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OD KOMITETU REDAKCYJNEGO

Oddajemy do ràk Czytelników kolejny, 61 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.





CZ¢Âå PIERWSZA

ARTYKU Y̧ Z ZAKRESU
FINANSÓW I BANKOWOÂCI





Tadeusz Zagrodnik
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Analiza koncentracji sektora bankowego w Polsce
w latach 1994–2003

1. Wprowadzenie

Od d∏u˝szego czasu w Polskim sektorze bankowym mamy do czynienia z ciàg∏ym
wzrostem jego koncentracji. W posiadaniu czterech najwi´kszych banków w 2002
roku znajdowa∏a si´ ponad po∏owa aktywów sektora. Liczba przedsi´biorstw ban-
kowych poczàwszy od 1998 roku sukcesywnie spada.

Zgodnie z hipotezà o istnieniu efektywnej struktury rynku (efficient structu-
re hypothesis) koncentracja w bran˝y jest wynikiem ró˝nic osiàganych przez pod-
mioty na rynku. Zatem wzrost koncentracji i co za tym idzie selekcja i elimina-
cja s∏abych uczestników konkurencji sprawiajà, ˝e stopieƒ koncentracji powinien
byç dodatnio skorelowany z osiàganà efektywnoÊcià i rentownoÊcià. Ponadto zbyt
du˝a koncentracja w sektorze mo˝e zapoczàtkowaç praktyki monopolistyczne
i mo˝liwoÊci zawierania sojuszy strategicznych wÊród du˝ych graczy.

Stopieƒ koncentracji danej bran˝y le˝y w centrum zainteresowania wielu
badaczy i analityków, bowiem struktura rynku okreÊla jego charakter i regu∏y
gry na nim panujàce. Dotyczy to szczególnie sektora banków komercyjnych. Roz-
wój technologii bankowej, szczególnie e-commerce wp∏ynà∏ na tzw. przejrzystoÊç
rynku, kategori´ dodatnio skorelowanà z procesami konkurencji w sektorze us∏ug
bankowych. Równie˝ procesy globalizacji, deregulacji i liberalizacji rynków finan-
sowych zwi´kszajà iloÊç fuzji i przej´ç, w wyniku czego sektor bankowy ulega
najszybszej konsolidacji, tak w paƒstwach rozwini´tych, jak i rozwijajàcych si´.
Czy tendencja ta wp∏ywa pozytywnie na sektor bankowy? Czy w zwiàzku z po-
wy˝szym, w Polsce potrzebna jest publiczna interwencja, prowadzona w imieniu
klientów banków, w odniesieniu do procesów konsolidacji dzia∏alnoÊci w sektorze
bankowym i uruchomienie polityki ochrony konkurencji? I wreszcie, czy spadek
liczby banków rzeczywiÊcie oznacza wzrost koncentracji w sektorze, mierzony
stopniem koncentracji jego aktywów?



2. Pomiar stopnia koncentracji sektora bankowego w Polsce
w ostatnich latach

W Raporcie o konsolidacji sektora finansowego (G10)1, w rozdziale poÊwi´conym
zwiàzkom pomi´dzy konsolidacjà a efektywnoÊcià i bezpieczeƒstwem (Does Con-
solidation create a trade-off between efficiency and stability) autorzy wskazujà
nie tylko na szanse, ale i zagro˝enia. Dla przyk∏adu, du˝a presja konkurencyjna
mo˝e powodowaç, i˝ ma∏o efektywny bank podejmie ryzykowne dzia∏ania speku-
lacyjne i kiedy osiàgnie du˝y udzia∏ w rynku, wówczas stwarza zagro˝enie dla
stabilnoÊci sektora. Z drugiej strony fuzje i przej´cia wÊród du˝ych banków pro-
wadzà do powstania pot´˝nych instytucji finansowych, osiàgajàcych przewagi kon-
kurencyjne w wyniku redukcji kosztów i korzyÊci skali.

W literaturze przedmiotu autorzy Beck, Demirguc-Kunt, Levine2 weryfiku-
jà dwie niejednoznaczne teorie, traktujàce o wp∏ywie stopnia koncentracji sekto-
ra bankowego na jego efektywnoÊç i odpornoÊç na kryzysy finansowe. Pierwsza
hipoteza podlegajàca weryfikacji w pracy wymienionych autorów mówi, i˝ roz-
proszony sektor bankowy, z du˝à liczbà ma∏ych przedsi´biorstw bankowych, ma
mniejszà mo˝liwoÊç generowania zysku i wykazuje wi´ksze zagro˝enie efektem
domina. Natomiast sektor skoncentrowany ∏atwiej jest monitorowaç ze wzgl´du
na obecnoÊç tylko kilku du˝ych banków, ponadto ∏atwiej du˝ym bankom genero-
waç zysk w formie wi´kszych mar˝.

Druga, przeciwstawna teoria krytykuje skoncentrowany sektor bankowy
i twierdzi, i˝ jest on bardziej wra˝liwy na kryzysy, poniewa˝ du˝e banki posia-
dajà sieç oddzia∏ów, które trudno monitorowaç. Poza tym du˝e i silne podmioty
bankowe, jako uczestnicy rynku o mniejszej konkurencji, ustalajà wysokie stopy
procentowe i prowizje – obarczajà przedsi´biorców wy˝szym ryzykiem finanso-
wym i utrudniajà w ten sposób warunki gospodarowania.

Autorzy w toku analizy empirycznej wykazali, ˝e jednak bardziej skoncen-
trowany system bankowy jest odporny na kryzysy, zatem wy˝szy stopieƒ koncen-
tracji jest dodatnio skorelowany z poziomem bezpieczeƒstwa systemu. Kwestia
poziomu cen produktów bankowych w zale˝noÊci od stopnia koncentracji syste-
mu bankowego pozostaje nadal otwarta.

W ostatnich latach polski sektor bankowy ulega ciàg∏ej koncentracji, nato-
miast wartoÊç mar˝y odsetkowej jest przeci´tnie dwukrotnie wy˝sza ni˝ w kra-
jach Unii Europejskiej. Czy ró˝nica ta jest skutkiem konsolidacji sektora? Otó˝
w literaturze funkcjonuje poglàd, który roboczo mo˝na nazwaç zagadnieniem

10 Tadeusz Zagrodnik

1 Group of Ten Report on consolidation in the financial sector (January 2001) www.bis.org.
2 T. Beck, A. Demirguc-Kunt, R. Levine, Bank Concentration and Crises, „World Bank”, January

2003, s. 22.



neutralnoÊci stopnia koncentracji sektora bankowego na nat´˝enie konkurencji
w nim panujàcej. Na podstawie analiz empirycznych autorzy Claessens, Laeven
(2003); Gelos, Roldos (2002); Hempell (2001) stwierdzili, i˝ nie ma jednoznacz-
nych zwiàzków pomi´dzy stopniem koncentracji systemu a poziomem konkuren-
cji. Równie˝ w rodzimych pracach M. Paw∏owskiej („Bank i Kredyt” listopad–gru-
dzieƒ 2003, s. 51–59; czerwiec 2004, s. 59–66) autorka u˝ywajàc w analizie
metody deterministycznej DEA (Data Envelopment Analysis) przestawia nast´-
pujàce wnioski:

1) wynik analizy polskiego sektora bankowego na postawie interpretacji
poziomu statystyki H Panzara–Rosse’a, ogólnie przyj´tej miary do okre-
Êlania rodzaju konkurencji na rynku bankowym, wskaza∏ na konkuren-
cj´ monopolistycznà, tj. model charakteryzujàcy si´ tym, i˝ wielu pro-
ducentów oferuje zró˝nicowane produkty, a uczestnicy konkurencji
monopolistycznej dà˝à do wyró˝nienia swoich produktów, utrzymujàc
w ten sposób wysoki poziom konkurencji;

2) nie ma istotnej statystycznie ró˝nicy w poziomie konkurencji w sekto-
rze bankowym w okresie 1997–1999 i 2000–2002, kiedy to sektor uleg∏
znacznej konsolidacji. Innymi s∏owy, proces konsolidacji mia∏ neutralny
wp∏yw na poziom konkurencji.

PrzeÊledêmy zatem teori´ funkcjonowania rynku wed∏ug kryterium iloÊci
sprzedawców. Wyró˝nia si´ tu trzy podstawowe formy rynku: polipol, oligopol
i monopol, na których obowiàzujà niejako inne regu∏y konkurencji i gry ekono-
micznej.

Tabela 1. Struktura polskiego sektora bankowego wg sumy aktywów w 2002
roku

Liczba banków Udzia∏ procentowy w aktywach sektora

59 (Sektor bankowy) 100

4 50,7

6 62,4

10 81,2

20 90,2

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych NBP i sprawozdaƒ finansowych banków.

