególnoÊci w modelu wy-
st´puje Pareto-optymalna alokacja ryzyka. Podmioty rynkowe sà teraz w pe∏ni
ubezpieczone.

W modelu Arrowa-Debreu wymiana odbywa si´ jednorazowo, w jednym
momencie, a tak naprawd´ pozaczasowo. W rzeczywistoÊci jednak wymiana ryn-
kowa odbywa si´ w ró˝nych momentach, a rynki pracujà z odmiennymi cz´sto-
tliwoÊciami.

Za∏ó˝my, ˝e istniejà tylko dwa momenty. Pierwszy, w którym zawarto kon-
trakty na wszystkie mo˝liwe stany natury (stan niepewny) i drugi, w którym okre-
Êlony stan natury ju˝ nastàpi∏ (stan pewny). W drugim momencie nie ma bodê-
ca do ponownego otwarcia ryku (ang. spot), poniewa˝ wszystkie transakcji dokona∏y
si´ w pierwszym momencie (ang. forward). Nie ma ju˝ bodêców do wymiany –
z Pareto optymalnoÊci ex ante wynika Pareto optymalnoÊç ex post.

Je˝eli jednak nie wszystkie dobra warunkowe by∏y dost´pne, a ÊciÊle ryn-
ki na te dobra, to optimum Pareto mo˝e nie zostaç osiàgni´te. W takim przypad-
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ku mogà istnieç bodêce do ponownej wymiany w drugim momencie i niektóre
rynki ponownie si´ otworzà. Kolejny problem – to, czy stan taki mo˝e byç Pare-
to-optymalny.

3.2. Równowaga Radnera

Arrow (1953) jako pierwszy zauwa˝y∏, ˝e pomimo, i˝ nie wszystkie rynki dóbr
warunkowych sà dost´pne, to mo˝liwe jest osiàgni´cie równowagi Pareto-opty-
malnej. Warunek konieczny stanowi prawid∏owa antycypacja przysz∏ej ceny spot
dóbr realnych, dla których nie ma rynków dóbr warunkowych. Warunkiem ko-
niecznym jest te˝ istnienie mo˝liwoÊci mi´dzyokresowego transferowania si∏y na-
bywczej konsumenta, a do tego niezb´dne jest istnienie co najmniej jednego ryn-
ku dobra warunkowego dla danego stanu natury jako mi´dzyokresowego kana∏u
transmisyjnego tej si∏y nabywczej.

Obecnie problem konsumenta sprowadza si´ do mi´dzyokresowej maksy-
malizacji u˝ytecznoÊci w ramach mi´dzyokresowego ograniczenia bud˝etowego7.
Rozwiàzaniem takiego problemu jest równowaga Radnera. W równowadze Rad-
nera, w przeciwieƒstwie do równowagi Arrowa-Debreu, wymiana ma charakter
czasowy, a konsument napotyka ciàg ograniczeƒ bud˝etowych8.

W równowadze Radnera nast´puje wymiana tylko jednym dobrem warun-
kowym w ka˝dym z przewidywanych stanów natury, a inne dobra mogà byç
przeliczane na to dobro. Pojawia si´ jeszcze jeden wa˝ny wniosek. Równowaga
Radnera jest to˝sama z równowagà Arrowa-Debreu przy za∏o˝eniu racjonalnych
(samospe∏niajàcych si´) oczekiwaƒ konsumenta9.

Koncepcja równowagi Radnera znacznie obni˝a iloÊç dóbr warunkowych nie-
zb´dnych do uzyskania optymalnej równowagi ogólnej. Nie odbywa si´ to jednak
bez ˝adnych konsekwencji. Kluczowym za∏o˝eniem i jednoczeÊnie najs∏abszym
ogniwem jest obecnie prawid∏owa antycypacja cen spot przez konsumenta.

W realnym Êwiecie istniejà pewne kontrakty terminowe odpowiadajàce
koncepcji dóbr warunkowych. Równowaga ogólna mo˝e jednak zaistnieç, je˝eli
zbiór takich dóbr b´dzie kompletny, to znaczy dla ka˝dego stanu natury b´dà ist-
nieç wszystkie dobra warunkowe (równowaga Arrowa) lub dla ka˝dego stanu na-
tury b´dzie istnieç co najmniej jedno dobro warunkowe i ceny spot innych dóbr
konsumenci mogà przewidzieç (równowaga Radnera).

NiepewnoÊç stanów natury i dobra warunkowe    139

7 Szczegó∏y w: A. MasCollel, M. D. Whinston, J. R. Green, 1995, s. 694.
8 Dane ograniczenie w danym, dyskretnym momencie, przy ustaleniu ceny spot.
9 Dowód w: R. Radner, 1982.



3.3. Niekompletne rynki i warunkowa Pareto-optymalna równowaga

Przyczyn istnienia niewystarczajàcej iloÊci rynków jest kilka. W szczególnoÊci mo˝-
na mówiç o asymetrycznym dost´pie do informacji oraz istnieniu kosztów trans-
akcyjnych.

W przypadku kompletnych rynków konsument mo˝e w pe∏ni dywersyfikowaç
ryzyko10, a równowaga Radnera jest jednoznaczna i niezale˝na od stanu natury.

Je˝eli iloÊç dost´pnych dóbr warunkowych jest mniejsza od iloÊci przewi-
dywanych stanów natury, to równowaga Radnera mo˝e byç nieoptymalna w sen-
sie Pareto. Wniosek ten jest w zasadzie oczywisty, poniewa˝ je˝eli konsument nie
ma mo˝liwoÊci mi´dzyokresowego przenoszenia si∏y nabywczej, to stan optymal-
nej (ca∏kowitej) dywersyfikacji ryzyka mo˝e byç nieosiàgalny.

Je˝eli równowaga nie jest Pareto-optymalna, to istnieje realokacja spycha-
jàca system do takiej równowagi. Przy za∏o˝eniu jednak niewystarczajàcej iloÊci
dóbr warunkowych, realokacja taka ma jedynie charakter potencjalny. Równowa-
ga Radnera przestaje byç jednoznaczna i równowartoÊciowa w sensie Pareto.

Równowaga warunkowa (uwiàzana), optymalna w sensie Pareto (ang. con-
strained Pareto optimal), wyst´puje wtedy, je˝eli w zbiorze dost´pnych dóbr wa-
runkowych nie mo˝na ju˝ bardziej zoptymalizowaç ryzyka. Ka˝da lepsza w sen-
sie Pareto równowaga Radnera nie jest dost´pna. Poszczególne równowagi Radnera
sà poszeregowane w sensie Pareto (ang. Pareto ordered equilibria), a jedna z nich
dominuje nad innymi i jest warunkowo Pareto-optymalna.
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Public relations wÊród naukowych dyscyplin i badaƒ
za granicà i w Polsce

1. Wprowadzenie

Na pytanie, gdzie PR przynale˝y w nauce, co to za gatunek, czy w ogóle PR jest
odr´bnà dziedzinà wiedzy i badaƒ naukowych, wcià˝ nie ma jednoznacznej, za-
dowalajàcej odpowiedzi. Teza ta jest prawdziwa nie tylko w odniesieniu do Pol-
ski. Jednak˝e gdy chodzi o Polsk´, trudno o takà odpowiedê, gdy pytanie w ogó-
le nie zosta∏o postawione w sposób zasadniczy. Tylko na marginesie wàtki zwiàzane
z teorià PR podejmujà autorzy opracowaƒ traktowanych jako akademickie pod-
r´czniki z zakresu public relations. Do tych autorów zalicz´ tak˝e siebie.

Podejmowane w tych i innych opracowaniach kwestie dotyczàce wiedzy
wykorzystywanej w prowadzeniu PR, a tkwiàcej w dorobku innych dyscyplin na-
ukowych, nie jest równoznaczne z zajmowaniem si´ teorià PR. Pewne wyjaÊnie-
nie przyczyn, dlaczego grono osób do tego w pewien sposób predestynowanych
w Polsce nie podj´∏o dotychczas systematycznych prób w omawianym kierunku,
podobnych do tych, które od pewnego czasu sà znane za granicà, znajdzie czy-
telnik w cz´Êci referatu poÊwi´conej warunkom i okolicznoÊciom prowadzenia dzia-
∏alnoÊci naukowej i badawczej z zakresu PR w Polsce.

Ale zarówno polskich, jak te˝ zagranicznych autorów t∏umaczy mo˝e o wie-
le bardziej wskazana ni˝ej ogólna, obiektywna niejako trudnoÊç teoretycznego
uj´cia rzeczywistoÊci piarowkiej. Nie jest ona przyjazna teoretyzowaniu gdy˝:

a) materia jest zbyt skomplikowana, interdyscyplinarna, wymuszajàca zain-
teresowanie si´ wiedzà z dziedziny komunikowania, socjologii, psycholo-
gii, g∏ównie spo∏ecznej, politologii, nauki o j´zyku, ekonomii, zarzàdzania;

b) badacze z dziedziny nauk humanistycznych napotykajà bariery prowa-
dzàce do rezygnacji lub wr´cz lekcewa˝enia PR, co jest skutkiem cz´Êcio-
wo wàtpliwej praktyki PR (g∏ównie tak ostatnio nag∏oÊnionego równie˝
w Polsce czarnego piaru, który w∏aÊciwie piarem nie jest), cz´Êciowo zaÊ
idealistycznej wizji PR w literaturze fachowej.

I jedno i drugie nie jest dobrym punktem wyjÊcia do stworzenia jednolite-
go, zwartego systemu praw, prawid∏owoÊci, hipotez dotyczàcych PR. Nie tworzà
warunków do badaƒ ci praktycy – zw∏aszcza dzia∏ajàcy w przedsi´biorstwach –



którzy wprowadzenie „teorii” do praktykowanego piaru uznajà za zagro˝enie ob-
rotów. A przyczynà jest rygoryzm etyczny dzia∏aƒ PR, który stanowi skutecznà
zapor´ osiàgania szybkich, socjotechnicznych, perswazyjnych efektów.

Problem etyki PR dotyka tak˝e krajów o s∏abych tradycjach piarowskich
i kulturze spo∏eczeƒstw z tradycjami gospodarki centralnie zarzàdzanej. Ca∏a li-
teratura Êwiatowa poÊwi´cona piarowi uznaje etyk´ za jedno z centralnych zagad-
nieƒ i zmór PR. Zapoczàtkowana w 2000 roku platforma wspó∏pracy PR w Êwiecie,
o nazwie Global Alliance, na swych spotkaniach globalnym tematem uczyni∏a
w∏aÊnie etyk´ (obok edukacji i akredytacji do zawodu). Skutkiem prac w tym za-
kresie sta∏o si´ opracowanie i przyj´cie w 2003 roku Global Protocol on Ethics
In Public Relations, którego postanowienia majà byç przenoszone do praktyki
przez krajowe stowarzyszenia PR. Tym bardziej aktualny jest ten problem dla
takich krajów, jak Polska. W kraju o najkrótszych tradycjach w rozwoju PR przeczy-
taç mo˝na nast´pujàce, szczere wyznanie recenzenta praktyki PR: Nie jest mo˝li-
we praktykowanie etycznego PR, poniewa˝ nikt za taki by nie zap∏aci∏ (Maksimow
A. A., Chistye i gryaznoje technologie vyborov, Rossijskij opyt, Moskwa 1999, Delo).

Dla uÊwiadomienia czytelnikom, jak odmienne mogà byç uj´cia PR w za-
le˝noÊci od tego, kto i z jakiej perspektywy analizuje t´ dziedzin´ trzeba odes∏aç
ich do opracowania Guentera Bentele1, gdzie perspektyw´ naukowà mo˝na po-
równaç z dwiema innymi, a mianowicie: z percepcjà PR potocznà, w codziennym
˝yciu oraz perspektywà profesji, zawodu. Z kolei te perspektywy ujmuje G. Ben-
tele z trzech punktów widzenia:

1) dzia∏aƒ praktycznych w ogóle,
2) organizacji oraz
3) relacji ze spo∏eczeƒstwem.
Z perspektywy naukowej PR jest rozumienie:

a) w p∏aszczyênie praktycznej – jako informowanie, komunikowanie, per-
swazja, zabieganie o zaufanie itd.,

b) w aspekcie organizacji/organizacyjnym – jako studia nad komunikowa-
niem, zarzàdzanie komunikowaniem, studia biznesowe typu instrument
marketingu, polityka komunikacyjna,

c) w odniesieniu do relacji ze spo∏eczeƒstwem – jako forma publicznej ko-
munikacji, sub-system spo∏ecznej komunikacji.

W sposobie pojmowania PR dostrzec mo˝na ró˝nice pomi´dzy USA i Euro-
pà. W USA akcentuje si´ organizacyjnà perspektyw´ i aktywnoÊç PR, zaÊ w Europie
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– spo∏eczny fenomen PR. Ma to skutkowaç tym, ˝e w Europie cz´Êciej ni˝ w USA
mówi si´ o spo∏ecznych funkcjach PR, jego stosunku do spo∏eczeƒstwa, do innych
podsystemów spo∏ecznych (takich, jak: polityka, ekonomia, kultura, dziennikar-
stwo), a sprzyjaç ma temu fakt, ˝e na PR patrzy si´ nie tylko z punktu widze-
nia komunikowania, ale te˝ socjologii i innych nauk spo∏ecznych. Nie oznacza to,
˝e Europa, gdzie olbrzymi wp∏yw na praktyk´ i nauczanie PR wywar∏o i wywie-
ra PR amerykaƒskie, wyprzedza w Êwiecie pod omawianym wzgl´dem dorobek
badaczy z USA. Wykszta∏ci∏a si´ tam bowiem znaczàca ich grupa, a wyniki nie-
których z nich majà wymiar naukowy i sà cytowane, nie tylko w angielskim kr´-
gu j´zykowym, jako oryginalne uogólnienia piarowskiej rzeczywistoÊci.

W studium opracowanym przez E. L. Collins i L. M. Zoch z 2002 roku2

wymienia si´ grup´ oÊmiu osób, które najbardziej przyczyni∏y si´ do teoretycz-
nego rozumienia PR w USA w okresie 1960–1990. Sà to (w alfabetycznym po-
rzàdku): Glen Broom, Scott Cutlip, David Dozier, James E. Grunig, Larissa A.
Grunig, Robert Heath, Dean Kruckeberg, Elizabeth Toth. Z tej grupy cztery na-
zwiska uznano za szczególnie zas∏u˝one, a sà to wed∏ug miejsc:

1) J. E. Grunig – za pierwsza pog∏´bionà, „sytuacyjnà” teori´ PR, cztery
modele PR i w∏àczenie dorobku naukowego do studiowania PR,

2) S. M. Cutlip – za kontynuowanie prac nad teorià i historià PR oraz po-
∏àczenie w swych ksià˝kach wàtków teoretycznych z praktycznymi (prag-
matycznymi),
na trzecim miejscu równorz´dnie:

3a) G. M. Broom – za wskazanie (czterech) ról PR i udzia∏ w opracowaniach
wspó∏autorskich z S. Cutlipem i A. Centerem (jedno takie dzie∏o z 2000 ro-
ku zostanie wskazane w dalszym ciàgu tego opracowania),

3b) R. Heath – za wk∏ad w rozumienie zarzàdzania problemami i komunikowa-
nia ryzyka oraz za zastosowanie zasad retorycznych w dzia∏alnoÊci PR.

Gdy uwzgl´dnimy autorów najbardziej wzi´tych w USA ksià˝ek z zakresu
piaru, podana lista wzbogaci si´ o dalsze nazwiska. Wed∏ug postawionego wy˝ej
na pierwszym miejscu J. E. Gruniga do tych autorów nale˝y zaliczyç3:

• O. Baskin, C. E. Aronoff, D. Lattimore (Public Relations. The Profession
and the Practice, 4 wydanie z 1997 roku),

• S. Cutlip (Effective Public Relations, 8 wydanie z 2000 roku),
• D. Newson, J. F. Turk, D. Kruckeberg (This is PR: The Realities of Pu-

blic Relations, 7 wydanie z 2000 roku),
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• D. Wilcox, P. H. Ault, W. K. Agee, G. T. Cameron (Public Relations: Stra-
tegies and Tactics, 6 wydanie z 2000 roku),

• F. Seitel (The Practice of Public Relations, 8 wydanie z 2001 roku).
Przyk∏ad ∏atwo dost´pnego w ca∏oÊci w Polsce opracowania z tej listy, mia-

nowicie Frasera Seitela wskazuje, ˝e Êrodowisko PR niezbyt rygorystycznie kwa-
lifikuje autorów poÊwi´cajàcych swe zainteresowania piarowi. W tym skàdinàd
bardzo wartoÊciowym opracowaniu jest interdyscyplinarna wiedza przydatna w PR,
jest cz´Êç poÊwi´cona historii PR, ale nie mo˝na doszukaç si´ naukowych uogól-
nieƒ rzeczywistoÊci piarowskiej i innych stwierdzeƒ dotyczàcych odr´bnoÊci na-
ukowej oraz innych elementów wchodzàcych w sk∏ad teorii (jakie to elementy –
zostanie opisane dalej).

Tezy o braku teorii PR nadal pozostajà aktualne, nawet gdy do powy˝szej
listy dodamy opracowania ksià˝kowe – majàce w tytule s∏owo teoria – takich au-
torytetów Êwiatowych w dziedzinie PR, jak (˝e wymieni´ tylko niektóre, wed∏ug
dat ukazywania si´): W. Nolte (Fundamentals of Public Relations, wydane
w 1979 roku); J. E. Marston (Modern Public Relations, wydane w 1979 roku);
P. Lesly (Leslys Public Relations Handbook, wydane w 1983 roku); S. M. Cutlip
i A. H. Center i G. M. Broom (Effective Public Relations, wydane w 1985 roku);
O. W. Baskin i C. E. Aronoff (Public Relations. The Profession and the Practi-
ce, wydane w 1988 roku); C. Botan i V. Hazelton (Public Relations Theory, wy-
dane w 1989 roku); C. Botan (Public Relations as a science. Implications of cu-
ltural differences and international events, w zbiorze: H. Avenarius i W. Armbrech
pt. Ist Public Relations eine Wissenschaft?, wydanym w 1992 roku); J. White
(How to understand and manage Public Relations, wydane w 1991 roku; J. E. Gru-
nig (Symmetrical presuppositions as framework for public relations theory, wy-
dane w 1989 roku); J. E. Grunig i T. Hunt (Managing Public Relations, wydane
w 1984 roku); J. E. Grunig i J. White (The Effects of Wordviews on Public Re-
lations Theory and Practice oraz J. E. Grunig i L. A. Grunig (Models of Public
Relations and Communication) – oba opracowania w zbiorze: Excellence in Pu-
blic Relations and communication management, contribution to effective organi-
zations, wydane w 1992 roku; J. E. Grunig i L. A. Grunig (Guideline for forma-
tive and evalutive research in public relations, opublikowane m.in. w Internecie
w 2000 roku); S. M. Cutlip, A. H. Center, G. M. Broom (Effective public rela-
tions. Upper Saddle River, Prentice Hall, wydane w 2000 roku).