W Polsce mamy do czynienia z niesymetrycznà strukturà podmiotowà rynku
us∏ug bankowych, tzn. jeden, dwóch lub trzech „sprzedawców” posiada dominu-
jàcy udzia∏ w rynku, natomiast kilkudziesi´ciu pozosta∏ych reszt´, tak jak poka-
zano w tabeli 1. W polskim systemie bankowym w „r´kach” czterech najwi´k-
szych banków komercyjnych w 2002 roku (PKO BP, PeKaO S.A., BPH PBK,

Analiza koncentracji sektora bankowego w Polsce w latach 1994–2003    11



Bank Handlowy) znajdowa∏a si´ ponad po∏owa aktywów sektora. Gdy liczba obser-
wowanych banków wzrasta o kolejne dwa z rankingu – tj. wzrost 50% – udzia∏
posiadanych aktywów wzrasta mniej proporcjonalnie, bo tylko o jednà piàtà.

Patrzàc dalej, mo˝na zauwa˝yç, ˝e 39 banków posiada mniej ni˝ 10% ak-
tywów, zatem gros instytucji bankowych w polskim sektorze nie odgrywa zna-
czàcej roli. W takiej sytuacji konkurencja pomi´dzy „sprzedawcami” nie jest do
koƒca wyeliminowana, ale jej przebieg kszta∏tuje bank/banki o dominujàcej po-
zycji. Bardziej precyzyjne okreÊlenie formy rynku mo˝na znaleêç za pomocà wspó∏-
czynnika koncentracji czterech dominujàcych podmiotów na rynku.

Tabela 2. Wspó∏czynnik koncentracji a formy rynku

Forma rynku Wspó∏czynnik koncentrcji (Wk)

Polipol Wk < 40%

Szeroki oligopol 40% < Wk < 60%

Wàski oliogopol Wk > 60%

èród∏o: W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa, s. 50.

Zgodnie z „normami” z tabeli 2 banki komercyjne w Polsce stworzy∏y sze-
roki oligopol, bowiem zgodnie z obliczeniami z tabeli 1 udzia∏ w rynku czterech
najwi´kszych banków mierzony aktywami zawiera si´ w przedziale 40–60%. Ta
forma rynku prowadzi do budowy konkurencji oligopolistycznej, gdzie sprzedaw-
ca ma du˝y wp∏yw na cen´ i otoczenie. Wykonujàc prostà analiz´ ABC, mo˝na
∏atwo sprawdziç, ˝e o polskim sektorze bankowym stanowi dziesi´ç banków, tj.
17% zbiorowoÊci sektora, które zarzàdzajà osiemdziesi´cioma % aktywów, jak na
rysunku 1.

Analiza ABC opiera si´ na zasadzie Pareto, która zak∏ada, ˝e w du˝ych
zbiorach obiektów ma∏a cz´Êç zbioru (oko∏o 20%) wywo∏uje przewa˝ajàcà cz´Êç
skutków (oko∏o 80%). Nazwa zasady pochodzi od nazwiska w∏oskiego ekonomi-
sty Vilfredo Pareto, badajàcego nierównomiernoÊci podzia∏u dochodu. Praktyka
wykaza∏a s∏usznoÊç zasady Pareto w wielu zagadnieniach, np. 20% cz´Êci z∏o˝o-
nego produktu generuje 80% kosztów jego wytworzenia lub dwie spó∏ki holdin-
gu z trzynastu generujà 78% przychodów itp. Zasad´ Pareto nale˝y traktowaç ja-
ko ogólnà zasad´ nierównomiernoÊci, wartoÊci liczbowe traktowaç nale˝y
elastycznie, zgodnie ze specyfikà badanych zjawisk. Metoda ABC pozwala zatem
okreÊliç owe 20%, determinujàce pozosta∏e 803.

12 Tadeusz Zagrodnik

3 Por.: M. Romanowska, Podstawy organizacji i zarzàdzania, Difin, Warszawa 2002, s. 265, Z. Mar-
tyniak, Metody organizacji i zarzàdzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kra-
ków 1999, s. 160–165.



Rysunek 1. Krzywa ABC udzia∏u banków w aktywach sektora bankowego

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z: Bank – 50 najwi´kszych banków w Polsce, edy-
cja VIII, marzec 2003.

W przypadku krzywej ABC (rysunek 1) mo˝na zobaczyç, ˝e 17% zbiorowo-
Êci sektora bankowego posiada 81,2% aktywów (nawet nieco mocniejsza zale˝-
noÊç ni˝ wg zasady Pareto), zatem w polskim sektorze bankowym mamy do czy-
nienia ze swoistà hegemonià du˝ych banków, które dyktujà ceny produktów
bankowych, a szczególnie kredytu. Natomiast s∏abo rozwini´ty rynek kapita∏owy
i rynek po˝yczek udzielanych przez instytucje parabankowe powoduje brak sub-
stytutów wobec drogich produktów kredytowych banków komercyjnych, co sprzy-
ja budowie ich pozycji monopolistycznej.

Praktyki monopolistyczne banków polskich widaç doskonale w reakcji opro-
centowania depozytów i kredytów wobec obni˝ek podstawowych stóp procento-
wych przez NBP. Bodêcem dostosowawczym powinna byç tu presja konkurencyj-
na na rynku, która jest jednà z determinant mar˝y odsetkowej banków
komercyjnych. Przyk∏adowa obni˝ka stóp procentowych prowadzi do spadku opro-
centowania depozytów i wzrostu mar˝y banków. Nast´pnie powinno dojÊç spad-
ku oprocentowania kredytów, tak aby mar˝a nie uleg∏a znacznej zmianie. W prak-
tyce jednak zbyt s∏aba konkurencja w sektorze bankowym mo˝e zak∏óciç t´
zale˝noÊç, czego przyk∏adem by∏ s∏aby zwiàzek oprocentowania depozytów i kre-
dytów ze stopà rynku pieni´˝nego w Polsce w ostatnich latach.

Zatem obni˝ki stóp procentowych powodujà wzrost mar˝y banków i real-
nie wy˝szà cen´ kredytów. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia, gdy jeden
bank zajmuje bardzo silnà pozycj´ na rynku depozytów, jak ma to miejsce w Pol-
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sce4. O monopolizacji sektora bankowego pisze równie˝ W. L. Jaworski w kon-
tekÊcie ich struktury w∏asnoÊciowej: nale˝y si´ liczyç, ˝e przej´cie banków w Pol-
sce mo˝e prowadziç do okreÊlonego monopolu banków zagranicznych5. Zatem,
w zwiàzku z powy˝szym nale˝a∏oby przychyliç si´ do tezy krytykujàcej skoncen-
trowane sektory bankowe i postrzegaç ich praktyki jako destymulanty dzia∏alno-
Êci gospodarczej. Dzia∏ania monopolistyczne banków w Polsce mo˝na przedstawiç
graficznie niejako w dwu wymiarach (rysunki 2 i 3).

Rysunek 2. Obni˝ki podstawowych stóp procentowych

èród∏o: GINB, Sytuacja finansowa banków w I kwartale 2003 r., Warszawa 2003, s. 6.

Po pierwsze, widaç to w bardzo wysokiej mar˝y odsetkowej, która czyni
kredyt drogim, po wtóre od mniej wi´cej stycznia 2001 roku zauwa˝alny jest
brak reakcji oprocentowania kredytów konsumenckich na obni˝ki stóp procento-
wych, jak na rysunku 3, co widaç graficznie w formie ró˝nicy stromizny zmiany
oprocentowania krzywych depozytów i kredytów konsumenckich. Krzywa depo-
zytów charakteryzuje si´ wi´kszà dynamikà zmian.
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4 Por.: M. Brzoza-Brzezina, Mechanizm transmisji impulsów polityki pieni´˝nej, Warszawa 2003,
s. 4–5.

5 W. L. Jaworski, Banki w Polsce wyzwania i tendencje rozwojowe, Poltext, Warszawa 2001, s. 108.



Rysunek 3. Zmiany oprocentowania depozytów i kredytów w bankach komer-
cyjnych

èród∏o: GINB, Sytuacja finansowa..., op. cit.

Próbujàc wyjaÊniç powy˝szà praktyk´ – przenoszàc jà na grunt przedsi´-
biorstwa – mo˝na stwierdziç, ˝e przedsi´biorstwo nie obni˝a ceny produkty final-
nego, mimo spadku kosztu dostaw. Dlaczego producenci (banki) utrzymujà tak
wysokie ceny kredytu, stosujà praktyki monopolistyczne? Moim zdaniem mo˝na
tu wymieniç co najmniej cztery przyczyny takiego stanu rzeczy:

1) producent posiada naturalnà pozycj´ monopolistycznà, która nie obligu-
je go do zmiany cen wobec zmieniajàcej si´ sytuacji. Ustawa Prawo
Bankowe nak∏adajàc na bank obowiàzek posiadania kapita∏u w odpo-
wiedniej wysokoÊci – wymóg oczywisty z racji bezpieczeƒstwa prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci – tworzy wysokie bariery wejÊcia i czyni z banku
w pewnym stopniu monopol naturalny;

2) producent zawiera z innymi, nielicznymi uczestnikami konkurencji oli-
gopolistycznej, porozumienie o stabilnoÊci cen;

3) w rozpatrywanym okresie wystàpi∏y dodatkowe, pozacenowe generatory
kosztów i ryzyka. W przypadku banków mamy do czynienia ze zwi´kszo-
nym ryzykiem kredytowym w okresach recesji gospodarczej i co za tym
idzie – dodatkowe koszty w postaci rezerw celowych na nieregularne
nale˝noÊci;

4) producent dzia∏a na kilku rynkach, natomiast jeden z rynków znajduje
si´ w fazie schy∏kowej lub prze˝ywa czasowe trudnoÊci, zatem podmiot
ogranicza dzia∏alnoÊç na tym rynku na poczet innych aktywnoÊci. W dzia-
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∏alnoÊci bankowej istnieje substytucja pomi´dzy aktywnoÊcià kredytowà
a zakupem obligacji skarbowych. Przy czym charakterystyczne jest, ˝e
w okresach recesji, tj. zwi´kszonego ryzyka kredytowego, bud˝et paƒ-
stwa przedstawia wi´ksze potrzeby po˝yczkowe, co stanowi dla banków
dobrà alternatyw´ w „trudnych czasach”.

Wymienione scenariusze dzia∏ajà ∏àcznie, sà pochodnà kryzysowej sytuacji
gospodarczej oraz dzia∏ajà niekorzystnie na klientów banków oraz na ca∏à gospo-
dark´. Warto jeszcze wspomnieç, i˝ polski system bankowy od 1996 roku dà˝y
do dalszej koncentracji (rysunek 4), mierzonej liczbà przedsi´biorstw bankowych.
Ponadto zapowiadane sà kolejne fuzje i przej´cia banków. Czy mo˝e to zaowoco-
waç spadkiem konkurencji i nasileniem wy˝ej przedstawionych zjawisk, z który-
mi mieliÊmy do czynienia do koƒca 2002 roku?

Zmniejszajàca si´ liczba banków zwi´ksza teoretycznie mo˝liwoÊci zawie-
rania porozumieƒ i sojuszy cenowych. Zatem mo˝na przewidywaç, i˝ polski sek-
tor bankowy ewoluuje wg schematu przedstawionego przez W. Wrzoska: Przewa-
ga konkurencyjna jednego lub kilku sprzedawców nad konkurentami prowadzi
do zmian form konkurencji oraz poziomu jej intensywnoÊci. Konkurencja polipo-
listyczna mo˝e byç, w nast´pstwie przewag konkurencyjnych jednego bàdê kilku
sprzedawców, wypierana przez konkurencj´ oligopolistycznà. Pojawienie si´ prze-
wagi konkurencyjnej sprzyja przekszta∏ceniu sytuacji szerokiego oligopolu w da-
nym segmencie rynku w sytuacj´ wàskiego oligopolu. Tego typu przekszta∏cenie
oznacza obni˝enie poziomu konkurencji na rynku. Konsekwencjà istnienia i po-
wi´kszania przez sprzedawc´ przewagi konkurencyjnej mo˝e byç wreszcie wypie-
ranie ich z rynku oraz powstanie sytuacji monopolistycznych6.

Rysunek 4. Liczba banków komercyjnych w Polsce w latach 1996–2003

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie corocznych raportów NBP.
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Aby odpowiedzieç na powy˝sze pytania, zaobserwowaç bie˝àce trendy, na-
le˝y wykonaç pog∏´bionà analiz´ stopnia koncentracji polskiego sektora banko-
wego. Dok∏adny pomiar koncentracji polskiego sektora bankowego zawiera tabe-
la 3. Obliczenia w niej zawarte przedstawiajà stopieƒ koncentracji w latach
1994–2003, wyznaczony za pomocà prostych wskaêników, w uj´ciu procentowym.

Wskaêniki WK(3), WK(8) i WK(15) sà najprostszà miarà koncentracji i ozna-
czajà procentowy udzia∏ badanej cechy N najwi´kszych banków w ∏àcznej wartoÊci
cechy sektora. Innymi s∏owy, wskaêniki te informujà, ile procent analizowanej
wielkoÊci, diagnozujàcej sektor bankowy (np. aktywów) znajduje si´ w posiada-
niu trzech, oÊmiu i pi´tnastu najwi´kszych banków (równie˝ mierzonych wielko-
Êcià aktywów). Natomiast wskaênik WHH to indeks Herfindahla–Hirschmana.
Jest to suma kwadratów udzia∏ów w rynku poszczególnych banków. Dotyczy naj-
bardziej reprezentatywnych wielkoÊci finansowych (tabela 3). WHH wyra˝a ry-
zyko z tytu∏u koncentracji i zgodnie z normami zawartymi w literaturze WHH
poni˝ej 10% oznacza ma∏à koncentracj´, w przedziale 11–18% to Êrednia koncen-
tracja i powy˝ej 18% oznacza du˝à koncentracj´, natomiast 100% to pe∏na kon-
centracja7.

Wskaênik Herfindahla–Hirschmana jest niewàtpliwie najlepiej znanà mia-
rà koncentracji. Departament SprawiedliwoÊci oraz System Rezerwy Federalnej
w Stanach Zjednoczonych wykorzystujà t´ miar´ w ocenie skutków horyzontal-
nych konsolidacji. Przekroczenie ustalonych wartoÊci granicznych wskaênika po-
woduje pog∏´bionà analiz´ danej konsolidacji bàdê te˝ uniemo˝liwienie przez od-
powiednie organy publiczne realizacji danego przej´cia lub po∏àczenia.

Obliczenia zawarte w tabeli 3 dostarczajà kilku ciekawych wniosków. Sygnali-
zowany w pracach z zakresu tematu8 wzrost koncentracji sektora bankowego nie
nastàpi∏ w 2003 roku i trend wzrostowy uleg∏ zahamowaniu. Wszystkie wartoÊci
za trzy ostatnie lata analizy, pomijajàc WHH i WK (3) sk∏adnika wyniku finanso-
wego i sam wynik brutto, nieznacznie spadajà. Zatem wczeÊniejszy trend zosta∏
przynajmniej w 2003 roku zatrzymany. Ponadto w tabeli 3 zawarto m.in. pomiar
koncentracji najbardziej reprezentatywnych sk∏adników bilansu banków. Ich kon-
centracja jest szczególnie istotna z punktu widzenia polityki ochrony konkuren-
cji, bowiem dostarcza danych na temat finansowania przedsi´biorstw produkcyj-
nych i us∏ugowych oraz koncentracji obs∏ugi depozytowej gospodarstw domowych.
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jednak˝e istniejà opracowania, w których autorzy mno˝à t´ wartoÊç przez 100%, byç mo˝e dla lep-
szego odbioru informacji. W niniejszym opracowaniu przyj´to t´ w∏aÊnie form´ prezentacji wskaê-
nika Herfindahla–Hirschmana.

8 M. Paw∏owska, Wp∏yw zmian w strukturze polskiego sektora bankowego na jego efektywnoÊç w la-
tach 1997–2002, „Bank i Kredyt”, listopad–grudzieƒ 2003, s. 52–53.



Tabela 3. Wyniki pomiaru koncentracji w polskim sektorze bankowym w latach
1994–2003

Indeks HHI/lata 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Aktywa 8,50 8,59 7,88 7,58 8,83 8,07 8,34 9,64 9,18 8,50
Nale˝noÊci od

8,78 7,60 6,25 5,79 7,06 7,19 7,76 8,78 8,26 7,82klientów i bud˝etu
Zobowiàzania
wobec klientów 10,7 12,27 11,44 11,29 12,39 11,36 11,24 11,57 11,67 11,34
i bud˝etu
Inwestycje
w papiery 12,50 13,20 13,21 16,61 14,43 15,01 15,58 13,54 12,66 12,39
wartoÊciowe
wynik z tytu∏u

7,37 7,47 8,20 7,13 7,53 8,69 9,97 13,80 11,70 11,06odsetek
wynik z tytu∏u

9,01 6,71 6,76 6,99 8,51 8,44 8,75 10,53 10,00 10,28prowizji
wynik na
dzia∏alnoÊci 6,97 6,98 7,38 6,68 6,97 7,57 8,55 10,99 10,29 9,98
bankowej
Wynik finansowy

7,74 6,99 7,92 6,72 6,59 7,80 10,48 19,71 24,5 41,97brutto
WK(3)
Aktywa 42,19 41,46 39,91 38,83 43,07 40,21 42,13 45,52 44,01 42,04
Nale˝noÊci od

40,37 37,27 32,33 30,67 37,33 36,85 40,4 42,23 40,45 39,37klientów i bud˝etu
Zobowiàzania
wobec klientów 47,66 50,85 48,59 47,61 51,24 42,20 48,46 48,67 48,19 49,84
i bud˝etu
Inwestycje
w papiery 51,38 54,73 54,57 60,72 56,08 58,86 58,74 55,15 52,82 54,26
wartoÊciowe
wynik z tytu∏u