Nie zmieni∏y zasadniczo tego stanu cenione w Êrodowisku prace niemiec-
kich autorów: pioniera naukowego spojrzenia na PR w Niemczech Franza Ron-
nenberga, który wraz ze wspó∏autorem Manfredem Ruehl opublikowa∏ ponad 10
lat temu ksià˝k´ pt. Theorie der Public Relations. Ein Entwurf, oraz H. Avena-
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riusa i W. Armbrecha: Public Relations as a science. Implications of cultural dif-
ferences and international events, w zbiorze: H. Avenarius i W. Armbrech pt. Ist
Public Relations eine Wissenschaft?, wydanym w 1992 roku).

Powy˝sze tezy dotyczàce zawartego w literaturze rozwoju myÊli, w kierun-
ku ewentualnego stworzenia teorii PR sformu∏owa∏am, bioràc pod uwag´ po-
wszechnie wymieniane kryteria wyodr´bniania dyscyplin naukowych4.

2. Dotychczasowy dorobek teoretyczny

O nauce mo˝emy mówiç, mianowicie, w kilku g∏ównych znaczeniach:
• jako odr´bnej specjalnoÊci wyk∏adowej lub uprawianej w instytutach na-

ukowych,
• jako zespó∏ dyscyplin naukowych w powy˝szym znaczeniu,
• jako zespó∏ instytucji zajmujàcych si´ naukà, a ponadto:
• w dwóch aspektach: treÊciowym i czynnoÊciowym.
Temat referatu przesàdza, ˝e interesuje nas aspekt treÊciowy nauki jako

odr´bnej specjalnoÊci. By mo˝na by∏o mówiç o PR jako dyscyplinie naukowej w sen-
sie treÊciowym, nale˝a∏oby wykazaç, ˝e PR reprezentuje specyficzny (odr´bny, w∏a-
Êciwy tylko PR) system wiedzy w tym zakresie, czyli ujmujàc rzecz konkretnie):

1) system nale˝ycie uzasadnionych twierdzeƒ i hipotez zawierajàcych mo˝-
liwie obiektywnà i adekwatnà wiedz´ o zjawiskach i prawid∏owoÊciach
dotyczàcych sfery PR, zbiór zdaƒ t∏umaczàcych zjawiska w PR, który –
wraz z wyjaÊniajàcymi je prawami naukowymi i hipotezami logicznie
i rzeczowo powiàzanymi – tworzy∏by zwartà jednostk´ wiedzy naukowej
o PR, o bezwyjàtkowych zwiàzkach poszczególnych zjawisk w PR, o spo-
sobach jego badania,

2) system logicznie i rzeczowo powiàzanych terminów teoretycznych i defi-
nicji, by z najogólniejszych z nich mo˝na by∏o wyprowadziç twierdzenia
i terminy mniej ogólne, podrz´dne oraz by by∏a mo˝liwoÊç formu∏owania
rezultatów badaƒ w zakresie PR w j´zyku zapewniajàcym komunikowal-
noÊç i sprawdzalnoÊç,

3) wypracowane dla omawianej dziedziny (PR) specyficzne metody i proce-
dury uzyskiwania i sprawdzania wiedzy,

4) zbudowana na ww. podstawach teoria.
W rozwa˝aniach nad klasyfikacjà PR w nauce nadal cz´Êciej spotkaç mo˝-

na poglàdy, i˝ PR jest cz´Êcià stosowanej socjologii, dziennikarstwa, komuniko-
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wania spo∏ecznego, marketingu ni˝, ˝e PR jest odr´bnà dziedzinà wiedzy, specjal-
noÊcià naukowà. Istotnie, trudno by∏oby przypisaç wiedzy o PR spe∏nianie wszyst-
kich kryteriów, podanych w punktach 1–4. Cz´sto wskazuje si´, ˝e jest to dzie-
dzina komplementarna, choç nie to˝sama, z marketingiem. I s∏usznie.

Jest rzeczà symptomatycznà, ˝e w raporcie o stanie PR w kilkunastu kra-
jach europejskich (w tym z dawnego bloku wschodniego) stwierdzono, ˝e w prak-
tyce na okreÊlenie interesujàcej nas dziedziny rzeczywistoÊci u˝ywa si´ terminu
public relations, zaÊ w nauce najcz´Êciej – komunikowanie)5, podobnie jak jest
rzeczà symptomatycznà, ˝e rzadko reprezentanci nauki o zarzàdzaniu traktujà
PR jako cz´Êç ogólnego zarzàdzania organizacjami. Z tej perspektywy PR mo˝na
traktowaç bàdê jako funkcj´ zarzàdzania niematerialnymi aktywami organizacji,
bàdê jako zarzàdzanie relacjami (zewn´trznymi) czy zarzàdzanie komunikacjà kor-
poracyjnà, zarzàdzanie wizerunkiem, zarzàdzanie systemem komunikowania si´
organizacji z jej otoczeniem.

Wymienionà ostatnio funkcj´ akcentujà cz´Êciej specjaliÊci z innych per-
spektyw ni˝ zarzàdzanie. A przecie˝ w procesie tworzenia teorii i naukowego po-
dejÊcia do jakiejkolwiek dziedziny rzeczywistoÊci sprawà wyjÊciowà musi byç do-
k∏adne okreÊlenie/wskazanie przedmiotu badania, rzeczy do zbadania. Badaniu –
moim zdaniem – powinno podlegaç, najogólniej rzecz ujmujàc, PR jako dziedzi-
na spo∏ecznego dialogu organizacji z jej otoczeniem, realizujàca (przez komuni-
kowanie) wa˝ne i liczne funkcje na zewnàtrz i do wewnàtrz organizacji oraz pro-
ces i efekty tego dialogu zorientowanego na ugod´ i na tworzenie takich warunków
funkcjonowania organizacji, by mog∏a si´ optymalnie rozwijaç. Wydaje si´, ˝e bez
badania funkcji PR w zarzàdzaniu organizacjami przedmiot ten by∏by nie uspra-
wiedliwienie zaw´˝ony. Jak ów przedmiot badaƒ okreÊla Êwiatowa literatura, o tym
pisz´ ni˝ej.

Przechodzimy zatem do ogólnego przeglàdu najcz´Êciej cytowanych poglà-
dów, które w Êwiatowej literaturze poÊwieconej PR sà traktowane jako wk∏ad
i przyczynki do stworzenia teorii PR. W wielu przypadkach zasz∏a koniecznoÊç
wykorzystania nie oryginalnych dzie∏ powo∏ywanych autorów, lecz êróde∏ zagra-
nicznych wtórnych. W tej sytuacji zamiast w∏asnej, dok∏adniejszej interpretacji
myÊli z orygina∏ów musz´ wiernie te wtórne êród∏a cytowaç, co wp∏yn´∏o nieko-
rzystnie na styl i w∏aÊciwoÊci percepcyjne prezentacji owych koncepcji, a przede
wszystkim na niski stopieƒ pog∏´bienia i konkretnoÊci przy prezentowaniu po-
szczególnych koncepcji myÊlowych.
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Ten rozdzia∏ ksià˝ki, jak ˝aden inny, powinien byç wcià˝ uzupe∏niany o nowo
powsta∏e koncepcje naukowego spojrzenia na PR, a to m.in. za sprawà wykszta∏-
cania si´ – równie˝ w krajach dawnego bloku wschodniego – grupy autorów uj-
mujàcych PR z perspektywy naukowej.

Dotychczas grup´ t´ tworzà:
• Dejan Vercic ze S∏oweni, z jego teoretycznymi podstawami globalnego PR;
• József Katus z W´gier, upatrujàcy podwójnà rol´ PR w kszta∏towaniu

spo∏eczeƒstwa obywatelskiego; wed∏ug autora 1) instytucje spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego: pozarzàdowe, non profit, grupy obywatelskie i podobne
potrzebujà PR dla budowania swego wizerunku i wiarygodnoÊci, groma-
dzenia opinii oraz efektywnej komunikacji, 2) efektywne public relations
jest rzeczà istotnà dla owocnego ogólnego funkcjonowania spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego – one bowiem uczà si´ w dzia∏aniu, jak si´ komunikowaç
dla realizacji swych misji (por. D. Vercic: Civil society and public rela-
tions, zawarty w cyt. Zbiorze pod red. Betteke van Ruler i Dejan Vercic,
s. 387 i n.);

• cytowany dalej Ryszard ¸awniczak z Polski oraz Kaja Tampere z Estonii
dostrzegajàcy specyficznà rol´ public reklations w okresie transformacji
ustrojowej (odpowiednio: transformacyjna funkcja public relations wg
R. ¸awniczaka i pedagogiczna wg K. Tampere);

• próby odpowiedzi na pytanie o public relations jako dyscyplinie nauko-
wej zawarte w referatach prof. Henryka Przybylskiego i dr Anny Ada-
mus-Matuszewskiej oraz moje zawarte w referatach wyg∏oszonych na
konferencji Forum PR we wrzeÊniu 2004 roku.

Koncepcja doskona∏oÊci Jamesa E. Gruniga (êród∏a cytowane na s. 145)
to próba stworzenia wzorca dla praktycznej dzia∏alnoÊci piaru, skierowanej na
stworzenie d∏ugotrwa∏ych relacji organizacji (przedsi´biorstw) z jej strategiczny-
mi publicznoÊciami.

Tego samego autora teoria sytuacyjna (situational theory)6 opracowana
na podstawie badaƒ przeprowadzonych w 300 przedsi´biorstwach USA i Kana-
dy oraz 30 z Wielkiej Brytanii. Analizuje PR w ró˝nych organizacjach, wybra-
nych ze wzgl´du na struktur´ wewn´trznà, podporzàdkowanie, koordynowanie
dzia∏aƒ itd., a wi´c wyró˝nionych zgodnie z modelami organizacji, znanymi z teo-
rii organizacji i zarzàdzania:
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• tradycyjne/rzemieÊlnicze,
• mechaniczne,
• organiczne
• i mieszane (mechaniczno-organiczne).
Model zarzàdzania rzemieÊlniczy charakteryzuje PR scentralizowany i per-

swazyjny. Model zarzàdzania mechaniczny (du˝a skala dzia∏alnoÊci, niewielka
z∏o˝onoÊç) ma mniej scentralizowane PR i jest ono realizowane przez publiczne
informowanie. Model zarzàdzania organiczny (ma∏a skala dzia∏alnoÊci, ale du˝a
z∏o˝onoÊç) preferowa∏ komunikacj´ dwukierunkowà, symetrycznà. Model zarzà-
dzania mieszany (du˝a skala dzia∏alnoÊci i znaczna z∏o˝onoÊç) ma PR samodziel-
ny, realizujàcy komunikowanie dwukierunkowe, zarówno asymetryczne, jak i sy-
metryczne.

W sprawie charakterystyki czterech modeli komunikowania w PR, miano-
wicie: publicity, informowania publicznego, komunikowania dwukierunkowego asy-
metrycznego i symetrycznego – wobec ograniczanej obj´toÊci referatu – musz´
odes∏aç czytelnika do mojej ksià˝ki Public Relations od A do Z (Placet, Warsza-
wa 2001, wyd. drugie, tom pierwszy, s. 204–207).

Tworzenie modeli jest rzeczà zasadniczà dla naukowego opisu jakiejkol-
wiek rzeczywistoÊci, dlatego wk∏ad J. Gruniga jest niezwykle wartoÊciowy z in-
teresujàcego nas w tym referacie punktu widzenia. Mianem modelu teoretyczne-
go – jak czytamy w encyklopedii – okreÊla si´ zwykle model nominalny, zbudowany
jako hipotetyczna konstrukcja myÊlowa, b´dàca uproszczonym obrazem badane-
go fragmentu rzeczywistoÊci, opartym na eliminacji myÊlowej jego elementów
(cech, relacji) nieistotnych dla danego celu lub na danym etapie badania. Zakres
dokonanych eliminacji myÊlowych i uproszczeƒ wyra˝ajà za∏o˝enia, czyli tak
zwane warunki poczàtkowe modelu. Modele teoretyczne wprowadza si´ do nauki
ze wzgl´du na ich przydatnoÊç przy budowie teorii, a wi´c ze wzgl´du na ich wa-
lory poznawcze, interwencyjne, heurystyczne7.

Koncepcja hierarchii efektów (Hierarchies of Effect)8 przypisywana Joh-
nowi V. Pavlikowi, chocia˝ nie wynika wy∏àcznie z jego zainteresowaƒ psycholo-
già i perswazjà, lecz na równi z wykorzystania koncepcji trzech stopni wiedzy,
postaw i zachowania Michaela Raya, zwanej „hierarchiami efektów”. Badania psy-
chologiczne pozwoli∏y na ustalenie wp∏ywów na zachowania i postawy takiego
g∏ównie czynnika, jakim jest zaanga˝owanie osobiste. Dla komunikacyjnej dzia-
∏alnoÊci PR, której elementem jest perswazja, tezy J. Pavlika sà u˝yteczne, mniej
natomiast – jako wk∏ad w poszukiwanie odr´bnoÊci naukowej PR.
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Public Relations z perspektywy wyznawców teorii systemów oraz
wiedzy o organizacji i zarzàdzaniu – to jedne z pierwszych teoretycznych
wàtków myÊlowych o PR, si´gajàce w USA pó˝nych lat 60. (nowsze perspekty-
wy ujmowania PR z perspektywy naukowej nasili∏y si´ od lat 90.; w 1992 roku
J. Grunig mia∏ podstawy, by twierdziç, i˝ (cyt.) w USA jeszcze kilka lat temu ba-
daƒ naukowych z zakresu public relations nie by∏o.

W zastosowaniu teorii Etona i T. Parsonsa do PR wyró˝nili si´ uczeni za-
równo amerykaƒscy, jak i europejscy: Amerykanie: Mark P. Mc Elreath, Sue H. Bell
wraz z Eugene C. Bell i Elizabeth L. Toth oraz Niemcy: Franz Ronnenberger
i Manfred Ruehl oraz Klaus Merten, ale skupiajà si´ oni na nieco odmiennych
ustaleniach teorii systemów. Grupa amerykaƒska wykorzystuje ustalenia dot.
granic organizacji (zespo∏u relacji z otoczeniem) oraz jej kraƒcowych elementów,
pe∏niàcych funkcje ∏àczników z otoczeniem. Zakres tego, czym mia∏by si´ zajàç
PR w organizacji otwartej, to doskonalenie relacji ze Êrodowiskiem dzia∏ania or-
ganizacji, co wymaga badaƒ nad tymi relacjami, dzia∏aƒ dostosowawczych orga-
nizacji do zmian w otoczeniu, tworzenia warunków optymalizujàcych jej funkcjo-
nowanie. Trzeba zauwa˝yç, ˝e w omawianym uj´ciu, PR w organizacji nie oznacza
ju˝ tradycyjnej „tuby organizacji”.

Natomiast Franz Ronnenberger i Manfred Ruehl z teorii systemów i pa-
radygmatu system-otoczenie wykorzystali tezy dot. trzech poziomów spo∏ecznych
procesów i dokonali analizy PR w∏aÊnie na tych trzech poziomach tj.: makro,
mezo i mikro9. W uj´ciu makro bada si´ relacje pomi´dzy piarem a spo∏eczeƒ-
stwem jako ca∏oÊcià, a PR przypisywana jest „spo∏eczna funkcja”. W uj´ciu me-
zo bada si´ interakcje pomi´dzy PR a innymi systemami spo∏ecznymi, np. eko-
nomicznym, naukowym, politycznym, prawnym, edukacjà, rodzinà; funkcj´ PR
okreÊlono tu jako „wymiana wk∏adu/korzyÊci PR” (public relations payments i pay-
ments in exchange). W przypadku analizy mikro badaniem obejmuje si´ sfer´
wewn´trznà i zewn´trznà organizacji, a PR wyst´puje tu w roli tego, kto ma za-
dania (PR tasks). Spo∏eczna funkcja PR, czyli wyprowadzona z poziomu analizy
makro – to pewien standard decyzyjny dla rozpoznawania problemów i radzenia
sobie z nimi. Intencjà PR ma byç wzmacnianie interesu publicznego i spo∏eczne-
go zaufania ze strony ogólnego public, a to przez komunikacj´ i interakcje.

150 Krystyna Wojcik

9 F. Ronenberger, M. Ruehl, Theorie..., op. cit., rozdz. 4 oraz Allgemeine Theorie der Public Rela-
tions. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 1992 oraz G. Bentele, New perspectives of public relations
in Europe, w: Betteke von Ruler, D. Vercic: Public Relations and Communications Management in
Europe. Monton de Gruyer, Berlin, New York, s. 488.



Klausa Mertena podejÊcie do PR z wykorzystaniem teorii syste-
mów i konstruktywizmu10.

Wed∏ug autora, teoria systemów jako teoria zajmujàca si´ post´powaniem
w sferze komunikowania mo˝e byç dobrà bazà do opisu i analizy public rela-
tions. Teoria systemów i konstruktywizmu opisuje proces komunikowania, zaini-
cjowany przez organizacj´ dla wp∏ywu na ludzi w ró˝nych spo∏ecznych subsyste-
mach oraz dla kontrolowania ich interakcji. Public relations jest wed∏ug autora
strategià wykorzystywania procesu komunikowania, by przez perswazj´, wp∏yw
i konstruowanie po˝àdanej „realnoÊci” osiàgaç po˝àdane efekty.