35,33 36,14 36,28 33,99 38,50 42,20 45,62 56,53 51,76 49,29odsetek
wynik z tytu∏u

41,28 34,56 36,08 36,43 40,41 41,52 41,63 47,20 45,47 46,64prowizji
wynik na
dzia∏alnoÊci 34,37 36,63 36,57 34,96 36,21 39,30 41,30 50,31 47,65 46,63
bankowej
Wynik finansowy

38,89 34,40 38,31 34,69 31,86 36,95 46,70 64,36 69,84 86,73brutto
WK(8)
Aktywa 69,36 68,63 65,51 61,99 65,10 63,13 66,24 75,64 74,36 72,01
Nale˝noÊci od

71,19 66,65 61,38 57,95 62,05 63,00 67,04 74,13 71,68 69,62klientów i bud˝etu
Zobowiàzania
wobec klientów 71,59 72,33 68,62 68,30 72,14 70,19 73,47 77,67 77,80 77,99
i bud˝etu
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Tabela 3. (cd.)
Indeks HHI/lata 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Inwestycje
w papiery 75,31 75,53 76,90 77,95 76,70 77,61 80,08 79,00 79,07 79,54
wartoÊciowe
wynik z tytu∏u

67,16 63,41 61,95 62,59 63,34 66,09 70,23 76,23 73,06 73,05odsetek
wynik z tytu∏u

71,08 64,29 62,54 63,58 67,93 69,53 67,53 79,83 78,05 78,62prowizji
wynik na
dzia∏alnoÊci 66,87 62,96 62,03 61,69 62,24 65,24 67,32 78,02 75,71 74,69
bankowej
Wynik finansowy

66,00 64,98 68,28 64,74 62,27 67,52 78,98 85,36 77,98 71,50brutto
WK(15)
Aktywa 86,65 85,79 82,19 81,08 83,17 82,69 84,72 89,38 88,82 86,60
Nale˝noÊci od

86,11 83,14 79,80 79,38 81,65 82,38 83,50 88,49 87,72 85,95klientów i bud˝etu
Zobowiàzania
wobec klientów 90,12 84,44 86,17 86,61 88,62 88,04 90,59 91,99 92,59 91,55
i bud˝etu
Inwestycje
w papiery 92,04 91,00 92,24 90,09 89,80 91,30 92,64 93,89 93,91 91,48
wartoÊciowe
wynik z tytu∏u

86,14 83,58 81,88 81,32 80,63 81,51 84,89 89,68 87,14 85,10odsetek
wynik z tytu∏u

88,18 85,81 83,57 85,86 88,08 89,72 88,28 92,24 90,13 88,35prowizji
wynik na
dzia∏alnoÊci 86,45 82,94 81,61 81,64 82,56 84,37 85,27 90,78 89,26 86,71
bankowej
Wynik finansowy

87,63 86,62 86,80 84,15 85,1 87,07 91,10 91,60 88,95 75,71brutto

èród∏o: obliczenia w∏asne.

Zobowiàzania wobec klientów i bud˝etu charakteryzujà si´ w ca∏ym hory-
zoncie pomiaru wy˝szym stopniem koncentracji ni˝ nale˝noÊci od klientów i bu-
d˝etu. Przyczynà tego trwa∏ego zró˝nicowania jest fakt, i˝ najwi´ksze banki ko-
mercyjne w Polsce sà instytucjami o bardzo rozwini´tym komponencie detalicznym.
Chodzi tu szczególnie o wspomnianà wczeÊniej, dominujàcà rol´ banku PKO BP
na rynku depozytów. Jednak˝e 2003 rok przyniós∏ os∏abienie tego trendu, mimo
wzrostu ogólnej sumy depozytów o prawie 3 mld z∏ w stosunku do roku poprzed-
niego. Âwiadczy to o wzroÊcie konkurencji w sektorze na rynku depozytów ban-
kowych, w wyniku czego beneficjantami nowych depozytów by∏y równie˝ mniej-
sze banki.
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Kolejnym punktem analizy jest koncentracja inwestycji w papiery wartoÊcio-
we, stanowiàce dla banków w zakresie lokowania kapita∏u pieni´˝nego g∏ównà
alternatyw´ dla prowadzenia akcji kredytowej. Portfel papierów wartoÊciowych
b´dàcych w dyspozycji banków dzia∏ajàcych w Polsce stanowi jeden z najistot-
niejszych sk∏adników ich majàtku. Zdecydowana dominacja instrumentów wy-
emitowanych przez Skarb Paƒstwa sprawia, i˝ jest to pozbawiona ryzyka kredy-
towego dzia∏alnoÊç inwestycyjna konkurencyjna w stosunku do dzia∏alnoÊci
kredytowej, obcià˝onej znacznym ryzykiem. Inwestycje w papiery wartoÊciowe
odznaczajà si´ na tle innych badanych wielkoÊci znacznym stopniem koncentra-
cji. Najbardziej prawdopodobnà przyczynà takiego stanu rzeczy jest fakt, i˝ sà
one skupione w najwi´kszych bankach detalicznych, które ze wzgl´du na znacz-
nà nadwy˝k´ zobowiàzaƒ wobec klientów niefinansowych nad nale˝noÊciami od
nich, wyst´pujà na rynku pieni´˝nym w roli kapita∏odawców netto i nabywajà
znaczne pakiety d∏u˝nych papierów wartoÊciowych. Lata 2001–2003, wed∏ug wskaê-
ników WHH i WK (15), przynios∏y spadek trendu wzrostowego koncentracji tej
wielkoÊci, byç mo˝e przez to, ˝e rosnàce potrzeby po˝yczkowe bud˝etu, tj. wzrost
poda˝y papierów skarbowych i jednoczesny wzrost ryzyka kredytowego w okre-
sie recesyjnym, powodujà swoistà popularyzacj´ tego substytutu dzia∏alnoÊci kre-
dytowej, czyniàc jà popularnà równie˝ wÊród mniejszych banków.

Innym obszarem pomiaru poziomu koncentracji w polskim sektorze ban-
kowym sà sk∏adowe wyniku finansowego banku. Wynik z tytu∏u odsetek oraz
wynik z tytu∏u prowizji sà to pozycje o najwi´kszym udziale procentowym w wy-
niku na dzia∏alnoÊci bankowej – pozycji, która z kolei najpe∏niej obrazuje wiel-
koÊç wypracowanego przez bank zysku w drodze operacji typowo bankowych.
Wynik z tytu∏u odsetek tworzy wynik na dzia∏alnoÊci bankowej Êrednio w 60–70%,
natomiast wynik z tytu∏u prowizji w 17–20%. OczywiÊcie proporcje te sà p∏ynne
i zale˝à od efektywnoÊci banku, roli tradycyjnego poÊrednictwa depozytowo-kre-
dytowego, rozwoju nowych form poÊrednictwa finansowego oraz otoczenia ma-
kroekonomicznego.

Dla przyk∏adu, w warunkach deflacji, przy niskich stopach procentowych
roÊnie rola przychodów prowizyjnych. Pomiarowi stopnia koncentracji poddano
sam wynik finansowy brutto, powsta∏y po obcià˝eniu wyniku na dzia∏alnoÊci
bankowej kosztami dzia∏ania banku, odpisami amortyzacyjnymi, korektà o saldo
pozosta∏ych przychodów i kosztów operacyjnych, korektà ró˝nicy wartoÊci re-
zerw i aktualizacji oraz wyniku na operacjach nadzwyczajnych. U˝yte miary
koncentracji wskazujà jednoznacznie, i˝ w analizowanym okresie mamy do czy-
nienia z ciàg∏à koncentracjà w obszarze sk∏adowych wyniku na dzia∏alnoÊci ban-
kowej oraz wyniku brutto. Oznacza∏oby to, i˝ beneficjantami zysków w sektorze
jest z roku na rok coraz mniejsza liczba banków i w tym obszarze mo˝na mó-
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wiç o wzroÊcie koncentracji. Chocia˝ nie jest to wniosek jednoznaczny, bowiem
na znaczny, niemal skokowy wzrost wartoÊci wskaênika WHH i WK(3) w 2003
roku wp∏yn´∏a ogromna strata brutto Kredyt Banku, w wysokoÊci 1,3 mld z∏.
Jednak˝e, kiedy w pomiarze koncentracji bierze udzia∏ wi´ksza liczba banków
(wskaêniki WK(8) i WK(15)), wówczas dostrzegane jest, jak w przypadku innych
wielkoÊci, zahamowanie rosnàcego trendu koncentracji. Zatem wynik ten nie jest
jednoznaczny.

Rosnàca koncentracja w sektorze w 2001 roku by∏a skutkiem z∏ej sytuacji
gospodarczej kraju – niskiego wzrostu gospodarczego i ogólnie niskiego poziomu
wszystkich wskaêników makroekonomicznych. Równie˝ 2002 rok by∏ kontynu-
acjà z∏ych tendencji w gospodarce, ale z opóênieniem stanowi∏ prze∏o˝enie tej z∏ej
sytuacji na system bankowy. W 2002 roku pierwszy raz od wielu lat zanotowa-
no spadek aktywów w sektorze, chocia˝ do niedawna wzrasta∏y one w dwucyfro-
wym tempie. Ponadto wysokie odpisy na rezerwy wp´dzi∏y cz´Êç czo∏owych ban-
ków w pot´˝ne straty, np.: Kredyt Bank 2,266 mln z∏, PekaO S.A. 2,554 mln z∏,
Bank Zachodni WBK 1,025 mln z∏. Co wi´cej, spadek stóp procentowych opro-
centowania depozytów po∏àczony z efektem opodatkowania odsetek przyniós∏
spadek zainteresowania polskiego spo∏eczeƒstwa depozytami bankowymi, co mo-
g∏o spowodowaç barier´ finansowania akcji kredytowej (relacja depozytów do
kredytów w 2002 roku spad∏a z 0,67 do 0,7).

2003 rok przyniós∏ niewàtpliwie popraw´. Aktywa banków wzros∏y o oko-
∏o 5%. Wynik ten jest znaczàco lepszy od notowanego przed rokiem, gdy poziom
sumy bilansowej obni˝y∏ si´. Wzrost aktywnoÊci w gospodarce znalaz∏ swoje
prze∏o˝enie na wzrost aktywów ca∏ego sektora. Ponadto w 2003 roku wróci∏ po-
pyt na kredyty oraz iloÊç zebranych depozytów. Mo˝na stwierdziç, i˝ zakoƒczy∏
si´ exodus Êrodków zgromadzonych na depozytach bankowych do ró˝nych fun-
duszy inwestycyjnych, oferujàcych tzw. lokaty antypodatkowe. Zosta∏a przerwa-
na z∏a passa banków, a 2004 rok zapowiada dalszà popraw´ wyników finanso-
wych, lepszà koniunktur´ na sprzedawane produkty oraz mniejsze ryzyko przy
podejmowaniu decyzji kredytowych. W zwiàzku z powy˝szym mo˝na wysnuç
wniosek, i˝ koncentracja w sektorze bankowym przypada na lata recesyjne, kie-
dy to cz´Êç banków przestaje dzia∏aç, a inne zacieÊniajà wzajemne zwiàzki w ce-
lu osiàgni´cia lepszych wyników lub minimalizacji strat w trudnych dla siebie
okresach.

Sytuacj´ t´ obrazuje rysunek 4, przedstawiajàcy dane z tabeli 3 oraz rysu-
nek 5, dotyczàcy rocznych procentowych zmian PKB w analogicznym okresie.
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Rysunek 4. Wskaêniki Herfindahla–Hirschmana dla polskiego sektora bankowe-
go w latach 1994–2003

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z tabeli 3.

Rysunek 5. Roczne zmiany PKB latach 1994–2003

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa (ró˝ne lata).
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Otó˝ w latach recesyjnych dla polskiej gospodarki, 1999–2001, przyrost PKB
obni˝y∏ si´ do poziomu realnego w 1999 roku – 4,1% (spadek o 0,7% w stosun-
ku do roku poprzedniego), 2000 – 4,1%, 2001 – tylko 1,1%. Na rysunku obrazu-
jàcym poziom WHH w analogicznym okresie dostrze˝emy skokowy wzrost kon-
centracji sektora, który mo˝na roboczo nazwaç górkà koncentracji. W okresie
o˝ywienia koniunktury proces ten ulega rozluênieniu bàdê os∏abieniu, poniewa˝
s∏abnie przyczyna, dla której sektor bankowy ulega koncentracji. Zatem mo˝na
wysnuç wniosek, i˝ g∏ównà przyczynà konsolidacji sektora bankowego w Polsce
w ostatnich latach jest otoczenie makroekonomiczne dyktujàce warunki dla pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci bankowej i gospodarczej, zatem wzrost koncentracji w sek-
torze jest odpowiedzià na pogarszajàce si´ warunki gospodarowania. Innymi s∏o-
wy, krzywa przedstawiajàca stopieƒ koncentracji w sektorze bankowym jest
w du˝ym przybli˝eniu krzywà odwrotnà do krzywej cyklu koniunkturalnego.

3. Porównanie koncentracji polskiego sektora bankowego
do sektorów bankowych w wybranych krajach i regionach
Êwiata

Porównanie wyników analizy stopnia koncentracji polskiego sektora bankowego
z wielkoÊciami i trendami Êwiatowymi pozwoli sprawdziç, czy nasz sektor ewo-
luuje zgodnie ze Êwiatowym kierunkiem zmian, przybli˝a nas do standardów
charakterystycznych dla krajów wysoko rozwini´tych, czy te˝ polskie warunki
gospodarcze upodabniajà polski sektor bankowy do standardów charakterystycz-
nych dla krajów mniej rozwini´tych, a nawet zacofanych.

Praca N. Catorelli i M. Gambera9 zawiera Êredni wskaênik koncentracji
aktywów trzech najwi´kszych podmiotów bankowych w wybranych 42 krajach,
obliczonych na podstawie danych finansowych za lata 1989–96. Z danych tych
wynika, ˝e najni˝szy poziom koncentracji aktywów bankowych charakterystycz-
ny jest przede wszystkim dla krajów wysoko rozwini´tych. W grupie tej znajdu-
jà si´: Stany Zjednoczone 15%, Japonia 21%, W∏ochy 24%, Niemcy 27%, Francja
28%. Zestawienie zamykajà kraje o niskim rozwoju gospodarczym i ma∏ej liczbie
ludnoÊci, jak Jordania 87%, Zimbabwe 78%, Sri Lanka 75%.

Mo˝na tu zatem postawiç tez´, i˝ w ma∏ych krach o ubogich gospodarkach
niski stopieƒ ubankowienia sprawia, ˝e w d∏u˝szym okresie czasu przetrwaç mo-
˝e tylko niewielka liczba podmiotów bankowych. Jednak˝e zjawisko to nie jest
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regu∏à i uzale˝nienie wysokiego stopnia koncentracji sektora bankowego w po-
szczególnych krajach wy∏àcznie od czynników gospodarczych mo˝e okazaç si´ b∏´d-
ne, bowiem istotne znaczenie majà tu czynniki kulturowo-historyczne, jak: spo-
∏eczne obawy przed monopolami i silnymi podmiotami polityczno-gospodarczymi
czy preferowanie okreÊlonego modelu poÊrednictwa finansowego i systemu ban-
kowego. Przyk∏adem mo˝e byç tu bardzo wysoka koncentracja sektora bankowe-
go wyst´pujàca w krajach skandynawskich. Zestawienie zamyka Finlandia 85%,
wczeÊniej sà: Dania 74%, Szwecja 71%, Norwegia 60%. Wymienione kraje nale-
˝à do wysoko rozwini´tych, zatem postawiona wczeÊniej teza nie mo˝e byç jed-
noznacznie zweryfikowana.

Polski sektor bankowy ze Êrednià wskaênika koncentracji aktywów trzech
najwi´kszych banków równà 42%, w horyzoncie czasowym przeprowadzonej
wczeÊniej analizy, zajà∏by dwunaste miejsce pomi´dzy Austrià a Turcjà, liczàc wg
wzrostu stopnia koncentracji.

W publikacji Banku Rozliczeƒ Mi´dzynarodowych10 z 2000 roku zawarto
szerszà analiz´, mianowicie zamieszczono wskaêniki koncentracji aktywów dla
pi´ciu instytucji depozytowych w ró˝nych cz´Êciach Êwiata w 1990 i 1999 roku.
Z danych tych wynika, i˝ najwi´kszy stopieƒ koncentracji aktywów wyst´puje
w Ameryce Po∏udniowej 47% w 1990 roku i 59% w 1999 roku, przy czym w ba-
daniu bra∏y udzia∏ kraje: Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru. W Azji (Ko-
rea Po∏udniowa, Malezja, Filipiny) poziom koncentracji utrzymywa∏ si´ na sta-
bilnym poziomie 44 i 43%. W krajach wysoko uprzemys∏owionych, przez które
rozumie si´: Stany Zjednoczone, Wielkà Brytani´, Szwajcari´, Singapur, Hong
Kong, Australi´ oraz kraje obszaru euro, poziom koncentracji aktywów w 1990
roku wynosi∏ tylko 39%, ale w 1999 roku wzrós∏ do 42%.

Du˝y poziom koncentracji charakteryzowa∏ obszar Europy Centralnej (Cze-
chy, Polska, W´gry), ale z silnà tendencjà spadkowà w 1990 roku – 70%, w 1999
roku – 55%. Tak silne zmniejszenie stopnia koncentracji mo˝na t∏umaczyç zmia-
nami ustrojowymi w tym regionie. OdejÊcie od gospodarki centralnie planowanej
oznacza∏o w odniesieniu do sektora bankowego: wydzielenie nowych banków ze
starych struktur, liberalizacj´ zasad tworzenia nowych banków oraz dopuszcze-
nie banków zagranicznych do operacji na krajowym rynku.