K. Merten twierdzi∏, ˝e w Êwiecie medialnym – który nb. specjalnie go zaj-
mowa∏ jako wyjàtkowo szybko rosnàcy – istniejà bowiem trzy realnoÊci: fikcyjna,
realna oraz powsta∏a z ich kombinacji – aktualna. RzeczywistoÊç/realnoÊç fikcyj-
na i realna mogà si´ teraz substytuowaç i tworzyç swe odpowiedniki np. typu
image, które staje si´ fikcyjnà realnoÊcià. W spo∏eczeƒstwie medialnym odbiorca
postrzega Êwiat autentycznie i bezpoÊrednio tylko w ograniczonym stopniu. Czy-
ni to w du˝ym stopniu poprzez media i dziennikarzy. Ale K. Merten dostrzega
nowego poÊrednika w oglàdzie Êwiata – w∏asnie public relations. Twierdzi, ˝e si-
∏a i kompetencje selekcjonowania codziennej realnoÊci (by znalaz∏y naÊwietlenie
w mediach) coraz bardziej przemieszczajà si´ od Êwiata dziennikarzy do konsul-
tantów PR. Tu tkwi baza nowego zawodu – twierdzi Merten, który kreuje, sta-
bilizuje i modyfikuje image, a jest nim public relations. Co wi´cej, public rela-
tions ma specyficznà si∏´ p∏ynàcà z faktu, ˝e kreowanie fikcyjnej realnoÊci mo˝e
si´ odbywaç efektywniej przez tworzenie tego, co autor nazywa „aktualnà real-
noÊcià”.

Koncepcja public relations jako zbiorowego retora

Za twórców tej koncepcji uznaç trzeba Marvina Olasky’ego i Roberta He-
atha11. ProfesjonaliÊci PR to ludzie zajmujàcy si´ zawodowo przygotowywaniem,
planowaniem, upowszechnianiem komunikatów oraz badaniem ich skutecznoÊci.
Umiej´tnoÊci retoryczne majà s∏u˝yç skutecznemu wp∏ywowi na adresatów ko-
munikowania, tzn. nak∏aniaç ich do przyjmowania opinii i stanowisk zgodnych
z interesem organizacji, a nawet do po˝àdanych zachowaƒ.
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Wp∏yw retora nie musi byç jednokierunkowy – w toku ewentualnych ne-
gocjacji mo˝e on si´ poddaç wp∏ywom drugiej strony, ale g∏ównie po to, by lepiej,
precyzyjniej wykorzystaç mo˝liwoÊci sztuki retorycznej. W centrum zaintereso-
waƒ teoretycznych piarem jest tworzenie i upowszechnianie opinii za pomocà do-
boru treÊci komunikowania i form ich przekazu, coraz bardziej doskonalonych
pod wp∏ywem badaƒ nad ich skutecznoÊcià. Chocia˝ mo˝na t´ koncepcj´ poddaç
krytyce ze wzgl´du na nieetycznoÊç wp∏ywów retora, który chcia∏by podporzàd-
kowaç sobie adresatów wp∏ywu, zamiast prowadziç dwustronnà, symetrycznà ko-
munikacj´, to trzeba przypomnieç, ˝e umiej´tnoÊci erystyczne sà tylko cz´Êcià
tych kwalifikacji. Koncepcja zbiorowego mówcy spotka∏a si´ zresztà w literatu-
rze z krytykà np. Oskara Gandy’ego12.

Tezy determinacji (R. Burkart, 200213, C. Szweda i R. Opherden, 1995,
P. Szyska, 1997, B. Baerns, 1991).

Ww. autorzy niemieccy badali w ró˝nych latach zasi´g i form´, w jakich
êród∏a PR sà wykorzystywane w dziennikarstwie/reporta˝ach i sformu∏owali wnio-
sek, ˝e one sà wa˝nym czynnikiem treÊci w codziennych doniesieniach agend
prasowych, prasy, radia (w 60% bazujà one na doniesieniach piaru). Na margi-
nesie mo˝na powiedzieç, ˝e w pewnym sensie potwierdzili przedstawione wy˝ej
poglàdy K. Mertona na temat roli piaru w kszta∏towaniu oglàdu Êwiata w me-
diach. Ww. badacze stwierdzili, ˝e PR determinuje co i kiedy jest g∏ównym te-
matem w mediach. Inni badacze niemieccy, jak Barth i Donsbach stwierdzili
w 1992 roku, ˝e PR wp∏ywa na jakoÊç wiadomoÊci i sytuacje kryzysowe, tzn. co
si´ ostatecznie przyjmuje z wiedzy o kryzysie. Nb. trzeba zwróciç uwag´, ˝e ba-
dany jest jeden kierunek wp∏ywu PR tj. PR na media. Dla kompletnoÊci wp∏y-
wów nale˝a∏oby zbadaç odwrotny ich kierunek tj. w jakim zakresie, w jakich sy-
tuacjach i w jakich problemach ma miejsce wp∏yw mediów/doniesieƒ mediów na
public relations.
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12 O. Gandy, Public relations and public policy: the structuration of dominance in the information
age, w: E. L. Toth, R. L. Heath, Rhetorical and critical approaches to public relations. Lawrence
Erlbaum, Hilldale 1989.

13 R. Burkart, Kommunikationswissenschaft. Grunglagen und Problemfelder. Umrisse einer interdi-
sziplinaren Sozialwisseschaft. Boehlau, Wien, Koeln,Weimar 2002; B. Baerns, Oefentlichkeitsarbeit
oder Journalismus. Zum Einfluss im Mediensystem. Wissenschaft und Politik, Koeln 1991 i tej sa-
mej autorki: Oefentlichkeitsarbeit als Determinante journalistischer Informationsleistungen. The-
sen zur realistischeren Beschreibung von Medieninhalten. Publizistik 1979, Nr 3; C. Schweda,
R. Opherden, Journalismus und Public Relations: Grenzbeziehung im System lokalen politischen
Kommunikation. Deutscher Universitaet Verlag, Wiesbaden 1995; P. Szyska, Bedarf odr Bedrohung?
Zur Frage Beziehungen des Journalismus zur Oefentlichkeitsarbeit, w: G. Benetele, M. Haller, Ak-
tuelle Enstehung von Oefentlichkeitsarbeit: Akteure, Strukturen, Veraenderungen. UVK, Kon-
stanz 1997.



Public Relations skierowane na konsens – consensous-oriented
PR–CORP (R. Burkart 1992, 2003, Austria)13a.

Analizujàc realne procesy komunikowania w PR wykorzysta∏ R. Burkart
Habermasowskà koncepcj´ porozumienia i tego˝ autora trzy typy dyskursu i roz-
patrywa∏ PR jako proces porozumienia z odbiorcami/otoczeniem (model CORP).

Mened˝erowie public relations kierujàcy si´ podstawowymi zasadami ko-
munikowania powinni zawsze orientowaç swe aktywnoÊci na mo˝liwy/potencjal-
ny krytycyzm ze strony odbiorców. Model komunikowania w PR skierowany na
osiàgni´cie konsensu z odbiorcami przyjà∏ u Burkarta nast´pujàcy kszta∏t:

Rysunek 1. Komunikowanie w PR oparte na CORP

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie R. Burkart: Verstaendigungsorientierte Offentlichkeitsarbeit.
Ein Konzept fuer Public Relations unter den Bedingungen modernen Konfikt Gesellschaften, w: Gu-
enter Bentele, Romy Froehlich, Peter Szyska: Hndbuch Public Relations. Wiesbaden 2003, Westdeut-
scher Verlag.

Public Relations ma prowadziç – przez informowanie, dyskusje, dyskurs
i zdefiniowanie sytuacji (w jakim stopniu jest zgoda co do faktów, wiarygodnoÊci
komunikatora i zgodnoÊç z celami programu PR) – do zrozumienia, a w konse-
kwencji do zgody.

PR ma byç praktycznym modelem pokonywania konfliktów. Opracowa∏ czte-
ry etapy procesu planowania i ewaluacji post´powania w konkretnych sytuacjach
konfliktowych przy wykorzystaniu CORP, formu∏ujàc w ka˝dym z nich pytania,
na które mened˝er PR musi odpowiedzieç, by odnieÊç sukces w informowaniu,
prowadzeniu dyskusji i dyskursu oraz definiowaniu sytuacji.

Oferowane informacje

Ludzie PR oferujà informacje uwzgl´dniajàc:

CO? KTO? DLACZEGO? PO CO?

(dane, fakty, itp.) (organizacje, jednostki) (interesy, zamiary, cel)

PrawdziwoÊç prezentowa- WiarygodnoÊç Legitymizowanie

nych faktów, danych komunikatora interesów

RECIPIENCI/ODBIORCY

INFORMACJI/GRUPY CELOWE
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Wed∏ug Burkarta prowadzenie projektów jest mo˝liwe tylko przez osià-
gni´cie zrozumienia/ akceptacji projektu ze strony odbiorców/adresatów. Pierw-
szoplanowym warunkiem do tego jest prowadzenie powa˝nego i wiarygodnego dia-
logu i dyskursu z otoczeniem. Jak si´ wydaje, w tym znaczeniu koncepcja ta jest
bliska komunikacji symetrycznej wyró˝nionej przez Jamesa Gruniga.

Teoria publicznego zaufania (public trust)14

Teoria ta bazuje na odbudowywanym zbli˝aniu si´ mediów masowych i pu-
blic relations. Model spo∏ecznej informacji i procesu komunikowania sta∏ si´ re-
alnoÊcià spo∏ecznà, wyst´pujà komunikatorzy piarowscy i medialni, a piarowcy
stajà si´ komunikatorami w mediach. Zbli˝ony te˝ jest odbiorca. Tylko ró˝ne sà
regu∏y zarzàdzania procesem powstawania relacji mi´dzy nimi.

Koncepcja „sfery publicznej” (public sphare)15

Koncepcja sfery publicznej jest najbardziej popularna wÊród autorów nie-
mieckich i skandynawskich, a przewiduje si´, ˝e stanie si´ centralnà i specyficz-
nà dla Europy, kluczowà koncepcjà PR i komunikowania si´ organizacji. Sfera
publiczna to sfera ró˝na od rynkowej i paƒstwowej. W tej spo∏ecznej roli PR jest
skierowane na relacje ze sferà spo∏ecznà, a komunikowanie w zasadzie odnosi si´
tu do wszystkich. Komunikowanie i relacje z otoczeniem, grupami, publiczno-
Êciami organizacji to funkcja organizacyjna PR, nie spo∏eczna. Nb. t´ si´ akcen-
tuje w PR w USA. W swej spo∏ecznej funkcji PR uczestniczy w demokratyzowa-
niu spo∏eczeƒstwa i tworzeniu minimum konsensusu w spo∏eczeƒstwie. PR
w koncepcji public sphare staje si´ przestrzenià komunikowania.

Koncepcja tranformacyjnego public relations (Ryszarda ¸awniczaka,
Polska, 2003 rok)16.

Koncepcja ta akcentuje nowà funkcj´ PR w spo∏eczeƒstwach przechodzà-
cych z gospodarki nakazowej na rynkowà. Polega ona na pomocy we wprowadza-
niu i zaadaptowaniu mechanizmów i instrumentów gospodarki rynkowej oraz
demokracji w by∏à gospodark´ nakazowà, kszta∏towaniu spo∏ecznych postaw w kie-
runku gospodarki rynkowej, pozyskiwaniu przyzwolenia spo∏ecznego na imple-
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14 G.Bentele, Public Relations and reality. A contribution to a theory of public relations, w: D. Mo-
os, Mac Manus, D. Vercic, Public Relations reaserch. An internationale Perspektive. Internationa-
len Thomson Press, London 1997; G. Bentele, Was ist eigentlich PR?, w: Widerspruch Public Re-
lations. Atempto, Tuebingen 1996, zesz. 28.

15 G. Bentele, H. Steinmenn, A. Zerfass, Dialogorientierte Unternehmenskommunikation: Grundla-
gen, Praxiserfehrungen, Perspektiven. Vistas, Berlin 1996.

16 R. ¸awniczak, Public Relations Contribution to transition in Central and Eastern Europe. Rese-
arch and Practice, Poznaƒ 2001, s. 7–17 oraz The Transitional Approatch to Public Relations, Wor-
king Papers and Reprint Series, reprint Nr 2, Poznaƒ 2003, s. 1–7.



mentacj´ zasad gospodarki rynkowej. Funkcj´ t´ ma PR pe∏niç obok dotychcza-
sowych, znanych z literatury. Autor koncepcji powo∏uje si´ na jeden z uk∏adów
tych dotychczasowych funkcji, mianowicie na funkcj´ w zarzàdzaniu (zarzàdczà),
refleksyjnà, edukacyjnà i operacyjnà. Funkcja w zarzàdzaniu to kszta∏towanie
relacji z otoczeniem, zarzàdzanie komunikowaniem z otoczeniem. Funkcja re-
fleksyjna to badanie wartoÊci i norm organizacji z punktu widzenia jej spo∏ecz-
nej odpowiedzialnoÊci. Funkcja edukacyjna to pomoc cz∏onkom organizacji w pod-
noszeniu ich kompetencji komunikacyjnych i spo∏ecznej orientacji. Funkcja
operacyjna, zwana te˝ technicznà, to realizowanie planów komunikacyjnych w zna-
czeniu ogólnym.

PR z perspektywy marketingu17

Wed∏ug czo∏owego reprezentanta marketingu – Philipa Kotlera – g∏ówne
funkcje PR wynikajà z koncepcji marketingowego PR (marketing public relations),
z w∏àczenia PR w mieszank´ marketingowà, a dok∏adniej w komunikowanie
marketingowe; PR staje si´ elementem zintegrowanej komunikacji marketingo-
wej i nowszych koncepcji marketingu, akcentowanych przez P. Kotlera podczas
ostatniego pobytu w Polsce, mianowicie koncepcji odchodzàcych od (cyt.) marke-
tingu fabrycznego, na rzecz partnerskiego, marketingu pos∏ugujàcego si´ narz´-
dziami dajàcymi konsumentowi szans´, by móg∏ mówiç.

W rozwoju myÊli teoretycznej na uwag´ zas∏ugujà autorzy specyficznego
dla PR j´zyka, gdy˝ specyficzna warstwa poj´ciowa, specyficzne terminy teore-
tyczne sà jednym z warunków wyodr´bnienia dyscypliny naukowej, tym bardziej
w sytuacji, gdy w PR powszechnie operuje si´ terminami zapo˝yczonymi z licz-
nych innych nauk. Cztery wymienione wy˝ej modele J. Gruniga to jeden pozy-
tywny przyk∏ad, innym mogà byç Waltera Lindenmanna dwa etapy i trzy pozio-
my pomiaru efektywnoÊci dzia∏aƒ public relations: poziom pierwszy to poziom
wk∏adu (inputs), zaÊ na poziomie drugim wyst´pujà jako mierniki poÊrednich i koƒ-
cowych wyników PR: outputs (g∏ównie pomiar rezonansu medialnego), outgro-
whts (nast´pstw) i outcomes (wyniki koƒcowe). Chocia˝ dwa z tych terminów sà
znane w ekonomii, to nastàpi∏o ich specyficzne zastosowanie i uzupe∏nienie w od-
niesieniu do PR. Mo˝na na tej liscie wymieniç J. E. Marstona etapy procesu PR
o nazwie RACE (research; action; communication; evaluation) rozszerzone w kon-
cepcji SMART (scan; map; act; rollout, track)18.
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3. Mo˝liwe podejÊcia do tworzenia teorii i szanse
ich wykorzystania przez autorów w Polsce

Do tworzenia teorii PR mo˝na podejÊç dwojako: albo z perspektywy nomote-
tycznej, czyli wypowiadajàc si´ o prawach obiektywnie wyjaÊniajàcych rzeczywi-
stoÊç PR wed∏ug formu∏y: gdy... to, przyczyna–skutek, które by zawiera∏y bezwy-
jàtkowy zwiàzek pewnych zjawisk w PR, albo z perspektywy ideograficznej
(rozumowo-uÊwiadamiajàcej), gdzie ustala si´ fakty jednostkowe, opisuje i wyja-
Ênia zdarzenia bez formu∏owania i uzasadniania praw naukowych. BezpoÊrednio
na doÊwiadczeniu mog∏y by byç oparte zdania obserwacyjne, pomocne nast´pnie
w tworzeniu teorii. Ta druga droga jest prostsza, a pos∏ugujà si´ nià liczne na-
uki spo∏eczne, z których dorobku myÊlowego, w ten sposób zdobytego, nale˝a∏o-
by korzystaç tak˝e przy próbach tworzenia teorii PR. W ka˝dym przypadku nie-
zb´dne sà badania, w odniesieniu do pierwszej wymienionej metody badania g∏ównie
o charakterze podstawowym, ale te˝ stosowanym, w przypadku drugim – o cha-
rakterze stosowanym. Teoria wymaga te˝ badaƒ na poziomach wy˝szych ni˝ tyl-
ko poziom organizacji (a wi´c na poziomach mezo, makro).

Posi∏kujàc si´ systematykà badaƒ nad piarem opracowanà w 1997 roku
przez Guentera Bentele19 z Niemiec mo˝na wskazaç nast´pujàce zakresy obu ty-
pów badaƒ:

A) w ramach badaƒ podstawowych:
1. Meta-badania (naukowe definiowanie PR i jego specyficznych w∏aÊciwo-

Êci; naukowe teorie; historia badaƒ; badania na temat badaƒ),
2. Teorie PR (dot. zasi´gu globalnego i Êredniego; naukowe teorie komu-

nikowania),
3. historiografia PR;
4. badania nad prawnymi aspektami PR;
5. badania nad profesjà PR (profesjonalnoÊç, zakres, rynek pracy);

B) w ramach badaƒ stosowanych:
1. Uniwersyteckie badania stosowane (obszary aktywnoÊci PR np. w poli-

tyce, wewn´trzne PR, PR mi´dzynarodowe); badania dot. technik PR,
badania dzia∏alnoÊci PR, rozwój badaƒ w zakresie PR),

2. badania prowadzone us∏ugowo (np. ankietowe, analizy medialne),
3. badania wewnàtrz instytucjonalne niezb´dne w dzia∏alnoÊci PR (wize-

runku, ÊwiadomoÊci, SWOT; programów strategicznych planów opera-
cyjnych; realizacji programów).
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Autorom polskim trudno przypisaç jakiÊ szczególny wk∏ad w rozwój myÊli
naukowej dotyczàcej piaru. O jednej polskiej koncepcji wzmiankowaliÊmy, two-
rzàc list´ Êwiatowych przyczynków do naukowego opisu rzeczywistoÊci piarow-
skiej. Inne – jak wyg∏oszone referaty prof. Henryka Przybylskiego i dr Anny
Adamus-Matuszyƒskiej – sà dopiero szansà na zainicjowanie takich prac. G∏ów-
nà w∏aÊciwoÊcià dotychczasowych polskich badaƒ jest bowiem to, ˝e raczej nie
majà charakteru podstawowego, lecz dotyczà sfery stosowania PR, g∏ównie na-
rz´dzi PR, jego roli w komunikacji marketingowej, procesów kszta∏towania wize-
runku, adekwatnoÊci praktyki wzgl´dem postulatów literatury przedmiotu, pól
dzia∏ania PR. Raczej wi´c trudno si´ spodziewaç, ˝e badania te dostarczajà twier-
dzeƒ ogólnych i z nich wyprowadzonych twierdzeƒ mniej ogólnych, czy w przy-
bli˝eniu ogólnych (statystycznie).