Poziom stopnia koncentracji sektora bankowego zale˝y równie˝ od specy-
fiki danej gospodarki i uwarunkowaƒ historyczno-kulturowych. Specyfika ta jest
szczególnie widoczna w Stanach Zjednoczonych, gdzie awersja do silnych insty-
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tucji politycznych i gospodarczych, sk∏onnoÊç do decentralizacji i co za tym idzie
– du˝e zainteresowanie stopniem koncentracji sektora bankowego majà pod∏o˝e
historyczne. W efekcie na∏o˝one regulacje w sferze ograniczeƒ dotyczàcych eks-
pansji geograficznej i produktowej zaowocowa∏y bardzo du˝à liczbà dzia∏ajàcych
na terenie Stanów Zjednoczonych banków komercyjnych i znacznà dekoncentra-
cjà amerykaƒskiego sektora bankowego, co czyni go na tle sektorów w krach eu-
ropejskich z∏ym punktem odniesienia dla analizy porównawczej. Dla przyk∏adu
wskaênik koncentracji aktywów dziesi´ciu najwi´kszych banków w 1980 roku
wynosi∏ zaledwie 18,6% w 1985 roku – 17%, a w 1990 roku 20%, jednak˝e ze
wzgl´du na stopniowe znoszenie barier koncentracji na mocy ustawy Riegle–Ne-
alá z 1994 roku wartoÊç wskaênika w 1999 wynosi∏a ju˝ 36,7%.

Sektory bankowe krajów europejskich charakteryzujà si´ wy˝szà swobodà
dzia∏ania przy ∏àczeniu ich podmiotów oraz mniej restrykcyjnà politykà antymo-
nopolowà. W zwiàzku z tym prace z zakresu analizy i pomiaru stopnia koncen-
tracji sektorów bankowych nale˝à do rzadkoÊci i analiza taka dokonywana jest
najcz´Êciej na marginesie rozwa˝aƒ szerzej zakrojonych projektów badawczych.
I tak, na postawie danych zawartych w pracy autorstwa W. R. White’a The Co-
ming Transformation of Continental European Banking11 mo˝na wysnuç nast´-
pujàce wnioski. Po pierwsze, wskaênik koncentracji aktywów pi´ciu i dziesi´ciu
najwi´kszych banków w wybranych krajach w latach 1990–1996 wskazuje na
wysoki i rosnàcy poziom. Po drugie, liczba podmiotów bankowych sukcesywnie
spada, np.: Szwajcaria spadek o 96, Wielka Brytania o 108, W∏ochy o 156, Niem-
cy o 788, Francja o 216. Po trzecie, w Europie wyst´puje wyraêny podzia∏ na
kraje o bardzo wysokim i niskim stopniu koncentracji sektora. Do pierwszej gru-
py zaliczyç nale˝y Holandi´, gdzie w 1996 roku pi´ç banków kontrolowa∏o a˝
80% aktywów sektora oraz kraje skandynawskie. Drugà grup´ reprezentujà:
W∏ochy i Niemcy. Podzia∏ ten t∏umaczy si´ ukszta∏towanà historycznie struktu-
rà systemów bankowych.

Dane dotyczàce zró˝nicowania stopnia koncentracji sektorów bankowych
w 11 krajach europejskich w 1990 roku znajdujà si´ w artykule Lawrence’a G.
Goldberg’a i Anoopa Rai’a12, gdzie na marginesie g∏ównego nurtu rozwa˝aƒ au-
torzy zawarli podzia∏ ze wzgl´du na koncentracj´ zbioru depozytów dla banków
komercyjnych, mierzonà wskaênikiem Herfindahla–Hirschmana, przy czym po-
ziom wskaênika powy˝ej 12% klasyfikowa∏ dany sektor jako wysoce skoncentro-
wany. I tak, do grupy krajów o wysokim stopniu koncentracji zbioru depozytów
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zaliczyç nale˝y: Dani´, Finlandi´, Szwecj´, Belgi´, Szwajcari´, Francj´, Wielkà
Brytani´. Kraje o niskim stopniu koncentracji to: Niemcy, Austria, W∏ochy, Hisz-
pania. Zgodnie z przeprowadzonà wczeÊniej analizà, wg powy˝szej klasyfikacji Pol-
sk´ nale˝a∏by zaliczyç do krajów o nisko skoncentrowanym sektorze bankowym,
chocia˝ poziom wskaênika stawia polski sektor na pograniczu przedzia∏u klasy-
fikacji, a w 1995 i 1998 roku próg 12% zosta∏ przekroczony. Wynik ten jest po-
dobny do stopnia koncentracji we Francji 12% i Austrii 11%. Porównanie nie jest
w pe∏ni miarodajne, ze wzgl´du na znaczne rozbie˝noÊci horyzontu czasowego.
Dane mogàce stanowiç lepsze porównanie odnajdujemy w pracy Sandrine Corvo-
isier i Reint’a Gropp’a13, bowiem zawarto tam pomiar stopnia koncentracji ak-
tywów bankowych w dziesi´ciu krajach europejskich za pomocà wskaênika Her-
findahla–Hirschmana.

Tabela 4. Wskaêniki Herfindahla–Hirschmana w dla aktywów bankowych w Eu-
ropie w latach 1994–1999

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Austria 7,006 7,004 7,150 8,094 9,788 9,167

Belgia 9,574 9,622 9,858 10,045 11,412 17,701

Finlandia 22,747 32,779 32,494 33,662 34,323 34,109

Francja 3,984 3,984 3,992 4,141 4,369 5,363

Niemcy 1,393 1,484 1,590 1,779 2,170 2,376

Irlandia bd 14,707 14,973 12,260 10,741 11,059

W∏ochy 3,068 3,168 2,915 2,829 2,920 2,850

Holandia 19,893 20,583 20,234 21,164 23,184 19,166

Portugalia 10,016 9,571 9,309 9,388 9,366 9,571

Hiszpania 3,879 3,760 3,896 3,992 4,271 5,682

Polska 8,500 8,590 7,880 7,580 8,830 8,070

èród∏o: Sandrine Corvoisier, Reint Gropp (2001), op. cit., s. 29 oraz obliczenia w∏asne.

Wed∏ug tabeli 4 sektory bankowe w krajach europejskich, poza Irlandià
i W∏ochami, podlegajà ciàg∏emu wzrostowi stopnia koncentracji i w analogicznym
horyzoncie czasowym dotyczy to tak˝e polskiego sektora bankowego, chocia˝ trend
wzrostowy nie jest tu tak wyraêny, jak na przyk∏ad w Belgii czy w Niemczech.
Stopieƒ koncentracji w Polsce najbardziej przypomina sektor austriacki czy bel-
gijski, jednak˝e tam koncentracja w latach 1996–1999 znacznie si´ nasili∏a. Po-
nadto tabela 4 potwierdza znaczne ró˝nice w stopniu koncentracji europejskich
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sektorów bankowych. Jedynà prawid∏owoÊcià o charakterze ekonomicznym jest
fakt, i˝ najwi´ksze gospodarki europejskie, jak: Niemcy, Francja, W∏ochy posia-
dajà najbardziej zdekoncentrowane sektory bankowe.

4. Podsumowanie

Literatura przedmiotu postuluje zagadnienie neutralnoÊci wp∏ywu stopnia kon-
centracji sektora bankowego na nat´˝enie konkurencji w nim panujàcej oraz wy-
st´powanie w polskim sektorze bankowym konkurencji monopolistycznej, zatem
za∏o˝enie to obejmuje równie˝ i neutralnoÊç wobec poziomu cen produktów ban-
kowych. Niemniej ceny te w polskim sektorze bankowym sà nominalnie dwu-
krotnie wy˝sze ni˝ w krajach starej Unii. Wy˝ej przedstawiona reakcja banków
na redukcje stóp procentowych w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2002 roku
jest trudna do zaakceptowania w konkurencji monopolistycznej. Za wzrost ceny
kredytu nie odpowiada∏ tu jednak wy∏àcznie wzrost koncentracji sektora w tym
okresie, lecz zadecydowa∏y równie˝ inne czynniki, jak znaczny wzrost ryzyka
kredytowego i lukratywne zakupy papierów skarbowych.