Badania nie-podstawowe mogà – potencjalnie rzecz bioràc – dostarczaç
zdaƒ tzw. obserwacyjnych, stwierdzajàcych istnienie prawid∏owoÊci w danej dzie-
dzinie (PR), ale pod warunkiem, ˝e pochodzà z wiarygodnych i pewnych badaƒ
(zgodnie z procedurami adekwatnymi dla danej dziedziny rzeczywistoÊci). Tym-
czasem trudnoÊç polega te˝ na tym, ˝e nie ma specyficznych – w odniesieniu do
PR – metod uzyskiwania wiedzy, procedur prowadzenia, sprawdzania i kontrolo-
wania badaƒ naukowych. Cech´ pos∏ugiwania si´ w ogóle procedurami badaƒ na-
ukowych, które badacz PR przyjàç musi z innych dyscyplin wiedzy, mo˝na przy-
pisaç raczej promocyjnym pracom akademickim ni˝ pozosta∏ym, te zaÊ na temat
PR w Polsce – to niemal wy∏àcznie doktorskie (jeÊli uwzgl´dniç prace zdecydo-
wanie poÊwi´cone PR, wówczas ich liczba nie przekroczy 35).

WÊród wcià˝ ma∏ej liczby badaƒ dominuje nastawienie o wyraênych walo-
rach aplikacyjnych.

Badaniami podstawowymi dotyczàcymi PR mogà si´ zajàç badacze zatrud-
nieni w uczelniach, a ci obcià˝eni g∏ównie pracà dydaktycznà nie mogà poÊwi´ciç
si´ w dostatecznym stopniu rozwojowi myÊli naukowej w dziedzinie PR. Ponad-
to dla wi´kszoÊci osób z tej grupy PR jest ubocznym, drugoplanowym zaintere-
sowaniem.

Z jednym wyjàtkiem nie ma wyprofilowanych w zakresie PR studiów dok-
toranckich; trudniej jest wi´c podjàç zagadnienie z dziedziny PR w pracach ha-
bilitacyjnych. Jedna taka praca zosta∏a przygotowana w SGH (Wojciech Budzyƒ-
ski, Zarzàdzanie wizerunkiem firmy), inna by∏a planowana poza SGH); nb. równie˝
w Europie nie ma specjalnych programów z zakresu PR dla potrzeb studiów dok-
toranckich20.
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Z badaƒ Sylwii Grali – doktorantki z Akademii Ekonomicznej z Poznania
– wynika, ˝e g∏ównymi oÊrodkami badawczymi w omawianej dziedzinie sà i mo-
gà byç nadal uczelnie ekonomiczne i uniwersytety, w obu przypadkach uznawa-
ne za uczelnie czo∏owe: SGH, Akademie Ekonomiczne w Poznaniu, Katowicach,
Krakowie, uniwersytety: Warszawski i Krakowski21. Na uczelnie ekonomiczne
przypada – wed∏ug tych badaƒ – ok. 55% wszystkich prac doktorskich, a promo-
torami sà w zdecydowanej wi´kszoÊci osoby zajmujàce si´ naukowo marketin-
giem (inni promotorzy to g∏ównie z dziedziny dziennikarstwa).

Przy porównaniach obecnego stanu iloÊciowego literatury w Polsce i za
granicà ró˝nica jest olbrzymia na niekorzyÊç Polski; druga amerykaƒska biblio-
grafia PR z 1965 roku zawiera∏a 6000 ksià˝ek i artyku∏ów (pierwsza by∏a wyda-
na w 1957 roku),trzecia z 1974 roku ju˝ o 4000 tytu∏ów wi´cej22. W Polsce na-
tomiast jest ok. 40 ksià˝ek ∏àcznie autorów polskich i zagranicznych.

Powa˝niejszà lukà jest brak czasopism poÊwi´conych wy∏àcznie PR, ale
one równie˝ za granicà powstawa∏y dopiero po wykszta∏ceniu si´ znacznej liczby
specjalistów i badaczy, i to rekrutujàcych si´ z ró˝nych dyscyplin wiedzy.

Zasadnicza ró˝nica na niekorzyÊç Polski dotyczy relatywnie gorszego roz-
woju jakoÊciowego omawianego piÊmiennictwa. Zapewne podobnie jest pod wzgl´-
dem jakoÊciowym równie˝ w licznych innych krajach europejskich, g∏ównie bez
d∏u˝szych tradycji w praktykowaniu PR, skoro autorzy wyników cytowanego
projektu badawczego dotyczàcego Europy stwierdzili, ˝e w ca∏ej Europie wyko-
rzystuje si´ powszechnie amerykaƒskie ksià˝ki dla studiowania zarówno koncep-
cji, jak te˝ praktyki PR. Poniewa˝ jednoczeÊnie argumentowali, ˝e potrzebna prak-
tyce teoria, to (cyt.) teoria bardziej refleksyjna, teoria o dobrej praktyce lub teoria
perswazji nale˝y wnioskowaç, ˝e amerykaƒska literatura bardziej ni˝ europejska
spe∏nia te oczekiwania.

S∏aby jest rozwój badaƒ empirycznych, które by mog∏y stanowiç podstaw´
literatury twórczej, a nie – jak jest w przewa˝ajàcej liczbie przypadków dotychczas
– odtwórczej; te badania, które sà prowadzone w zakresie PR trudno uznaç – ze
wzgl´du na brak reprezentatywnoÊci prób badawczych – za w pe∏ni naukowe.

Rozproszenie autorów w ró˝nych oÊrodkach naukowych w kraju pozbawia
ich mo˝liwoÊci bie˝àcej wymiany myÊli, dyskusji, pog∏´biania wiedzy i doskona-
lenia umiej´tnoÊci badawczych w zakresie interdyscyplinarnego PR; najcz´Êciej
dzia∏ajà jako pojedyncze osoby. Co znamienne – nie powstajà zespo∏y nawet wów-
czas, gdy na danej uczelni wi´cej osób interesuje si´ PR, a przyczyna tkwi przede
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wszystkim w braku wyspecjalizowanych w problematyce PR jednostek struktu-
ralnych w uczelniach; w ca∏ej Polsce jest ∏àcznie pi´ç katedr i zak∏adów ze s∏o-
wem PR w nazwie.

Niektóre z przyczyn niezadowalajàcego stanu jakoÊciowego literatury dot.
PR w Polsce mog∏aby z∏agodziç, co najmniej cz´Êciowo, wspó∏praca z zagranicz-
nymi oÊrodkami. Tymczasem jest ona sporadyczna – i zaryzykuj´ twierdzenie –
przypadkowa, bardziej mi´dzyjednostkowa ni˝ instytucjonalna. I badania, i wspó∏-
praca z zagranicà to wynik osobistych kontaktów pojedynczych osób z polskiego
Êrodowiska akademickiego. By∏oby rzeczà korzystnà, gdyby zagraniczne oÊrodki
mog∏y kierowaç swe propozycje wspó∏pracy do jakiegoÊ profesjonalnego centrum
koordynacyjnego, skupiajàcego, oprócz praktyków, tak˝e ludzi nauki. Jednak˝e
nie mo˝na pominàç faktu, ˝e ostatnimi laty niezwykle o˝ywi∏y si´ kontakty Êro-
dowiska piarowskiego w skali Êwiatowej. Do badaƒ i wspólnych przedsi´wzi´ç ba-
dawczych zaczynajà byç w∏àczani reprezentanci z dawnego bloku wschodniego.
Byç mo˝e stworzy to szans´ odwrócenia niezbyt korzystnego trendu obecnego
rozwoju piÊmiennictwa na temat PR, tworzonego przez rodzimych autorów. Pod-
czas gdy w poprzednim okresie wiele opracowaƒ powsta∏o przez odtwórcze wy-
korzystanie literatury zagranicznej nt. PR i dziedzin pokrewnych, na ogó∏ z rze-
telnym udokumentowaniem êróde∏, to cechami obecnego stadium rozwoju sà:

1) mniej lub bardziej umiej´tne kompilacje treÊci zawartych w pozycjach opu-
blikowanych w Polsce wczeÊniej. ¸atwo mo˝na udowodniç, i˝ jako pozba-
wione udokumentowania faktu wykorzystania cudzego dorobku intelek-
tualnego, sà zapo˝yczeniami; zjawisko staje si´ tym groêniejsze, ˝e dotyka
etycznego w swym nurcie formalnym PR;

2) na ogó∏ ma∏o spójne tematycznie, choç wartoÊciowe, wzbogacajàce wiedz´
odcinkowà, zbiorowe opracowania grup pracowników poszczególnych uczel-
ni. Mo˝na je uznaç za zbiorcze zestawienia naukowych referatów i rapor-
tów z badaƒ wykonanych na ma∏ych próbach. Podobnà cech´ majà ma-
teria∏y konferencyjne; dotychczas wydano kilka takich pozycji, ale b´dà
zapewne nast´pne, gdy˝ przybywa nieustannie oÊrodków, które zapowia-
dajà cykle konferencji poÊwi´conych PR. Cechà tych w gruncie rzeczy po-
˝ytecznych wydawnictw pokonferencyjnych jest jednak wcià˝ – mimo
prób formalnego profilowania tematycznego konferencji – to, ˝e PR jawi
si´ w zestawach referatów jako „worek” do którego mo˝na wrzuciç ka˝-
dy temat;

3) równie˝ coraz wi´cej uczelni wydaje w∏asne opracowania poÊwi´cone PR,
które ze wzgl´du na zestaw podj´tych wàtków nale˝a∏oby potraktowaç ja-
ko uczelniane podr´czniki do przedmiotu public relations; liczba tych
wàtków oraz ma∏a na ogó∏ obj´toÊç tych opracowaƒ powodujà, ˝e po-
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szczególnym wàtkom poÊwi´ca si´ wcale nierzadko pó∏ stronicy lub wr´cz
kilka zdaƒ, doprowadzajàc do sp∏ycenia rozwa˝aƒ. W niektórych innych
opracowaniach autorzy – starajàc si´ zawrzeç zbyt wiele kwestii (szcze-
gó∏owych) – poprzestajà na ich ogólnym potraktowaniu, nawet nie odsy-
∏ajàc czytelnika do istniejàcych, bardziej pog∏´bionych uj´ç. Autorzy ta-
kich opracowaƒ zdradzajà cz´sto swe du˝e potencjalne przygotowanie do
interesujàcego, pog∏´bionego opracowania czàstkowych zagadnieƒ nie
podj´tych dotychczas w literaturze i im raczej powinni poÊwi´ciç swà twór-
czoÊç pisarskà. Innymi s∏owy: mogà byç autorami oryginalnych opraco-
waƒ, nie zaÊ duplikatów treÊci wyst´pujàcych ju˝ w dost´pnej literaturze;

4) dynamiczny jest obecnie przyrost pozycji i zamierzeƒ poÊwi´conych za-
gadnieniom szczegó∏owym. Pomijajàc ich jakoÊciowà wartoÊç, stopniowo
próbujà wype∏niç luki tematyczne w dotychczasowym piÊmiennictwie; pew-
ne obszary zainteresowaƒ PR wcià˝ bowiem nie zosta∏y podj´te w powa˝-
nych opracowaniach. Do tych luk zaliczam:
• relacje inwestorskie,
• wewn´trzne public relations,
• PR organizacji niedochodowych,
• PR administracji paƒstwowej,
• PR przez Internet,
• lobbing a PR.

Innà cechà wspó∏czesnego rozwoju piÊmiennictwa nt. PR w Polsce jest po-
wstawanie internetowych publikacji, serwisów, forum dyskusyjnych. Wcale nie-
rzadko sà to jednak zapo˝yczenia lub nieprofesjonalne artyku∏y pojedynczych au-
torów, prezentujàcych wyniki badaƒ, bez wi´kszej wartoÊci naukowej, gdy˝ badania
by∏y oparte na nie reprezentatywnej próbie, o czym autorzy milczà. Gdy w Pol-
sce na ten sam temat nie ma innych badaƒ owe wyniki jawià si´ jako jedyna,
objawiona prawda o polskiej, PR-owskiej rzeczywistoÊci. Zjawisko uznaj´ tym
bardziej za niebezpieczne z powodu faktu cytowania tych wyników w dziesiàt-
kach prac dyplomowych, co prowadzi do spirali zak∏amywania rzeczywistoÊci.

Dostrzegam szans´ powi´kszenia si´ w przysz∏oÊci grona osób, które PR-
-em b´dà zainteresowane d∏ugofalowo. Nale˝y bowiem sàdziç, ˝e nastàpi konty-
nuacja tematów i badaƒ empirycznych z zakresu PR zapoczàtkowanych w aka-
demickich pracach promocyjnych (czytaj: doktorskich), czyli z pierwotnego
zainteresowania utylitarnego PR mo˝e si´ staç nie incydentalnym celem nauko-
wym. Mo˝na chyba mieç nadziej´ powstania wartoÊciowych, pog∏´bionych, d∏u-
gookresowo zorientowanych programów badawczym z zakresu PR.

Na naukowe badania, a nast´pnie opracowania czekajà takie –
ogólniejszej natury zagadnienia – jak:
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• czynniki sprawcze rozwoju PR w Polsce od historycznych korzeni do wspó∏-
czesnoÊci; ewolucja PR w rozwoju historycznym; ÊwiadomoÊç potrzeby pro-
wadzenia PR wÊród czo∏owej kadry kierowniczej organizacji i instytucji
ró˝nych typów;

• naukowe uj´cie istoty PR, a g∏ównie roli i funkcji PR w spo∏eczeƒstwie;
legitymizacja PR jako podsystemu komunikowania spo∏ecznego;

• potencjalne funkcje PR zarzàdzaniu organizacjami; warunki w∏àczania
ludzi PR-u w zarzàdzanie problemami (issue management) i w zarzàdza-
nie strategiczne, ale te˝ warunki w∏àczania w bie˝àce zarzàdzanie;

• rozwój metod badaƒ na potrzeby PR, g∏ównie zaÊ metod pomiaru efek-
tów dzia∏alnoÊci PR;

• dylematy etyczne w praktycznej dzia∏alnoÊci PR; etycznoÊç a skutecznoÊç
wp∏ywu na otoczenie; etyka jako element profesjonalizmu w PR, PR w kon-
cepcjach spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci przedsi´biorstw;

• rola PR w przekszta∏caniu gospodarek z centralnie zarzàdzanej na ryn-
kowe oraz w spo∏eczeƒstwie obywatelskim, z nowà rola mediów masowych;

• PR w koncepcjach dobrze poinformowanego spo∏eczeƒstwa;
• w∏aÊciwoÊci zawodu PR;
• adekwatnoÊç zagranicznych zaleceƒ dotyczàcych optymalnego post´powa-

nia w PR do warunków dzia∏ania PR w Polsce.
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Joanna Cygler
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Wspó∏praca niemieckich inwestorów z polskimi
podwykonawcami – tworzenie nowych powiàzaƒ
sieciowych

1. Korporacje sieciowe

W ostatnich latach zauwa˝alny jest w gospodarce Êwiatowej dynamiczny rozwój
procesów i zjawisk, które zmuszajà przedsi´biorstwa do internacjonalizacji lub
wr´cz globalizacji swojej dzia∏alnoÊci. JednoczeÊnie towarzyszàce temu: szybki roz-
wój technologiczny, procesy hiperkonkurencyjne, zmiana regu∏ gry, zarówno w kon-
kurencji przedsi´biorstw, jak i paƒstw, spowodowa∏y koniecznoÊç zmiany dotych-
czas stosowanych form rozwoju korporacji. Ostatnia dekada XX w. obfitowa∏a
w liczne zwiàzki kooperacyjne (bilateralne i wielostronne), które z czasem przy-
bra∏y formy struktur sieciowych. W. E. Baker wskazuje na organizacj´ sieciowà
jako na uk∏ad zwiàzków mi´dzy firmami, charakteryzujàcy si´ g∏ównie powiàza-
niami poziomymi, dajàcymi mo˝liwoÊç zdecentralizowanego planowania i kontro-
li elementów sieci1.

Zdaniem M. Castellsa, w∏aÊciwe funkcjonowanie korporacji sieciowej jest
uzale˝nione od dwóch podstawowych atrybutów powiàzaƒ wielostronnych: mo˝-
liwoÊci komunikowania si´ mi´dzy podmiotami w ramach okreÊlonej konstelacji
oraz stopnia zbie˝noÊci celów, które chcà osiàgnàç poszczególne podmioty sieci,
ale te˝ ca∏a ich grupa2. N. Nohria i S. Ghoshal zwracajà uwag´ na powiàzania
sieciowe poprzez charakterystyk´ ich cech, wskazujàc przede wszystkim na czte-
ry podstawowe grupy3.

W korporacjach o strukturach sieciowych nale˝y zwróciç uwag´ na trans-
fer zasobów szczególnie w wymiarze transnarodowym (rysunek 1). Transfer ten
mo˝e byç przeprowadzony zarówno mi´dzy centralà a podmiotami zale˝nymi, jak
te˝ z pomini´ciem jednostki wiodàcej. W ramach struktur sieciowych wyst´pujà
zró˝nicowane powiàzania mi´dzy podmiotami od hierarchicznych (relacje z cen-

1 W. E. Baker, The Network Organization in Theory and Practice, w: N. Nohria, B. Eccles red., Ne-
tworks and Organizations, Harvard Business School Press, Cambridge 1992, s. 399.

2 M. Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford 2000, s. 187.
3 N. Nohria, S. Ghoshal, The Differentiated network. Organizing Multinational Corporations for

Value Creation, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997.



tralà lub organizacjà dominujàcà), poprzez zwiàzki o charakterze hybrydowym
(w szczególnoÊci alianse strategiczne), po luêne kontakty rynkowe.

Rysunek 1. Koncepcja transnarodowej korporacji sieciowej

èród∏o: N. Nohria, S. Ghoshal, The Differentiated network. Organizing Multinational Corporations
for Value Creation, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997, s. 14.

Znamiennà cechà sieci jest ograniczona rola centrali, ze wzgl´du na znacz-
nà niezale˝noÊç jednostek tworzàcych korporacje sieciowà. Jest to szczególnie wi-
doczne w przypadku sieci o charakterze transnarodowym, gdy˝ przedsi´biorstwa
zale˝ne dzia∏ajàc w danym kraju, charakteryzujà si´ znacznà autonomià funkcjo-
nowania.

Autonomia dzia∏ania firm zale˝nych jest podyktowana wymogami lokalnej
specyfiki gospodarczej danego kraju oraz przyj´tych strategii poszczególnych or-
ganizacji. Ponadto rola centrum staje si´ ograniczona ze wzgl´du na dominujàce
formy i si∏´ powiàzaƒ mi´dzy przedsi´biorstwami tworzàcymi organizacj´ sieciowà.

Podmioty tworzàce korporacj´ sieciowà tylko do pewnego stopnia identyfi-
kujà si´ z grupà. Jest to zwiàzane z ró˝nymi i niezale˝nie od siebie przyj´tymi
celami i strategiami poszczególnych organizacji oraz ich konstelacji. Istnieje cià-
g∏e dà˝enie do zwi´kszenia stopnia internalizacji celów i strategii sieci przez przed-
si´biorstwa w´z∏owe, co w efekcie sprzyja poprawie pozycji konkurencyjnej uk∏a-
du. Jednak˝e czynnikiem cementujàcym struktury sieciowe jest niewàtpliwie
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wymiana informacji mi´dzy podmiotami sieci, a w szczególnoÊci – budowa w∏a-
Êciwych kana∏ów (pionowych i poziomych) informacyjnych4.

Oprócz przedstawionych powy˝ej cech korporacji sieciowej, nale˝y dodaç
dwie wynikajàce z trwa∏oÊci powiàzaƒ mi´dzy przedsi´biorstwami w ramach da-
nej konstelacji. Powiàzania mi´dzy przedsi´biorstwami w ramach struktur sie-
ciowych powinny mieç charakter d∏ugookresowy. Wynika to z mo˝liwoÊci osiàga-
nia znacznie wi´kszych korzyÊci w przypadku wyd∏u˝onego horyzontu czasowego
kontaktów (tzw. cieƒ przysz∏oÊci wed∏ug R. Axelroda) ni˝ gdyby organizacje za-
wiera∏y mi´dzy sobà zwiàzki o charakterze doraênym5. Ponadto kontakty mi´-
dzy partnerami sà powtarzalne, co pozwala na wspólne wypracowanie warunków
i procesów wspó∏pracy, ograniczajàc w ten sposób koszty transakcyjne wynikajà-
ce m.in. z zachowaƒ oportunistycznych partnerów oraz ka˝dorazowej renegocja-
cji warunków6. Warto równie˝ dodaç, ˝e podmiotami tworzàcymi powiàzania sie-
ciowe mogà byç zarówno przedsi´biorstwa, jednostki badawcze, organizacje rzàdowe
i pozarzàdowe, a nawet partie polityczne. Coraz cz´Êciej spotykane sà korpora-
cje sieciowe skupiajàce w sobie zarówno firmy, oÊrodki badawcze, jak równie˝ or-
ganizacje rzàdowe i pozarzàdowe, które tworzà struktury gron7.

2. KorzyÊci powiàzaƒ sieciowych

Powiàzania sieciowe pozwalajà na czerpanie korzyÊci wszystkich stronom, pe∏-
niàcym zarówno funkcj´ central, jak i podmiotów zale˝nych. J. Child i D. Faulk-
ner wskazujà, ˝e istnieje szeÊç podstawowych grup przyczyn, które wp∏ywajà na
tworzenie sieci bez wzgl´du na ich typ i sposób powstania8:

1) redukcja niepewnoÊci – dzia∏ania rynkowe realizowane sà w sytuacji
niepewnoÊci. Transakcje zawierane nie majà zbyt d∏ugiego horyzontu
czasowego (wspó∏czynnik cienia przysz∏oÊci dà˝y do minimalnej warto-
Êci). Stàd nie jest mo˝liwe przewidzenie szansy na powtarzalnoÊç opera-
cji. Mnogie zwiàzki kooperacyjne stwarzajà warunki wzajemnej solidar-
noÊci i zaufania w turbulentnym otoczeniu;
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4 Tam˝e, s. 15–16.
5 R. Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1984, rozdz. 3.
6 P. S. Ring, A. Van de Ven, Cooperative Realationships Between Organizations, The Strategic Ma-

nagement Research Center, University of Minnesota, Minneapolis 1989 (working paper); O. E. Wil-
liamson, Transaction-cost Economics: The Governance of Constractual Relations, „Journal of Law
and Economics”, Vol. 22, 1979, s. 233–261.

7 Por. M. E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, rozdz. 7.
8 J. Child, D. Faulkner, Strategies of Co-operation. Managing Alliances, Networks, and Joint Ven-

tures, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 114–115.



2) zwi´kszenie elastycznoÊci – praktyka gospodarcza wskazuje, i˝ klu-
czowym czynnikiem sukcesu jest zdolnoÊç dopasowania do zmieniajàcego
si´ otoczenia. W przypadku organizacji zintegrowanych pionowo wszelkie
zmiany organizacyjne wymagajà zwi´kszonych nak∏adów i czasu na prze-
prowadzenie reorganizacji. Struktury sieciowe dajà mo˝liwoÊci na szybkà
realokacj´ zasobów i poniesienie znacznie ni˝szych kosztów9. Zdaniem
M. Castellsa, powiàzania sieciowe sta∏y si´ odpowiedzià na pora˝k´, jakà
ponosi∏y korporacje w pe∏ni zintegrowane pionowo jako generujàce znacz-
nie wy˝sze koszty funkcjonowania, obni˝onà efektywnoÊç, ograniczone
mo˝liwoÊci reakcji na otoczenie turbulentne i mo˝liwoÊci uczenia si´,
podwy˝szenie kosztów transakcyjnych wynikajàcych z rozrastajàcej si´ biu-
rokracji, syndromu jazdy na gap´ (free riding) oraz koniecznoÊci kontroli10.
Zarówno J. C. Jarillo, jak i M. Castells zwracajà uwag´, ˝e jednym z naj-
lepszych sposobów rozwiàzania problemów korporacji zintegrowanej pio-
nowo jest wchodzenie w liczne zwiàzki kooperacyjne i tworzenie powià-
zaƒ sieciowych. Natomiast J. Birkinshaw znacznie dobitniej postawi∏ tez´,
˝e tworzenie organizacji sieciowych stanowi g∏ówny sposób na popraw´
elastycznoÊci korporacji11;

3) mo˝liwoÊç pozyskania nowych zdolnoÊci rozwojowych – wielostronne
alianse pozwalajà przedsi´biorstwom na znaczne zwi´kszenie zdolnoÊci
produkcyjnych poprzez m.in. wykorzystanie wolnych mocy kilku partnerów
w uk∏adzie. W efekcie struktury sieciowe sprzyjajà racjonalizacji wykorzy-
stania tych zdolnoÊci poprzez integracj´ dzia∏aƒ partnerów i koordynacj´
realizacji projektów. Konsekwencjà tych procesów jest zwi´kszenie mo˝li-
woÊci rozwojowych koalicjantów, przy wykorzystaniu efektu kospecjalizacji;

4) mo˝liwoÊç u∏atwionego dost´pu do deficytowych zasobów i umie-
j´tnoÊci – cz´sto w ramach grupy powiàzaƒ kooperacyjnych wyst´puje
komplementarnoÊç zasobów i umiej´tnoÊci partnerów. Struktury siecio-
we sprzyjajà ich wzajemnej wymianie pomi´dzy stronami oraz wspólne-
mu ich nabywaniu (np. poprzez efekty wspólnego uczenia si´ lub scen-
tralizowanych zakupów), co znacznie obni˝a koszty pozyskiwania aktywów
w porównaniu z organizacjami niezrzeszonymi. Ponadto istnieje mo˝li-
woÊç korzystania z doÊwiadczeƒ w zakresie zarzàdzania poszczególnymi
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zasobami, którymi mogà podzieliç si´ partnerzy z danej grupy powiàzaƒ.
Ponadto powiàzania sieciowe sprzyjajà tworzeniu tzw. przedsi´biorstw mi-
strzów, które sà tworzone w ramach wielostronnych aliansów strategicz-
nych, pozyskujàc od swoich partnerów te umiej´tnoÊci, które sà êród∏a-
mi przewag konkurencyjnych;

5) nabywanie szybkoÊci dzia∏ania – zdolnoÊç szybkiego reagowania sta-
je si´ kluczowym czynnikiem sukcesu szczególnie w sektorach o znamio-
nach hiperkonkurencji12. W sektorach tych – szczególnie wymagajàcych
znacznych nak∏adów na badania i rozwój – czas reakcji na sygna∏y z oto-
czenia oraz szybkoÊç realizacji projektów sà podstawowym êród∏em prze-
wag konkurencyjnych. Powiàzania sieciowe dajà mo˝liwoÊç szybkiej mo-
bilizacji oraz mo˝liwoÊci (materialne i niematerialne) realizacji okreÊlonych
projektów. Dzi´ki temu przedsi´biorstwa – podmioty wielostronnych alian-
sów strategicznych – osiàgajà korzyÊci skali i zasi´gu (zarówno w aspek-
tach geograficznych, sektorowych, jak i poszczególnych segmentów rynku);

6) pozyskiwanie informacji – zwiàzki w ramach wielostronnych aliansów
strategicznych sprzyjajà zdobywaniu informacji. Informacja mo˝e byç po-
zyskana w ramach jej przep∏ywu mi´dzy partnerami uk∏adu lub te˝ wspól-
nie z nimi – z otoczenia. Mo˝liwoÊç wspólnego pozyskiwania informacji
znacznie obni˝a koszty jej zdobywania. KorzyÊci te sà szczególnie istotne
w tzw. sektorach zaawansowanych technologii, gdzie zgromadzona infor-
macja (techniczna, organizacyjna, rynkowa) szybko podlega dezaktualiza-
cji. Stàd warunkiem przetrwania w tych sektorach jest posiadanie aktu-
alnej i mo˝liwie kompletnej informacji. Pociàga to za sobà koniecznoÊç
asygnowania ogromnych kwot na ich pozyskiwanie i aktualizacj´. Wiel-
koÊç potrzebnych Êrodków znacznie przekracza mo˝liwoÊci pojedynczych
organizacji. Ponadto funkcjonowanie w ramach struktur sieciowych daje
mo˝liwoÊç wspólnej interpretacji pozyskanych informacji oraz szybkie
wykorzystanie wniosków w dzia∏aniach konkurencyjnych.

Dodatkowo J. H. Dunning wskazuje na korzyÊci sieci wynikajàce z ograni-
czenia asymetrii informacji oraz prawdopodobieƒstwo wyst´powania zachowaƒ
oportunistycznych13.

Powiàzania sieciowe zdaniem J. H. Dunninga sprzyjajà równie˝ promocji
jednolitych standardów techniczno-technologicznych, które w rezultacie b´dà skut-
kowa∏y wzrostem popytu na produkty oferowane przez dominujàcà w danym
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sektorze korporacj´ sieciowà. W efekcie wygrana walka o standardy techniczno-
-technologiczne spowoduje wzrost wolumenu produkcyjnego, popraw´ sytuacji
kosztowej ca∏ej konstelacji przedsi´biorstw oraz wzmocni jej pozycj´ konkuren-
cyjnà (tzw. efekt kuli Ênie˝nej). Wed∏ug J. H. Dunninga wspó∏czesna gospodarka
Êwiatowa wymaga od przedsi´biorstw internacjonalizacji ich dzia∏alnoÊci, w celu
utrzymania si´ w silnie konkurencyjnych sektorach. Ze wzgl´du na ograniczone
mo˝liwoÊci organizacyjne, finansowe i rynkowe jednà z szans na przetrwanie jest
tworzenie z równymi sobie i du˝ymi korporacjami mnogich zwiàzków koopera-
cyjnych. JednoczeÊnie wspó∏czesne procesy i zjawiska konkurencyjne wymagajà
od korporacji i ich grup znacznej mobilnoÊci w dzia∏aniach strategicznych. Stàd
coraz cz´Êciej obserwuje si´ wchodzenie na nowe rynki nie tylko pojedynczych
firm, ale ca∏ych powiàzaƒ sieciowych. Korporacje dokonujà ekspansji wraz ze
swoimi dostawcami i kooperantami.

3. Powiàzania sieciowe w Polsce

Inwestorzy zagraniczni funkcjonujàcy w Polsce nie wykorzystujà w pe∏ni mo˝li-
woÊci powiàzaƒ sieciowych z poddostawcami lokalnymi. Wed∏ug cyklicznie prze-
prowadzanych badaƒ Paƒstwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A., dwie
trzecie korporacji transnarodowych nie korzysta z lokalnych dostawców14. Jed-
nak˝e firmy, które wspó∏pracujà z polskimi poddostawcami, wyra˝ajà ogromne
zadowolenie ze wspó∏pracy zarówno w wymiarze finansowym, rynkowym, jak i po-
prawy ogólnej konkurencyjnoÊci.

Analizujàc transnarodowe powiàzania sieciowe z udzia∏em przedsi´biorstw
polskich nale˝y zauwa˝yç, i˝ w przyt∏aczajàcej wi´kszoÊci przyjmujà one charak-
ter zdominowanych.

Sieç zdominowana wyst´puje w przypadku, kiedy przedsi´biorstwo posiada
bilateralne zwiàzki z wieloma – zwykle mniejszymi – partnerami. Powiàzania
o charakterze sieci zdominowanych oparte sà na daleko posuni´tym outsourcingu15.
Firma dominujàca zawiera alianse strategiczne z kooperantami, którzy przejmu-
jà poszczególne funkcje ∏aƒcucha wartoÊci korporacji.

Korporacja dominujàca tworzy zwiàzki z firmami satelickimi g∏ównie w for-
mie joint ventures (kapita∏owych i niekapita∏owych), mniejszoÊciowych wykupów
wraz z powiàzaniami licencyjnymi. Zaletami sieci zdominowanej jest mo˝liwoÊç
oparcia funkcjonowania grupy na wysokiej i stabilnej jakoÊci dzia∏aƒ kooperan-
tów oraz podnoszenia jej ni˝szymi nak∏adami pracy ni˝ w przypadku pe∏nej in-
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tegracji pionowej korporacji dominujàcej. Ponadto firmy satelickie majà zapew-
niony byt poprzez realizacj´ sta∏ych zamówieƒ oraz ograniczone ryzyko funkcjo-
nowania ze wzgl´du na zrzeszenie si´ z du˝ym partnerem. StabilnoÊç dzia∏ania
firm satelickich pociàga za sobà okreÊlone koszty w postaci pe∏nego uzale˝nienia
od korporacji dominujàcej.

Polska praktyka gospodarcza wskazuje, ˝e krajowe przedsi´biorstwa pe∏nià
g∏ównie rol´ podmiotów satelickich, co wynika ze s∏abej konkurencyjnoÊci pod-
miotów lokalnych oraz ograniczonych mo˝liwoÊci rozwojowych. JednoczeÊnie
analizy empiryczne wykazujà du˝à u˝ytecznoÊç polskich przedsi´biorstw w trans-
narodowych powiàzaniach sieciowych, wysokà jakoÊç oferowanych produktów
i us∏ug, terminowoÊç realizacji poszczególnych zadaƒ i projektów oraz wy˝szà ni˝
przeci´tna wydajnoÊç dzia∏ania. Przyk∏adem mogà byç powiàzania sieciowe z udzia-
∏em polskiej strony w sektorach: samochodowym i ICT.

4. Powiàzania sieciowe w Polsce z udzia∏em firm niemieckich

Spó∏ki z udzia∏em niemieckiego kapita∏u zajmujà pierwsze miejsce w Polsce pod
wzgl´dem liczebnoÊci. Nale˝y zauwa˝yç, i˝ inwestycje niemieckie to g∏ównie ma-
∏e i Êrednie przedsi´wzi´cia, co powoduje uplasowanie si´ inwestycji niemieckich
na czwartym miejscu pod wzgl´dem zainwestowanego kapita∏u w naszym kraju
(rysunek 2). Wed∏ug PAIiIZ na koniec 2003 roku w Polsce inwestorzy niemieccy
zainwestowali prawie 8,5 mld USD, realizujàc projekty powy˝ej 1mln USD (ry-
sunek 3). Na liÊcie g∏ównych inwestorów PAIiIZ obecnie znajduje 226 spó∏ek,
które zadeklarowa∏y Republik´ Federalnà Niemiec jako kraj pochodzenia kapita-
∏u zainwestowanego w naszym kraju.

Na prze∏omie lat 2002 i 2003 przeprowadzono badania ankietowe dotyczà-
ce oceny warunków inwestowania w Polsce przez korporacje transnarodowe16.
WÊród próby 707 korporacji badaniami obj´to 266 firm niemieckich.