Prognozowany dalszy wzrost koncentracji sektora brakowego nie nastàpi∏,
na co wskazuje pomiar koncentracji niemal wszystkich wielkoÊci reprezentatyw-
nych dla sektora. Ponadto spadek stopnia koncentracji jest silnie skorelowany ze
wzrostem gospodarczym, który z pewnym opóênieniem prze∏o˝y∏ si´ na popraw´
wyników sektora. Spadek liczby banków nie jest to˝samy ze wzrostem koncen-
tracji. Pomimo ˝e w latach 2002–2003 liczba banków by∏a znacznie mniejsza w sto-
sunku do okresu 1996–1999, to przyrost stopnia koncentracji mierzony wskaêni-
kiem Herfindahla–Hirschmana i wskaênikami WK(3;8;15) nie by∏ równomiernie
mocno skorelowany z tym spadkiem. Pomiary koncentracji poszczególnych pozy-
cji bilansów banków potwierdzi∏y równie˝ inne zale˝noÊci. Po pierwsze, du˝e
banki detaliczne wyst´pujà na rynku pieni´˝nym jako kapita∏odawcy netto, za-
tem kupujà gros papierów skarbowych, co objawia si´ wysokim stopniem kon-
centracji tej pozycji bilansu. Po drugie, depozyty bankowe sà bardziej skoncen-
trowane ni˝ nale˝noÊci ze wzgl´du na dominacj´ du˝ych banków na rynku
depozytów, chodzi tu szczególnie o hegemoni´ PKO BP.

Silnie skoncentrowane sektory bankowe charakterystyczne sà dla krajów
o niskim rozwoju gospodarczym i ma∏ej liczbie ludnoÊci, gdzie w d∏u˝szym okre-
sie przetrwaç mogà tylko nieliczne instytucje bankowe. Jednak nie jest to regu-
∏à, bowiem niektóre kraje wysoko rozwini´te posiadajà bardzo skoncentrowane
i dobrze dzia∏ajàce sektory bankowe, jednak˝e ze wzgl´du na uwarunkowania hi-
storyczne. Uwarunkowania te powodujà równie˝ dekoncentracj´ sektora, jak ma
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to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Ograniczenia w koncentracji oraz drugo-
rz´dna rola banków w finansowaniu sektora przedsi´biorstw zaowocowa∏y bar-
dzo du˝à liczbà ma∏ych banków. W Europie wyst´puje bardzo wyraêny podzia∏
na kraje o bardzo wysokim i niskim stopniu koncentracji sektora bankowego.
Decydujà tu równie˝ uwarunkowania historyczne. Niemniej sektory w wi´kszoÊci
krajów europejski ulegajà ciàg∏ej konsolidacji. Polski sektor bankowy mo˝na na-
zwaç Êrednio skoncentrowanym, bowiem le˝y na pograniczu progu klasyfikacji.
Pod wzgl´dem stopnia koncentracji najbardziej przypomina sektor austriacki.
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Ma∏gorzata Zaleska, Justyna Borudzka
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Wnioski wynikajàce z integracji nadzorów nad rynkiem
finansowym, z uwzgl´dnieniem implikacji dla Polski

1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie koƒczy cykl artyku∏ów poÊwi´conych nadzorowi zintegro-
wanemu nad rynkiem finansowym. Celem artyku∏u jest przedstawienie korzyÊci
oraz problemów wynikajàcych z integracji nadzorów nad rynkiem finansowym
na przyk∏adzie krajów, które wprowadzi∏y zintegrowany model nadzoru. Na tle
doÊwiadczeƒ analizowanych paƒstw okreÊlona zostanie mo˝liwoÊç i potrzeba zmia-
ny modelu nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.

2. KorzyÊci i problemy wynikajàce z integracji nadzorów
nad rynkiem finansowym na przyk∏adzie krajów
skandynawskich i Wielkiej Brytanii

KilkanaÊcie lat po wprowadzeniu zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finanso-
wym w poszczególnych krajach Skandynawii panuje przekonanie o znacznych
korzyÊciach p∏ynàcych z integracji. W ka˝dym z trzech analizowanych krajów
skandynawskich (Norwegii, Szwecji i Danii) pozytywne opinie o efektach inte-
gracji przewa˝ajà nad negatywnymi konsekwencjami integracji.

Nie ma w∏aÊciwie wàtpliwoÊci co do tego, ˝e powo∏anie nadzoru „pod jed-
nym dachem” przyczyni∏o si´ do znacznej poprawy stanu regulacji finansowych
w Norwegii, Szwecji i Danii. Utworzenie du˝ego, quasi-autonomicznego cia∏a re-
gulacyjnego spowodowa∏o nadanie mu wy˝szego statusu w ramach gospodarki
narodowej ni˝ pojedyncze instytucje nadzorcze mog∏y osiàgnàç1. Zintegrowane
nadzory sà zdolne odnieÊç wi´kszy sukces ni˝ pojedyncze instytucje, m.in. w kon-
troli wielkoÊci i jakoÊci funduszy niezb´dnych do wype∏niania zobowiàzaƒ. Poza
tym sà w stanie stworzyç kadr´ profesjonalnych pracowników i dzi´ki temu
uniknàç problemów z rekrutacjà i retencjà.

Omawiane kraje oceniajà wprowadzenie nadzoru zintegrowanego pozytyw-
nie równie˝ ze wzgl´du na znaczne zmniejszenie kosztów dzia∏ania, w stosunku

1 http://wbln0018.worldbank.org, 25.10.2004.



do wydatków ponoszonych przez oddzielne instytucje. Wszystkie analizowane
kraje jednog∏oÊnie twierdzà, ˝e osiàgn´∏y popraw´ efektywnoÊci oraz korzyÊci
skali, dodajàc jednak, ˝e zysków tych nie mo˝na obiektywnie oszacowaç. Jak wcze-
Êniej wspomniano, nie ma równie˝ wàtpliwoÊci, ˝e ustanowienie zintegrowanej
instytucji znacznie poprawi∏o pozycj´ nadzoru w Norwegii, Szwecji i Danii, po-
niewa˝ wsz´dzie jest to cia∏o wzgl´dnie du˝e, w porównaniu z ca∏ym systemem
finansowym – pojedyncze instytucje nie osiàgn´∏yby takiego znaczenia ani si∏y2.
Nale˝y równie˝ odnotowaç, ˝e du˝ej, centralnej instytucji znacznie ∏atwiej jest
pozyskaç fundusze na prowadzenie dzia∏alnoÊci i wykonywanie codziennych obo-
wiàzków.

Mimo ˝e zintegrowany nadzór przyczyni∏ si´ do polepszenia standardów
regulacyjnych i zbudowania „wydajnoÊci” nadzorczej, to nastàpi∏ ograniczony po-
st´p w zakresie usprawnienia koordynacji nadzoru nad konglomeratami finanso-
wymi3. JeÊli chodzi o korzyÊci p∏ynàce z integracji, to nie sà one w omawianym
zakresie tak ewidentne w praktyce, jak mo˝na by oczekiwaç. W teorii, nadzorca
zintegrowany powinien byç zdolny do oszacowania ∏àcznego ryzyka ka˝dej z grup
w konglomeracie, podczas gdy wyspecjalizowany nadzorca skupi∏by si´ na poszcze-
gólnych jednostkach w grupie. Zintegrowany nadzór powinien równie˝ wyelimi-
nowaç mo˝liwoÊç arbitra˝u regulacyjnego, zwi´kszyç przejrzystoÊç i efektywnoÊç
dzia∏ania. W rzeczywistoÊci powsta∏y jednak trudnoÊci w osiàgni´ciu niektórych
z wy˝ej wymienionych korzyÊci.

Po cz´Êci przyczynà mo˝e byç to, ˝e administracyjna reorganizacja nie
mia∏a odbicia w zmianie prawodawstwa, tzn. reorganizacjom administracyjnym
nie towarzyszy∏y zmiany legislacyjne. W rezultacie pojawi∏ si´ brak jednego, spój-
nego aktu prawnego, na podstawie którego konglomeraty mog∏yby Êwiadczyç us∏u-
gi finansowe4. Niezale˝ni obserwatorzy oceniajà, ˝e w Norwegii próba zintegro-
wania i ujednolicenia prawodawstwa regulujàcego poszczególne segmenty rynku
finansowego (np.: przeprowadzanie kontroli banków, ubezpieczycieli i firm ryn-
ku kapita∏owego przez te same zespo∏y kontrolne) zakoƒczy∏a si´ wr´cz niepo-
wodzeniem. Duƒski Finanstilsynet powsta∏ jako struktura administracyjna nie
majàca jednolitych podstaw prawnych i przez ponad 10 lat funkcjonowa∏ w opar-
ciu o prawodawstwo odziedziczone po specjalistycznych instytucjach nadzorczych5.

Kolejnym problemem jest stworzenie sprawnie funkcjonujàcej wewn´trznej
struktury organizacyjnej zintegrowanej instytucji nadzorujàcej. Zintegrowany nad-
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zór wprowadzono, zachowujàc poprzednie specjalistyczne agencje jako oddzielne
departamenty nowej instytucji, z ca∏à ich odr´bnoÊcià merytorycznà i kulturowà.
Wi´kszoÊç wewn´trznych komórek organizacyjnych powsta∏a poprzez ca∏oÊciowe
przeniesienie z dotychczasowej, oddzielnej instytucji nadzoru. Zachowa∏y one po-
przedni styl pracy i sposoby komunikacji, co nie wp∏yn´∏o na podniesienie efek-
tywnoÊci ich dzia∏ania i nie usprawni∏o mechanizmów informacyjnych, a jedno-
czeÊnie nie u∏atwi∏o wspó∏pracy z resztà instytucji. Zlikwidowanie tego podzia∏u
– bez czego nie mo˝na osiàgnàç przynajmniej niektórych z zak∏adanych korzyÊci
– okaza∏o si´ niezmiernie trudne. Z drugiej strony, próby g∏´bszego zintegrowa-
nia poszczególnych departamentów doprowadzi∏y do powstania nadmiernie z∏o-
˝onych struktur zarzàdzania. Poza tym przeniesienie wszystkich zadaƒ na jed-
nego nadzorc´ rodzi niebezpieczeƒstwo przecià˝enia obowiàzkami6.