Sà to g∏ównie spó∏ki z ograniczona odpowiedzialnoÊcià (69,2%), spó∏ki cy-
wilne (10,5%) oraz akcyjne (9,4%). Funkcjonujà one w Polsce ju˝ co najmniej kil-
ka lat, gdy˝ przyt∏aczajàca wi´kszoÊç z nich wesz∏a do naszego kraju po 1989 ro-
ku. Firmy te prowadzà dzia∏alnoÊç w ró˝nych bran˝ach, wÊród których nale˝y
wyró˝niç sektory przemys∏u (38,8%) oraz handlu (22,9%). WÊród ankietowanych
firm dzia∏ajàcych w przemyÊle dominowa∏y spó∏ki budowlane (41 spó∏ek), prze-
mys∏u elektronicznego (12 spó∏ek), przetwórstwa spo˝ywczego (10 spó∏ek) oraz
chemicznego, metalowego i materia∏ów budowlanych (po 9 spó∏ek).
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Rysunek 2. BezpoÊrednie inwestycje zagraniczne wed∏ug krajów rejestracji in-
westora w Polsce w mln USD (wartoÊç skumulowana, stan na koniec 2003 roku)

èród∏o: PAIiIZ.

Rysunek 3. Skumulowana wartoÊç bezpoÊrednich inwestycji niemieckich w Pol-
sce w mln USD w latach 1993–2003

èród∏o: PAIiIZ.
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Oprócz udzielania odpowiedzi w kwestiach zwiàzanych z ogólnymi warun-
kami prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w Polsce, inwestorzy niemieccy za-
stanawiali si´ nad pytaniami o rozwój wspó∏pracy z polskimi poddostawcami.

Z ogólnej liczby badanych firm, które deklarowa∏y niemieckie pochodzenie
zainwestowanego kapita∏u, jedynie 165 wskaza∏o na swojà wspó∏prac´ z lokalny-
mi (polskimi) kooperantami, co stanowi∏o 62% próby. Firmy wspó∏pracujàce z pol-
skimi kooperantami podkreÊla∏y znaczne korzyÊci czerpane ze wspó∏dzia∏ania.
Zwracano uwag´ przede wszystkim na znacznà redukcj´ kosztów produkcji, która
sta∏a si´ jednym z kluczowych motywów wspó∏pracy z polskimi poddostawcami
(59,4% wskazaƒ). Drugim wa˝nym motywem kooperacji z lokalnymi partnerami
by∏y redukcje kosztów logistycznych i unikanie barier (g∏ównie administracyj-
nych i celnych) zwiàzanych z importem i przemieszczaniem si´ komponentów
(41,8%). Redukcja kosztów logistycznych wià˝e si´ bezpoÊrednio z kolejnym mo-
tywem wyboru polskich poddostawców, jakim jest ich bliskoÊç geograficzna (46,7%).
Dzi´ki sàsiedztwu poddostawców firma mo˝e mieç bezpoÊredni i sta∏y kontakt
z kooperantami, co w znacznej mierze wp∏ywa na podniesienie jakoÊci kontak-
tów oraz ogólnej dzia∏alnoÊci inwestora. Ponadto inwestorzy niemieccy podkre-
Êlajà przewag´ polskich poddostawców nad zagranicznymi w zakresie mo˝liwoÊci
zwi´kszenia szybkoÊci reakcji kooperantów lokalnych (38,8%). Szczególnie jest to
istotne w sytuacji podwy˝szonej konkurencji i uzale˝nienia ogólnego sukcesu od
szybkoÊci reakcji na impulsy rynkowe. JednoczeÊnie firmy zza Odry wskazujà na
korzyÊci z kooperacji z polskimi poddostawcami, wynikajàce z mo˝liwoÊci nadzo-
ru nad procesami produkcji w Polsce (31,5%) oraz standardami jakoÊciowymi
produktów i us∏ug (19,4%). Ponad jedna czwarta respondentów niemieckich pod-
kreÊla wspó∏prac´ z Polakami jako efekt d∏ugookresowych powiàzaƒ, rozpocz´-
tych w przesz∏oÊci i owocujàcych bardzo dobrymi wynikami ekonomicznymi.
Stàd, zdaniem niemieckich inwestorów, wspó∏praca z poddostawcami polskimi
jest naturalnà konsekwencjà dotychczasowych kontaktów oraz ich efektów.

Nale˝y podkreÊliç, i˝ strona niemiecka wysoko ocenia jakoÊç dostarczanych
przez stron´ polskà towarów i us∏ug. WÊród respondentów prawie 57,6% oceni-
∏o jà jako dobrà, a 35,8% jako bardzo wysokà. W Êlad za jakoÊcià wysokie oceny
zosta∏y przyznane polskim poddostawcom za terminowoÊç realizacji umów oraz
cen´ oferowanych produktów i us∏ug. WÊród 165 ankietowanych firm niemiec-
kich, 100 przedsi´biorstw wskaza∏o na dobrà terminowoÊç kooperantów polskich.
Natomiast 45 korporacji niemieckich uzna∏o terminowoÊç naszych poddostawców
za bardzo dobrà i nawet lepszà ni˝ partnerów z kraju macierzystego.

Podobnie opiniowano polskich poddostawców pod wzgl´dem ceny produk-
tów i us∏ug, które uznawane sà jako atrakcyjne dla firm niemieckich. Ponad 56%
respondentów uzna∏o ceny jako atrakcyjne, a prawie 30% za bardzo korzystne.
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Jedynie 9,7% stwierdzi∏o, ˝e ceny polskich us∏ug i produktów sà za ma∏o atrak-
cyjne.

JakoÊç i cena polskich komponentów sprawi∏a, ˝e coraz cz´Êciej firmy zza
Odry korzystajà z polskich poddostawców. Âwiadczy o tym fakt powszechnoÊci
i udzia∏u komponentów wyprodukowanych w naszym kraju w produkcji produk-
tów i us∏ug finalnych korporacji niemieckich. WÊród ankietowanych firm 67,3%
wskaza∏o, ˝e komponenty pomocnicze pochodzà od poddostawców polskich. Nie-
co mniej (56,4%) wymieni∏o obecnoÊç komponentów polskich, uznajàc je za naj-
wa˝niejsze. Natomiast 60% spó∏ek niemieckich podkreÊli∏o, ˝e komponenty klu-
czowe pochodzà od poddostawców polskich. Udzia∏ komponentów lokalnych
Êwiadczy przede wszystkim o wyrównywaniu si´ standardów jakoÊciowych produk-
cji w Polsce oraz wcià˝ istniejàcych przewagach komparatywnych naszego kraju.

Oprócz wykorzystywania przewag komparatywnych danego kraju istotna
dla tworzenia wzgl´dnie stabilnych struktur sieciowych firm jest trwa∏oÊç ich po-
wiàzaƒ. Ankietowane firmy wykazujà raczej tymczasowoÊç tworzonych struktur,
co wynika z horyzontu czasowego umów kooperacyjnych z polskimi poddostaw-
cami. Przedsi´biorstwa niemieckie podkreÊlajà du˝à niepewnoÊç dzia∏ania na
rynku mi´dzynarodowym i sà zmuszone zawiàzywaç umowy na krótszy okres,
z mo˝liwoÊcià ich przed∏u˝ania lub na d∏u˝szy, ale z mo˝liwoÊcià u∏atwionego od-
stàpienia od realizacji. Stàd 58,8% respondentów wskaza∏o na korzystanie g∏ów-
nie z umów krótkoterminowych (poni˝ej jednego roku), zaÊ 38,8% opiera wspó∏-
prac´ z polskimi kooperantami na umowach obejmujàcych realizacj´ zadaƒ powy˝ej
jednego roku.

Warto równie˝ przytoczyç inne badania, które zosta∏y przeprowadzone w 2003
roku na zlecenie firmy Ernst & Young wÊród 335 inwestorów niemieckich17. We-
d∏ug tych badaƒ ponad 60% respondentów planuje podwy˝szonà aktywnoÊç in-
westycyjnà w krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej. W Polsce, podobnie jak
w poprzednich badaniach, firmy niemieckie doceniajà niskie koszty pracy oraz
kwalifikacje pracowników (najlepiej ocenione wskaêniki w ca∏ym regionie). Jed-
noczeÊnie podkreÊlajà oni podwy˝szony poziom ryzyka inwestycyjnego w krajach
Nowej Europy, co sk∏ania ich do korzystania ze wspó∏pracy z polskimi partnera-
mi w ramach formy joint venture. Jednak˝e majàc w perspektywie kolejne pro-
jekty inwestycyjne w naszym kraju, coraz cz´Êciej firmy niemieckie b´dà aloko-
wa∏y swoje zasoby w formie greenfield ventures.

Ankietowane przedsi´biorstwa niemieckie planujà znaczny wzrost aktyw-
noÊci inwestycyjnej w Polsce jako efekt jej akcesji do Unii Europejskiej. Inwesto-
waç chcà nie tylko ju˝ obecne na naszym ryku przedsi´biorstwa, ale równie˝

Wspó∏praca niemieckich inwestorów z polskimi podwykonawcami...    171

17 Inwestycje w Europie Ârodkowo-Wschodniej, Ernst & Young, 2003.



i takie, dla których wejÊcie do Polski jest pierwszym krokiem do internacjonaliza-
cji w∏asnej dzia∏alnoÊci. Upatrujà one w Polsce kraj o istotnych przewagach zarów-
no komparatywnych, jak i konkurencyjnych, spoÊród których wspó∏praca z lokal-
nymi poddostawcami daje wymierne i znaczàce korzyÊci powiàzaƒ sieciowych.

Inwestorzy niemieccy coraz cz´Êciej doceniajà wag´ wspó∏pracy z polskimi
poddostawcami. Âwiadczy o tym rosnàca liczba firm decydujàcych si´ na outso-
urcing na rzecz poddostawców polskich lub zmian´ z dotychczasowych niemiec-
kich partnerów na kooperantów z kraju goszczàcego. Przyk∏adem mogà byç in-
westycje takich firm niemieckich, jak Lufthansa, Volkswagen czy Siemens. Do
decyzji tworzenia struktur sieciowych z polskim poddostawcami sk∏aniajà g∏ów-
nie motywy kosztowe, zarówno bezpoÊrednie, jak i poÊrednie. JednoczeÊnie wska-
zujà na atrakcyjnoÊç Polski jako miejsca tworzenia powiàzaƒ sieciowych z punk-
tu widzenia homogenizacji rynków wynikajàcych z naszego cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, wyrównywania ró˝nic infrastrukturalnych, administracyjnych i ryn-
kowych, co generuje znaczne korzyÊci strategiczne powiàzaƒ sieciowych niemiec-
kich partnerów z polskimi kooperantami.

Warto równie˝ zauwa˝yç, i˝ powiàzania niemieckich przedsi´biorstw z pol-
skimi partnerami charakteryzujà si´ doÊç du˝ym zcentralizowaniem. Âwiadczà
o tym badania Ernst & Young, w których a˝ 76% respondentów zauwa˝a, ˝e
strategiczne decyzje korporacji podejmowane sà w centrali. Oznacza to, ˝e mimo
silnych tendencji tworzenia wielostronnych powiàzaƒ kooperacyjnych niemiec-
kich firm z polskimi poddostawcami, dalej kierujà si´ silnym etnocentryzmem
w tworzeniu i implementacji strategii rozwoju swoich organizacji.

5. Podsumowanie

Mimo dotychczasowej rezerwy w tworzeniu trwa∏ych powiàzaƒ sieciowych firm
niemieckich z polskimi poddostawcami, majà one ÊwiadomoÊç koniecznoÊci dys-
persji funkcji ∏aƒcucha wartoÊci na kraje – nowych cz∏onków Unii Europejskiej.
Na wybór zarówno lokalizacji tych funkcji, formy powiàzaƒ korporacyjnych, jak
i trwa∏oÊci struktur sieciowych, b´dà mia∏y wp∏yw nie tylko przewagi inwesty-
cyjne naszego kraju, ale równie˝ zaufanie inwestorów do otoczenia biznesowego,
których w∏aÊciwe kszta∏towanie nale˝y do d∏ugotrwa∏ych przedsi´wzi´ç. Nale˝y
wyraziç nadziej´, ˝e wszystkie trzy grupy czynników b´dà sprzyja∏y wzmocnie-
niu i stabilizacji powiàzaƒ sieciowych polskich poddostawców z niemieckimi in-
westorami, ale równie˝ z korporacjami pochodzàcymi z innych krajów.
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Piotr Russel
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Strategiczna karta wyników jako narz´dzie
wspomagajàce realizacj´ strategii przedsi´biorstwa

1. Wprowadzenie

Ka˝da firma, która pragnie odnosiç sukcesy, musi posiadaç nie tylko dobrà stra-
tegi´, ale przede wszystkim zdolnoÊç do rzeczywistej jej realizacji. Im wi´ksza or-
ganizacja, tym trudniej to osiàgnàç. Kluczem do sukcesu w realizacji strategii
przedsi´biorstwa jest efektywny system pomiaru i oceny wyników spó∏ki. Stwo-
rzona przez Roberta Kaplana oraz Davida Nortona Strategiczna Karta Wyników
(Balanced Scorecard) stanowi narz´dzie, którego umiej´tne wykorzystanie wspoma-
ga realizacj´ strategii przedsi´biorstwa. Zastosowanie jej zapewnia wiele korzyÊci:
pomaga przypisaç konkretne wartoÊci ogólnie sformu∏owanym celom strategicz-
nym, jest prostym narz´dziem komunikowania pracownikom celów strategicz-
nych, u∏atwia ocen´ wyników, pomaga powiàzaç wynagrodzenie z realizacjà ce-
lów i umo˝liwia kontrolowanie efektów dzia∏aƒ, które wczeÊniej nie mog∏y byç
nawet mierzone.

2. Strategiczna Karta Wyników (SKW) jako narz´dzie
zarzàdzania efektywnoÊcià strategicznà przedsi´biorstwa

Strategiczna Karta Wyników przesz∏a ewolucj´ od czasu, gdy Robert Kaplan oraz
David Norton wprowadzili t´ koncepcj´ jako nowy sposób mierzenia wyników
przedsi´biorstwa. Pierwotnie mia∏a ona byç remedium na ograniczenia systemu
zarzàdzania, opartego wy∏àcznie na wskaênikach finansowych1. Mierniki finan-
sowe pokazujà bowiem rezultaty, ale nie ujmujà czynników majàcych wp∏yw na
przysz∏e wyniki, nie pokazujà w jaki sposób tworzyç nowà wartoÊç poprzez in-
westowanie w klientów, dostawców, pracowników, technologie i nowatorstwo.

Strategiczna Karta Wyników stanowi podstaw´ tworzenia wartoÊci z czte-
rech ró˝nych perspektyw:

• finansowej – obrazujàcej, co przedsi´biorstwo powinno zrobiç, aby od-
nieÊç sukces finansowy w oczach akcjonariuszy,

1 R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna Karta Wyników, CIM, Warszawa 2001, s. 29 i n.



• klienta – pokazujàcej strategi´ tworzenia wartoÊci z perspektywy klienta,
• procesów wewn´trznych – odzwierciedlajàcej procesy, jakie przedsi´bior-

stwo powinno udoskonalaç, aby usatysfakcjonowaç akcjonariuszy oraz
klientów,

• rozwoju – obejmujàcej czynniki niezb´dne do osiàgni´cia sukcesu w przy-
sz∏oÊci:
– pracowników (kapita∏ ludzki),
– systemy informacyjne (kapita∏ informacyjny),
– struktur´ organizacyjnà i sposób zarzàdzania (kapita∏ organizacyjny).

Wdra˝ajàc Strategicznà Kart´ Wyników, nale˝y koncentrowaç si´ na celach
i inicjatywach strategicznych, tzn. takich, których realizacja przek∏ada si´ na trwa-
∏y wzrost wartoÊci przedsi´biorstwa. Nale˝y podkreÊliç, ˝e wszystkie perspekty-
wy Strategicznej Karty Wyników – tj. perspektywa finansowa, klienta, procesów
wewn´trznych oraz rozwoju – powinny byç powiàzane w ciàg przyczynowo-skut-
kowy. Realizacja celów w perspektywie klienta, procesów wewn´trznych oraz
rozwoju ma w efekcie pomóc w osiàgni´ciu celów w perspektywie finansowej.

W metodologii tworzenia Strategicznej Karty Wyników, w pierwszej kolej-
noÊci buduje si´ wi´c zestaw celów finansowych i dopiero póêniej okreÊla cele
w pozosta∏ych trzech perspektywach, jednak˝e tylko takie, które bezpoÊrednio
lub poÊrednio wspierajà osiàganie za∏o˝onych celów finansowych. Najpierw w per-
spektywie klienta, bo to one wspierajà bezpoÊrednio realizacj´ celów finanso-
wych, póêniej w perspektywie procesów wewn´trznych, bo ich sprawnoÊç ma
bezpoÊrednie prze∏o˝enie na „zadowolenie” klienta, ale równie˝ mo˝e wprost wp∏y-
waç na wyniki finansowe (np. efektywnoÊç wykorzystania zasobów). Na koƒcu
zaÊ okreÊla si´ cele do osiàgni´cia w perspektywie rozwoju2. Celem wdra˝ania
Strategicznej Karty Wyników w przedsi´biorstwie jest bowiem osiàganie takich
wyników w ka˝dej z perspektyw, które w najsilniejszy sposób wspierajà realiza-
cj´ celów w perspektywie finansowej.

Zale˝noÊci te zosta∏y zilustrowane na rysunku 2. Przedstawiono tam spo-
sób, w jaki Strategiczna Karta Wyników integruje wiele koncepcji zarzàdzania
w jedno podejÊcie i pozwala logicznie uzasadniç inwestycje w przysz∏oÊç firmy:
ludzi, dost´p do informacji, lepsze systemy zarzàdzania.
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Rysunek 1. Zale˝noÊci pomi´dzy perspektywà finansowà, klienta, procesów
wewn´trznych i rozwoju, wyst´pujàce w Strategicznej Karcie Wyników

èród∏o: www.isaca.org.pl.

Rysunek 2. Przyk∏ad integrowania w Strategicznej Karcie Wyników wielu kon-
cepcji zarzàdzania

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie www.isaca.org.pl.
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Powstaje pytanie, czym uzasadniona jest przedstawiona powy˝ej integracja
wielu koncepcji zarzàdzania. Odpowiedzi dostarczajà wyniki badaƒ przeprowa-
dzonych w Stanach Zjednoczonych, które pokazujà, ˝e zaledwie 10–30% dosko-
nale sformu∏owanych strategii zosta∏o zrealizowanych3. Tak wi´c okazuje si´, ˝e:

• posiadanie dobrej strategii nie wystarcza, aby odnieÊç sukces – musi byç
ona znana ca∏ej organizacji i przez nià rozumiana,

• codzienne dzia∏ania odbywajà si´ niezale˝nie od istniejàcego planu stra-
tegicznego – aby by∏o inaczej, musi on byç prze∏o˝ony na cele i inicjaty-
wy majàce bezpoÊredni zwiàzek z codziennymi czynnoÊciami,

• organizacje zwykle nie mierzà post´pów realizacji celów strategicznych –
jest to szczególnie wa˝ne, gdy nie udaje si´ zrealizowaç przyj´tych celów
i nale˝y odpowiednio zweryfikowaç dzia∏ania lub przeanalizowaç wyzna-
czone cele4.

Nale˝y pami´taç o tym, ˝e Strategiczna Karta Wyników nie jest nowym
systemem kontroli, ale stanowi narz´dzie wspomagajàce realizacj´ strategii przed-
si´biorstwa. SKW koncentruje uwag´ nie tylko na finansowych efektach dzia∏aƒ,
ale tak˝e na mierzeniu czynników przysz∏ego sukcesu. Istniejà dwie formy pre-
zentacji graficznej SKW: Mapa Strategii oraz Karta Wyników. Pierwsza z nich
stanowi form´ wizualizacji celów strategicznych, ich przynale˝noÊci do poszcze-
gólnych perspektyw, a przede wszystkim – powiàzaƒ przyczynowo-skutkowych
pomi´dzy poszczególnymi celami. Z kolei Karta Wyników zawiera cele strategicz-
ne i mierniki danego celu, docelowe wartoÊci mierników oraz inicjatywy strate-
giczne s∏u˝àce osiàgni´ciu zamierzonych celów.

Tabela 1. Przyk∏ad Karty Wyników

Cele Mierniki
WartoÊç

WartoÊç TerminPerspektywa
strategiczne realizacji

historyczna
docelowa osiàgni´ciamiernika

Finansowa Zwi´kszyç Mar˝a x mln z∏ y mln z∏ Czerwiec
rentownà pokrycia 2006
sprzeda˝ kosztów

zmiennych
Klienta
Procesów
wewn´trznych
Rozwoju

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie www.isaca.org.pl.
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Trzeba podkreÊliç, ˝e cele, mierniki ich realizacji oraz wartoÊci celów po-
winny byç okreÊlone we wszystkich perspektywach, z tym ˝e ich realizacja po-
winna s∏u˝yç osiàgni´ciu celów okreÊlonych w perspektywie finansowej.

Koncepcja Strategicznej Karty Wyników zak∏ada pewnà sekwencyjnoÊç w po-
dejmowanych dzia∏aniach, tj.:

1) wypracowanie i weryfikacj´ wizji i misji przedsi´biorstwa,
2) sformu∏owanie celów strategicznych,
3) budowanie Mapy Strategii,
4) wybór mierników realizacji celów i wartoÊci celów,
5) okreÊlenie inicjatyw strategicznych,
6) kaskadowanie SKW w ramach organizacji,
7) monitorowanie i raportowanie SKW,
8) system motywacyjny,
9) ciàg∏à weryfikacj´ strategii.
Z uwagi na fakt, ˝e faktyczna realizacja inicjatyw, s∏u˝àcych do osiàgni´cia

zamierzonych celów strategicznych, le˝y w gestii kadry kierowniczej ni˝szego
szczebla oraz szeregowych pracowników, niezwykle wa˝ne jest powiàzanie syste-
mu motywacyjnego z miernikami okreÊlonymi w Strategicznej Karcie Wyników.

3. Efekty wdro˝enia SKW na przyk∏adzie Departamentu
Ksi´gowoÊci Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC)5

Departament Ksi´gowoÊci Polskiej Telefonii Cyfrowej wykonuje wszystkie pod-
stawowe zadania w zakresie ewidencji i sprawozdawczoÊci spó∏ki PTC (m.in.
miesi´cznie rozlicza kilkanaÊcie tysi´cy faktur krajowych i zagranicznych do-
stawców). Prowadzona w Departamencie ewidencja ksi´gowa zapewnia uzyska-
nie danych na potrzeby informacyjne u˝ytkowników wewn´trznych oraz do spo-
rzàdzania sprawozdaƒ finansowych dla odbiorców zewn´trznych, wed∏ug krajowych
i mi´dzynarodowych standardów rachunkowoÊci.

W 2001 roku, w ramach wdra˝ania strategii Spó∏ki PTC, opracowano stra-
tegi´ dzia∏ania Pionu Finansowego. Nast´pnie przyj´ta dla Pionu Finansowego
strategia zosta∏a prze∏o˝ona na zadania Êredniookresowe (2–3 lata) oraz zadania
bie˝àce (na 2002 rok). Zadania te traktowane by∏y jako cele wyznaczone wszyst-
kim departamentom wchodzàcym w sk∏ad Pionu Finansowego, a wi´c tak˝e De-
partamentowi Ksi´gowoÊci.
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Ka˝de z wyznaczonych zadaƒ, mierzone za pomocà odpowiedniego wskaê-
nika, zosta∏o uj´te w Strategicznej Karcie Wyników Pionu Finansowego. Wa˝-
noÊç wyznaczonych zadaƒ dla realizacji strategii Pionu Finansowego zosta∏a wy-
ra˝ona w Karcie Wyników przez nadanie poszczególnym miernikom wag,
wyra˝onych w procentach.

Strategiczna Karta Wyników, podobnie jak strategia Pionu Finansowego,
ma charakter procesu – a wi´c dynamiczny. Struktura wskaêników oraz ich po-
ziom i wagi sà corocznie weryfikowane w celu prawid∏owego nadzorowania reali-
zacji strategii. Corocznej weryfikacji na podstawie Karty Wyników Pionu Dyrek-
tora Finansowego podlegajà równie˝ Strategiczne Karty Wyników tworzone dla
departamentów wchodzàcych w sk∏ad tego Pionu.

Decyzja o wdro˝eniu Strategicznej Karty Wyników budzi∏a szereg wàtpli-
woÊci, szczególnie w Departamencie Ksi´gowoÊci. Wynika∏y one g∏ównie z braku
doÊwiadczenia w pos∏ugiwaniu si´ tym nowoczesnym narz´dziem w podobnych
jednostkach organizacyjnych, ale równie˝ z konserwatyzmu cechujàcego Êrodowi-
sko ksi´gowych. Istnia∏y obawy, ˝e te dwa czynniki b´dà mia∏y istotny wp∏yw na
obni˝enie skutecznoÊci zastosowania Karty Wyników do nadzoru nad realizacjà
strategii.

W celu prawid∏owego wdro˝enia SKW w 2002 roku wyniki mierzone wskaê-
nikami zawartymi w Strategicznej Karcie powiàzano z systemem motywowania
pracowników Pionu Finansowego. W systemie tym uwzgl´dniono trzy poziomy
osiàgni´cia wyników, które w Karcie mierzone sà w skali trzystopniowej (80%,
100%, 150%), jednakowej dla wszystkich mierników, bez wzgl´du na to, w jakiej
perspektywie zosta∏y one umieszczone. Wykonanie mierników wed∏ug wymienio-
nej skali wp∏ywa, w systemie motywowania pracowników Pionu Finansowego, na
poziom wynagrodzeƒ i wysokoÊç premii.

Wbrew poczàtkowym obawom wdro˝enie SKW w Departamencie Ksi´go-
woÊci PTC przynios∏o szereg pozytywnych efektów:

1) dzia∏ania Departamentu Ksi´gowoÊci zosta∏y w sposób wymierny skoor-
dynowane ze strategià realizowanà w Spó∏ce,

2) po raz pierwszy cele Departamentu Ksi´gowoÊci zosta∏y czytelnie zdefi-
niowane i wyra˝one w sposób mierzalny oraz zosta∏a okreÊlona ich hie-
rarchia w poszczególnych latach, dzi´ki zró˝nicowaniu wag mierników
w perspektywie finansowej, klienta, procesów wewn´trznych oraz rozwoju,

3) okreÊlone zosta∏y realizowane w Departamencie Ksi´gowoÊci procesy we-
wn´trzne, istotne dla efektywnoÊci funkcjonowania Spó∏ki,

4) czytelnie zdefiniowane zadania okaza∏y si´ zrozumia∏e dla pracowników.
Pracownicy na bie˝àco (co miesiàc) Êledzili mierniki, które sta∏y si´ pod-
stawà oceny ich pracy, wp∏ywajàc na wysokoÊç podwy˝ki wynagrodzenia
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lub premi´. Powiàzanie systemu wynagrodzeƒ ze stopniem wykonania
wskaêników zapewni∏o zaanga˝owanie wszystkich pracowników departa-
mentu w realizowanie strategii Spó∏ki,

5) departament Ksi´gowoÊci zyska∏ uznanie (w ramach certyfikacji normy
ISO 9002) za wprowadzenie i skuteczne wykorzystanie do zarzàdzania
Strategicznej Karty Wyników,

6) wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników do oceny kadry kierowniczej
w Pionie Finansowym wp∏yn´∏o na wzrost kreatywnoÊci kadry, co po-
twierdza wzrost liczby samodzielnie podejmowanych inicjatyw.

Do konkretnych efektów wdro˝enia SKW w Departamencie Ksi´gowoÊci
PTC zaobserwowanych ju˝ w 2003 roku nale˝y zaliczyç:

1) wzrost o 12 mln z∏ finansowej wartoÊci dodanej (wskaênika okreÊlajàce-
go uzyskane przez Spó∏k´ korzyÊci lub zmniejszenie kosztów) w wyniku
uzyskania dodatkowych rabatów,

2) popraw´ wskaênika efektywnoÊci (wskaênika okreÊlajàcego udzia∏ kosz-
tów operacyjnych Departamentu Ksi´gowoÊci w sumie sprzeda˝y i nak∏a-
dów inwestycyjnych) z 0,18% do 0,14%,

3) kszta∏towanie si´ wartoÊci wskaênika terminowoÊci sporzàdzania sprawoz-
daƒ finansowych, który potwierdza, ˝e sà one sporzàdzane przed terminem,

4) znacznà popraw´ wskaênika zadowolenia klientów (na podstawie badaƒ
ankietowych przeprowadzanych wÊród klientów zewn´trznych i wewn´trz-
nych) – zmiana z 2,03 do 0,98 w skali 1–5).

4. Podsumowanie

DoÊwiadczenia przedsi´biorstw, które wdro˝y∏y lub wdra˝ajà Strategicznà Kart´
Wyników pokazujà, ˝e implementacja SKW nie jest procesem ∏atwym i wymaga
znaczàcego nak∏adu czasu i pracy, a co najistotniejsze – uczestnictwa w pracach
koncepcyjnych wielu pracowników6. W opracowaniu SKW dla ca∏ego przedsi´-
biorstwa niezb´dne jest aktywne uczestnictwo najwy˝szej kadry kierowniczej,
zaÊ w opracowywaniu koncepcji kart szczegó∏owych zaanga˝owani muszà byç
kierownicy i kluczowi pracownicy jednostek, dla których karta jest opracowywa-
na. Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e SKW jest procesem, a nie jednorazowym wdro˝e-
niem, stàd te˝ Mapy Strategii oraz Karty Wyników nale˝y analizowaç pod kà-
tem aktualnoÊci przyj´tych za∏o˝eƒ oraz poprawnoÊci zdefiniowanych zwiàzków
przyczynowo-skutkowych.
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Rezultaty osiàgane przez przedsi´biorstwa, które w umiej´tny sposób wdro-
˝y∏y SKW, pokazujà tak˝e, ˝e implementacja Strategicznej Karty Wyników jest
naprawd´ op∏acalna. Jednak˝e nale˝y z ca∏à stanowczoÊcià podkreÊliç, ˝e SKW
mo˝e spe∏niç swojà funkcj´ tylko wówczas, gdy przedsi´biorstwo posiada dobrà
strategi´, pozwalajàcà wypracowaç i utrzymaç elementy przewagi konkurencyjnej.

5. Bibliografia

1. Barcz M., komentarz konsultanta Capgemini do artyku∏u: J. Gronowska, No-
wa metoda zarzàdzania – Strategiczna Karta Wyników, http://it.info.pl/arty-
kul_5548.htm.

2. Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna Karta Wyników, CIM, Warszawa 2001.
3. Sobaƒska I., Kulikowska G., Zastosowanie strategicznej karty wyników w De-

partamencie Ksi´gowoÊci – z doÊwiadczeƒ praktyki, „RachunkowoÊç”, Nr 4/2004.
4. Strategiczna Karta Wyników w ZEC Bydgoszcz S.A., rozmowa z Ryszardem

Popowskim i Ró˝à Czarneckà, „Rzeczpospolita” z 12 marca 2003 r.
5. www.isaca.org.pl.

Strategiczna karta wyników jako narz´dzie wspomagajàce realizacj´...    181



Tomasz Depa
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Transformacja zarzàdzania zasobami ludzkimi

Zarzàdzanie zasobami ludzkimi znajduje si´ obecnie w trakcie ogromnych prze-
obra˝eƒ, wynikajàcych z nowych oczekiwaƒ stawianych specjalistom ds. perso-
nalnych1. Oczekiwania te w g∏ównej mierze charakteryzujà si´ naciskiem na
wartoÊç dodanà, którà dzia∏ania specjalistów ds. kadr powinny tworzyç w orga-
nizacji. Automatyzacja i outsourcing procesów administracyjnych powodujà, ˝e
funkcjonujàce obecnie, „sztandarowe” stanowiska w obszarze zarzàdzania zaso-
bami ludzkimi, tj. specjalista ds. szkoleƒ, specjalista ds. wynagrodzeƒ, odgrywa-
jà coraz mniejszà rol´. Stopniowa utrata znaczenia wspó∏czeÊnie istniejàcych sta-
nowisk stwarza przestrzeƒ dla nowych obszarów i funkcji w myÊl nowej filozofii
zarzàdzania zasobami ludzkimi. Wszystkie nowo powstajàce obszary i stanowi-
ska charakteryzowaç powinno strategiczne, proaktywne podejÊcie do wype∏nia-
nych obowiàzków oraz dzia∏ania rozpatrywane zawsze w kontekÊcie wartoÊci dla
organizacji.

Transformacja zarzàdzania zasobami ludzkimi jest nie tylko wielkim wy-
zwaniem stawianym pracownikom dzia∏ów personalnych, ale równie˝ wielkà szan-
sà. SpecjaliÊci ds. personalnych do tej pory odpowiedzialni byli za rozwój korpo-
racyjnych modeli kompetencyjnych, definiowali role pracowników w organizacji.
Teraz sami muszà okreÊliç swoje obszary dzia∏ania oraz kluczowe zadania, aby
w mo˝liwie najwi´kszym stopniu spe∏niaç oczekiwania zarzàdu firmy. Nie jest to
∏atwe zadanie. Jednak z drugiej strony sytuacja ta stwarza specjalistom ds. per-
sonalnych ogromne mo˝liwoÊci wp∏ywania na strategi´ firmy i jej wyniki, pozwa-
la aspirowaç do roli, o której kilka/kilkanaÊcie lat temu mogli tylko pomarzyç.

Zdaniem Dave Ulricha, profesora University of Michigan, zarzàdzanie za-
sobami ludzkimi w klasycznej, administracyjnej postaci skazane jest na margi-
nalizacj´ swojej funkcji w organizacji. Dzia∏y personalne przysz∏oÊci b´dà niewiel-
kie a cz´Êç specjalistów ds. personalnych skazana b´dzie na odejÊcie z tego obszaru
(...)2. Pozostanie kadra profesjonalistów, która na pierwszym miejscu stawia wy-
niki organizacji. Osobami majàcymi najwi´kszà szans´ odniesienia sukcesu w za-

1 Specjalista ds. personalnych jest tu nazwà umownà i nie ma nic wspólnego z nazwà stanowiska
wynikajàcà z jego miejsca w strukturze firmy. W tym przypadku oznacza on osob´ zawodowo zaj-
mujàcà si´ zarzàdzaniem zasobami ludzkimi.

2 S. Bates, Facing the Future, „HR Magazine”, lipiec 2002.



rzàdzaniu zasobami ludzkimi przysz∏oÊci b´dà te, które myÊlà „od zewnàtrz do
Êrodka”, czyli od klienta i jego potrzeb do wn´trza organizacji.

Niezwykle istotnà cechà specjalistów ds. personalnych przysz∏oÊci wydaje
si´ byç dog∏´bna znajomoÊç organizacji, jej otoczenia, strategii, celów biznesowych,
tak aby systematycznie kszta∏towaç i dopasowywaç zasoby ludzkie dla potrzeb
firmy. W tym kontekÊcie zarzàdzanie zasobami ludzkimi staje si´ niezwykle pro-
aktywne – pracownicy dzia∏ów personalnych szukajà okazji do dzia∏ania a na-
st´pnie sami proponujà rozwiàzania.

Chocia˝ proces transformacji zosta∏ ju˝ rozpocz´ty, to nie do koƒca znany
jest jej ostateczny kierunek. Obserwujàc obecne przeobra˝enia mo˝na jednak prze-
widzieç powstanie w ramach zarzàdzania zasobami ludzkimi nast´pujàcych ob-
szarów:

• analityka finansowa zasobów ludzkich – do g∏ównych obowiàzków specja-
listów ds. personalnych pracujàcych w tym obszarze nale˝eç b´dzie eko-
nomiczne uzasadnienie dzia∏aƒ podejmowanych w ramach zasobów ludz-
kich,

• doradztwo wewn´trzne – pracownicy dzia∏ów personalnych prowadzàcy
doradztwo wewn´trzne odpowiedzialni b´dà za wsparcie mened˝erów li-
niowych we wszystkich kwestiach zwiàzanych z zasobami ludzkimi,

• wspó∏praca z dostawcami zewn´trznymi i ich koordynacja – g∏ówne obo-
wiàzki osób pracujàcych w tym obszarze polegaç b´dà na kosztowej i ja-
koÊciowej analizie potencjalnych korzyÊci wynikajàcych z outsourcingu
obszarów typu non-core oraz koordynacji i Êcis∏ej wspó∏pracy z dostawca-
mi takich us∏ug,

• zarzàdzanie pracownikami o wysokim potencjale – specjaliÊci ds. perso-
nalnych pracujàcy w tym obszarze odpowiadaç b´dà za znalezienie na
rynku pracy najwartoÊciowszych kandydatów, efektywnà rekrutacj´, pla-
nowanie Êcie˝ek kariery i wreszcie opuszczenie organizacji przez pracow-
ników,

• automatyzacja procesów i rozwój serwisów intranetowych – osoby funk-
cjonujàce w tym obszarze odpowiedzialne b´dà za stworzenie i udost´p-
nienie mo˝liwie wielu efektywnych systemów informatycznych, wspoma-
gajàcych zarzàdzanie zasobami ludzkimi w organizacji.

Aby odnieÊç sukces w ww. obszarach, specjaliÊci ds. personalnych zmusze-
ni b´dà przyjàç nowe role, rozszerzyç posiadane kompetencje oraz podejmowaç
okreÊlone dzia∏ania. Przy definiowaniu po˝àdanych ról, kompetencji i zachowaƒ
pomocne mogà okazaç si´ prace teoretyków i praktyków zwiàzanych z zarzàdza-
niem zasobami ludzkimi. Fundamentalnym modelem, od którego powinna roz-
poczàç si´ dyskusja zwiàzana ze zmianà postaw pracowników dzia∏ów kadr, jest
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bez wàtpienia model zaproponowany przez Dave Ulricha3. Pracujàc nad nowymi
rolami specjalistów ds. personalnych, autor skoncentrowa∏ si´ nie na tym, co
pracownicy dzia∏ów personalnych robià, lecz na tym, co tworzà. Do zasadniczych
„produktów” specjalistów ds. kadr Ulrich zaliczy∏: realizowanie strategii firmy,
doskona∏oÊç w zarzàdzaniu, zapewnienie wk∏adu pracy za∏ogi oraz uzyskanie po-
tencja∏u do przeprowadzania zmian. Na podstawie oczekiwaƒ stawianych pra-
cownikom dzia∏ów personalnych Ulrich wyodr´bni∏ cztery role niezb´dne do osià-
gni´cia sukcesu w nowych warunkach:

• specjalista ds. personalnych jako partner strategiczny,
• specjalista ds. personalnych jako ekspert w dziedzinie administracji,
• specjalista ds. personalnych jako rzecznik pracowników,
• specjalista ds. personalnych jako lider zmian.
Osoby pe∏niàce funkcj´ partnera strategicznego przekszta∏cajà strategi´

firmy w dzia∏anie. Eksperci w dziedzinie administracji poprzez reorganizacj´
procesów kadrowych oraz biznesowych zwi´kszajà efektywnoÊç pracy. SpecjaliÊci
ds. personalnych pe∏niàcy rol´ rzecznika pracowników zajmujà si´ optymalnym
wykorzystaniem zasobów firmy oraz poszukujà równowagi pomi´dzy oczekiwa-
niami pracowników a mo˝liwoÊciami pracodawcy. Liderzy zmian kszta∏tujà w fir-
mie umiej´tnoÊci radzenia sobie ze zmianami, definiujà, opracowujà i realizujà
inicjatywy zwiàzane ze zmianami.

Ka˝dej z ról modelu przypisane zosta∏y konkretne zachowania, których po-
jawienie si´ w praktyce jest niezb´dne do pe∏nienia odpowiedniej funkcji. Zacho-
wania przypisane poszczególnym rolom zawarte zosta∏y w tabeli 1.

Dodatkowo specjaliÊci ds. personalnych majàcy udzia∏ we wszystkich czte-
rech funkcjach ww. modelu pe∏nià rol´ partnera biznesowego4. Status partnera
biznesowego wymaga umiej´tnoÊci diagnozowania potrzeb firmy, reorganizacji pro-
cesów, reagowania na postulaty pracowników oraz zarzàdzania zmianà kultury
w firmie. Partner biznesowy z dzia∏u personalnego tworzy wartoÊç dodanà po-
przez wdra˝anie odpowiednich strategii, sprawne zarzàdzanie, budowanie zaan-
ga˝owania pracowników oraz katalizowanie zmian w organizacji.

184 Tomasz Depa

3 Nowe role specjalistów ds. personalnych zwiàzane z transformacjà zarzàdzania zasobami ludzkimi
opisane zosta∏y po raz pierwszy przez D. Ulricha w ksià˝ce pt.: Human Resource Champions: The
Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Harvard Business School Press, 1997. Mo-
del ten sta∏ si´ punktem wyjÊcia w rozwa˝aniach nad transformacjà zarzàdzania zasobami ludzki-
mi i cz´sto pojawia∏ si´ w publikacjach innych autorów w póêniejszym okresie.

4 Ulrich D., Liderzy zarzàdzania zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2001, s. 51.



Tabela 1. Role i zachowania specjalistów ds. personalnych wg modelu Dave
Ulricha

Rola Zachowanie

Dostosowanie planów dotyczàcych zarzàdzania zasobami ludzkimi

do ogólnej strategii firmy

Partner Unikanie tworzenia „planów strategicznych odk∏adanych na pó∏k´”

strategiczny (tzw. SPOTS)

Stworzenie zrównowa˝onej karty wyników

Po∏o˝enie nacisku na znaczenie kompetencji w firmie

Ekspert Racjonalizowanie, automatyzowanie i poprawa efektywnoÊci procesów

w dziedzinie kadrowych

administracji Reorganizowanie procesów biznesowych (tzw. reengineering)

Zapewnienie zaanga˝owania i gotowoÊci za∏ogi do pracy

Rzecznik OkreÊlenie i zapewnienie zasobów niezb´dnych pracownikom do

pracowników realizacji wyznaczonych celów

Reprezentowanie pracowników na spotkaniach z zarzàdem

Tworzenie potencja∏u do wprowadzania zmian

Lider zmian Diagnozowanie, projektowanie i wspieranie zmian

Zmiana kultury organizacyjnej

Rozpocz´cie transformacji od dzia∏u personalnego

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Ulrich D., Liderzy zarzàdzania zasobami ludzkimi, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 67–204.

Opisywany model nie jest pozbawiony wad. Jego s∏abà stronà wydajà si´
byç wewn´trzne sprzecznoÊci zachodzàce pomi´dzy poszczególnymi parami ról:
partnerem strategicznym a rzecznikiem pracowników oraz liderem zmian a eks-
pertem w dziedzinie administracji.

Jako strategiczny partner zarzàdu, specjaliÊci ds. personalnych mogà byç
z nim identyfikowani przez pracowników firmy. JednoczeÊnie b´dàc rzecznikiem
pracowników, a zarazem partnerem mened˝erów liniowych i za∏ogi firmy, specja-
liÊci ds. kadr mogà byç postrzegani przez zarzàd jako sprzymierzeƒcy za∏ogi,
oboj´tni na potrzeby organizacji. Efektem tej sytuacji mo˝e byç obustronna nie-
ufnoÊç wobec dzia∏u personalnego.

Podobna sytuacja mo˝e mieç miejsce w drugim przypadku. Z jednej stro-
ny, ∏atwiej osiàgnàç administracyjnà doskona∏oÊç w firmach, które si´ nie zmie-
niajà, jednak ostatecznie takie przedsi´biorstwa ponoszà kl´sk´ na konkurencyj-
nym rynku. Z drugiej strony ciàg∏e zmiany, dà˝enie do nieosiàgalnego celu powoduje
utrat´ to˝samoÊci podmiotów, a co za tym idzie – niemo˝noÊç efektywnego funk-
cjonowania w nowych okolicznoÊciach.
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Rozwiàzaniem powy˝szych sprzecznoÊci jest bez wàtpienia próba zachowa-
nia równowagi pomi´dzy poszczególnymi rolami. Partnerzy biznesowi powinni
równowa˝yç napi´cie, jakie wià˝e si´ z rolà partnera strategicznego z jednej stro-
ny, a rzecznika pracowników z drugiej, byç stra˝nikami kultury obecnej jako eks-
perci administracji i architektami nowej jako liderzy zmian.

Bazujàc na modelu Dave Ulricha, konsultanci z firmy konsultingowo-szko-
leniowej Linkage Incorporated5 stworzyli The Compleat Consultant Model for
HR and OD Professional6. Model kompetencyjny konsultanta w zakresie zaso-
bów ludzkich i rozwoju organizacji jest kompleksowym opracowaniem, które za-
wiera nie tylko role i zachowania, ale tak˝e kompetencje po˝àdane wÊród specja-
listów ds. personalnych. Ka˝da z ról mo˝e byç scharakteryzowana przez
kompetencje, wiedz´ lub umiej´tnoÊci oraz wartoÊci niezb´dne do odniesienia
sukcesu w ramach poszczególnych ról. Co wi´cej, ka˝da z kompetencji zawiera
szereg zachowaƒ, pozwalajàcych zaobserwowaç jej wyst´powanie w praktyce. Re-
lacje pomi´dzy rolami, kompetencjami a zachowaniami w modelu przedstawia
rysunek 1.

Rysunek 1. Relacje pomi´dzy rolami, kompetencjami a zachowaniami wg mo-
delu kompetencyjnego konsultanta w zakresie zasobów ludzkich i rozwoju or-
ganizacji

èród∏o: Linkage Incorporated, The Compleat Consultant for HR and OD Professionals Development
Guide, 1999, s. 6.

Rola

Kompetencja Kompetencja

ZachowaniaZachowania
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5 Wi´cej informacji na temat firmy mo˝na znaleêç na jej stronie internetowej:
http://www.linkageinc.com.

6 Model kompetencyjny konsultanta w zakresie zasobów ludzkich i rozwoju organizacji. Kluczowym
z punktu widzenia nazwy modelu wydaje si´ byç s∏owo compleat, które nie jest wspó∏czeÊnie u˝y-
wane, a oznacza: osob´, która mo˝e byç scharakteryzowana, jako posiadajàca szeroki zakres wysoko
rozwini´tych umiej´tnoÊci.



Autorzy modelu kompetencyjnego konsultanta w zakresie zasobów ludz-
kich i rozwoju organizacji, przyrównujàc zachowania specjalistów ds. personal-
nych do sposobu pracy pracowników firm doradczych, wyodr´bnili nast´pujàce
role:

• niezale˝ny ekspert,
• zaufany doradca,
• ewaluator dzia∏aƒ,
• uwa˝ny obserwator,
• partner dla klientów wewn´trznych,
• lider zmian.
Niezale˝ny ekspert posiada dog∏´bnà wiedz´ specjalistycznà i biznesowà,

projektuje procesy, opracowuje strategie tak personalne, jak i biznesowe, reagu-
je na problemy zwiàzane z „czynnikiem” ludzkim.

Zaufany doradca udziela fachowych porad, rekomenduje okreÊlone dzia∏a-
nia, tworzy misje, wizje, wartoÊci firmy.

Ewaluator dzia∏aƒ skupia si´ na aktywnoÊciach przynoszàcych wartoÊç klien-
tom, tworzy systemy oceny efektywnoÊci dzia∏aƒ, wykazuje determinacj´ do osià-
gania celów.

Uwa˝ny obserwator poszukuje informacji, interpretuje i ocenia sytuacje, for-
mu∏uje hipotezy.

Partner dla klientów wewn´trznych tworzy relacje z klientami, wspólnie
poszukuje najlepszych rozwiàzaƒ, usprawnia komunikacj´.

Lider zmian konstruktywnie podwa˝a istnienie status quo, buduje „mas´
krytycznà” dla wprowadzenia zmian, redefiniuje procesy i procedury.

Ka˝dej z powy˝szych ról mo˝na przypisaç okreÊlony zbiór aktywnoÊci, któ-
re charakteryzujà si´ mierzalnymi (raporty, procedury i polityki itp.) lub niemie-
rzalnymi (m.in. relacje, wizje) wynikami. Cz´stoÊç wyst´powania poszczególnych
ról w praktyce uzale˝niona jest od pojawiajàcych si´ okolicznoÊci, takich jak: na-
tura problemu, rodzaj projektu, rodzaj klienta czy te˝ w∏asny styl pracy. Jednak
umiej´tnoÊç odnalezienia si´ w ka˝dej z powy˝szych ról stanowi o kompetencjach
pracowników dzia∏ów personalnych. Zachowania oraz kompetencje przypisane
poszczególnym rolom zawarte zosta∏y w tabeli 1.

Transformacja zarzàdzania zasobami ludzkimi w poszczególnych organiza-
cjach zosta∏a ju˝ rozpocz´ta, jednak odbywaç si´ b´dzie w ró˝ny sposób i w ró˝-
nym tempie. Akceleratorem tych przemian b´dzie bez wàtpienia outsourcing –
przychody firm oferujàcych takie us∏ugi w samych tylko Stanach Zjednoczonych
wzros∏y w latach 2001–2002 o blisko 70% (z 60 do 100 mld USD)7. Dzi´ki prze-
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kazaniu zewn´trznym firmom administracyjnych funkcji zarzàdzania zasobami
ludzkimi (np.: prowadzenie listy p∏ac) pracownicy dzia∏ów personalnych w wi´k-
szym stopniu mogà skoncentrowaç si´ na strategicznych dzia∏aniach w ramach
organizacji.

Tabela 2. Role, kompetencje i zachowania specjalistów ds. personalnych wg
modelu kompetencyjnego konsultanta w zakresie zasobów ludzkich i rozwoju
organizacji

Rola Kompetencja / wiedza / umiej´tnoÊç Zachowanie
Wykorzystywanie wiedzy na temat
projektowania i wdra˝ania narz´dzi
wyst´pujàcych w ramach
poszczególnych obszarów zarzàdzania

Doradztwo z zakresu ZZL zasobami ludzkimi.
Wykorzystywanie wiedzy na temat
projektowania i wdra˝ania narz´dzi
s∏u˝àcych ocenie efektywnoÊci
jednostek, zespo∏ów i ca∏ej organizacji.
Wykazywanie g∏´bokiego zrozumienia
funkcjonowania biznesu, jego strategii,
celów oraz bie˝àcych dzia∏aƒ.

Doradztwo biznesowe Obserwowanie otoczenia, w celu
udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak
zarzàdzanie zasobami ludzkimi mo˝e
wesprzeç organizacj´.
Zachowanie spokoju i pewnoÊci siebie
w kontaktach z pracownikami

Doskona∏oÊç w prezentacji wszystkich szczebli w organizacji.
Mówienie z przekonaniem, jasnoÊcià
oraz pewnoÊcià siebie.
Dbanie o wiarygodnoÊç, poprzez
sk∏adanie obietnic mo˝liwych

Doskona∏oÊç w komunikacji do wype∏nienia.
Otwarte komunikowanie w∏asnych
przekonaƒ oraz wartoÊci.
Porozumiewanie si´ z klientami
okreÊlajàce wzajemne obowiàzki.

Zarzàdzanie relacjami
Ocena rezultatów dzia∏aƒ
w odniesieniu do poczàtkowych
ustaleƒ czynionych wspólnie
z klientami.
Poszukiwanie i realizowanie projektów,
które przynoszà mierzalnà wartoÊç

Zorientowanie na wyniki
dla biznesu.
Podejmowanie rozsàdnego
i skalkulowanego ryzyka, w celu
osiàgni´cia zamierzonych rezultatów.
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Tabela 2. (cd.)
Rola Kompetencja / wiedza / umiej´tnoÊç Zachowanie

Zdobywanie informacji, w celu
sprawdzenia i weryfikacji pomys∏ów,

Rozwaga i wywa˝enie
wniosków, hipotez.
Zadawanie pytaƒ bazujàcych na
ró˝nych modelach, teoriach i punktach
widzenia.
Postrzeganie sytuacji jako wyniku
powiàzanych procesów, struktur,

MyÊlenie systemowe
systemów oraz zachowaƒ jednostek.
Identyfikowanie uk∏adów
i nieformalnych zale˝noÊci pomi´dzy
pozornie niezwiàzanymi wydarzeniami.
Poszukiwanie okazji do spe∏niania
i przekraczania obecnych oraz

Zorientowanie na dzia∏ania serwisowe
przysz∏ych oczekiwaƒ klientów.
Odwo∏ywanie si´ do potrzeb klienta
podczas realizacji poszczególnych
faz projektów.
Budowanie atmosfery wspó∏pracy
poprzez wzajemne poszanowanie

Zorientowanie na wspó∏prac´
i wspó∏odpowiedzialnoÊç za cele.
Branie pod uwag´ interesów i potrzeb
wszystkich stron w sytuacjach
konfliktowych.
Wp∏ywanie na jednostki i zespo∏y
w celu stworzenia warunków, które

Prowadzenie i przewodzenie
sprzyjajà efektywnej wspó∏pracy.
Prowadzenie jednostek i zespo∏ów
w celu rozwoju kompetencji i narz´dzi
zwiàzanych ze zmianami.
Wykorzystanie zrozumienia organizacji
dla wytworzenia warunków

Wp∏yw na organizacj´
sprzyjajàcych zmianom.
Wp∏ywanie na kluczowe osoby
w organizacji poprzez edukowanie ich
w zakresie zarzàdzania zmianami.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Linkage Incorporated, The Compleat Consultant for HR
and OD Professionals Development Guide, 1999, s. 7–119.

Powodzenie transformacji zarzàdzania zasobami ludzkimi uwarunkowane
jest przyj´ciem nowych ról przez specjalistów ds. personalnych. Analizujàc obsza-
ry, które powoli kszta∏tujà si´ w ramach zarzàdzania zasobami ludzkimi (anali-
tyka finansowa zasobów ludzkich, doradztwo wewn´trzne, wspó∏praca z dostawca-
mi zewn´trznymi, zarzàdzanie pracownikami o wysokim potencjale, automatyzacja
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procesów i rozwój serwisów intranetowych), mo˝na zauwa˝yç, ˝e dla sprawnego
funkcjonowania w wybranym obszarze pracownicy dzia∏ów personalnych zmu-
szeni b´dà przyjàç co najmniej jednà z powy˝szych ról. Jednak dopiero umiej´t-
noÊç odnalezienia si´ w ka˝dej z opisywanych wczeÊniej ról przez wszystkich spe-
cjalistów ds. personalnych znajdujàcych si´ w organizacji stanowiç b´dzie o sukcesie
transformacji zarzàdzania zasobami ludzkimi.

190 Tomasz Depa
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