Jak wynika z powy˝szych rozwa˝aƒ, w analizowanych krajach skandynaw-
skich integracja nie zakoƒczy∏a si´ pe∏nym sukcesem. Zlikwidowanie odr´bnoÊci
poszczególnych departamentów nowo utworzonych instytucji nadzorujàcych, co
jest niezb´dne do prawid∏owego funkcjonowania nowej instytucji, okaza∏o si´ nie-
zmiernie trudne. Tam gdzie dokonano g∏´bokiej integracji, powsta∏y bardzo z∏o-
˝one i ma∏o elastyczne struktury zarzàdzania. Ponadto próba zintegrowania i ujed-
nolicenia prawodawstwa regulujàcego poszczególne segmenty rynku finansowego
albo zakoƒczy∏a si´ niepowodzeniem, albo korzyÊci p∏ynàce z nowych rozwiàzaƒ
nie przewy˝szy∏y kosztów zwiàzanych z ich wprowadzeniem. Istotne jest, ˝e w kra-
jach skandynawskich osiàgni´to wi´kszy stopieƒ harmonizacji nadzoru bankowe-
go i nadzoru nad rynkiem kapita∏owym ni˝ nadzoru bankowego i ubezpieczenio-
wego. DoÊwiadczenia skandynawskie wskazujà, ˝e ∏atwiej jest zintegrowaç nadzór
bankowy z nadzorem nad rynkiem kapita∏owym ni˝ nadzór bankowy i ubezpie-
czeniowy.

JednoczeÊnie nie mo˝na zapominaç o znaczàcych korzyÊciach – omówio-
nych wczeÊniej, wynikajàcych z wprowadzenia nowego modelu nadzoru w kra-
jach skandynawskich. Wyeliminowanie trudnoÊci i niedociàgni´ç jest kwestià
czasu, dà˝enia do ulepszania zasad funkcjonowania nadzoru.

Dokonujàc oceny zintegrowanego modelu nadzoru nad rynkiem finansowym
w Wielkiej Brytanii, nale˝y stwierdziç, ˝e decyzja o integracji by∏a trafna. Trud-
no jest tu jednak o daleko idàce wnioski z uwagi na krótki okres dzia∏alnoÊci
FSA. Niewàtpliwie za sukces mo˝na uznaç to, ˝e w Wielkiej Brytanii uda∏o si´
zintegrowaç pomyÊlnie a˝ 9 odr´bnych instytucji7. Mimo ˝e brytyjski rynek fi-
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nansowy jest bardzo zdywersyfikowany i mniej skoncentrowany ni˝ skandynawski,
a Wielka Brytania jest mi´dzynarodowym centrum finansowym, to stworzono
struktur´ gwarantujàcà jasnà i kompleksowà odpowiedzialnoÊç jednego nadzor-
cy. Lepsza ni˝ w pozosta∏ych omawianych krajach organizacja procesu integra-
cyjnego w Wielkiej Brytanii mo˝e wynikaç z faktu, ˝e sam pomys∏ integracji nad-
zorów nie by∏ nowy. Ju˝ wczeÊniej istnia∏a koncepcja lead supervision, który
pe∏ni∏ rol´ wiodàcego nadzorcy, stanowi∏ forum wymiany informacji pomi´dzy
jednostkami nadzorczymi i nadzorowa∏ grupy skonsolidowane8. Co wi´cej, do-
Êwiadczenia Skandynawii z wprowadzania zintegrowanego nadzoru nad rynkiem
finansowym niewàtpliwie mog∏y stanowiç punkt odniesienia w przypadku Wiel-
kiej Brytanii.

3. Przes∏anki i mo˝liwoÊci integracji nadzorów nad rynkiem
finansowym w Polsce

Jak wy˝ej wspomniano, wprowadzenie systemów zintegrowanego nadzoru nad
rynkiem finansowym w Norwegii, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii i innych kra-
jach, pomimo problemów, przynios∏o niewàtpliwie wiele korzyÊci. Na tle powy˝-
szego powstaje pytanie: czy mo˝na wprowadziç podobne rozwiàzania w zakresie
nadzoru w innych krajach i przyswoiç omawiane systemy jako gotowe modele?

Wydaje si´, ˝e przyk∏ad analizowanych krajów mo˝e byç wzorcem dla kra-
jów, które obecnie rozwa˝ajà stworzenie zintegrowanego nadzoru nad rynkiem
finansowym. JednoczeÊnie doÊwiadczenia omawianych krajów jedynie naÊwietla-
jà prawdopodobne i mo˝liwe konsekwencje wprowadzenia nadzoru zintegrowa-
nego i nie sà ˝adnym ostatecznym wyznacznikiem. Sytuacja ka˝dego pojedyncze-
go kraju i specyfika rynków finansowych sà odmienne i te uwarunkowania nale˝y
przede wszystkim gruntownie przeanalizowaç pod kàtem ewentualnych zmian9.
Nauka p∏ynàca w omawianej kwestii z Europy Pó∏nocnej pe∏ni co najwy˝ej rol´
niewià˝àcej podpowiedzi lub wskazówki.

Bioràc pod uwag´ powy˝sze rozwa˝ania, mo˝na postawiç kolejne pytanie:
czy doÊwiadczenia krajów, które wprowadzi∏y zintegrowany nadzór nad rynkiem
finansowym mogà byç cennà wskazówkà dla Polski? JednoczeÊnie warto zasta-
nowiç si´: czy w Polsce mo˝liwa i potrzebna jest integracja nadzorów nad ryn-
kiem finansowym?
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Obecnie w Polsce nadzór nad instytucjami finansowymi sprawujà przede
wszystkim:

• Komisja Nadzoru Bankowego (KNB),

• Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE),

• Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d (KPWiG).
Analiza wzajemnych relacji mi´dzy instytucjami nadzorczymi w Polsce wska-

zuje, ˝e aspekt ich niezale˝noÊci, zw∏aszcza personalnej, finansowej i programo-
wej, nie jest zachowany. Instytucje te sà zale˝ne przede wszystkim od struktur
rzàdowych i banku centralnego10. KNB jest podmiotem kolegialnym, który two-
rzà: Prezes NBP (jako przewodniczàcy Komisji), Minister Finansów albo delego-
wany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
(jako zast´pca przewodniczàcego Komisji), przedstawiciel Prezydenta RP, Prezes
Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przewodniczàcy Komisji Papie-
rów WartoÊciowych i Gie∏d lub jego zast´pca, przedstawiciel Ministerstwa Finan-
sów oraz Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego. W pracach KNB uczestni-
czy przedstawiciel Zwiàzku Banków Polskich (g∏os doradczy). Podobnie jak KNB,
równie˝ KNUiFE jest organem kolegialnym. W jej sk∏ad wchodzà: Przewodniczà-
cy Komisji (powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów na wspólny wniosek Mi-
nistra Finansów oraz Ministra Polityki Spo∏ecznej), dwaj zast´pcy Przewodniczà-
cego Komisji (przedstawiciel wyznaczony przez Ministra Finansów oraz Ministra
Polityki Spo∏ecznej) oraz cz∏onkowie Komisji, tj. Przewodniczàcy Komisji Papie-
rów WartoÊciowych i Gie∏d albo wyznaczony przez niego zast´pca przewodniczà-
cego oraz Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W posiedzeniu
Komisji z g∏osem doradczym uczestniczà: Rzecznik Ubezpieczonych, Przedstawi-
ciel Prezydenta RP oraz Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego. Natomiast
cz∏onkami KPWiG sà przedstawiciele: Ministra Finansów, Ministra Skarbu Paƒ-
stwa, Prezesa Narodowego Banku Polskiego – Generalny Inspektor Nadzoru
Bankowego, Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prze-
wodniczàcego Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych11.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e zasady funkcjonowania omawianych instytucji ure-
gulowane sà w ró˝nych aktach prawnych. Brak jednego aktu prawnego oraz zin-
tegrowanego organu sprawujàcego kontrol´/nadzór prowadzi do „rozmycia” kom-
petencji i odpowiedzialnoÊci oraz braku spójnoÊci i przejrzystoÊci aktów prawnych,
a nawet sprzecznoÊci mi´dzy nimi. Z drugiej strony, w przypadku powo∏ania „su-
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pernadzorcy”, instytucji „kolosa”, powstaç mogà problemy w sferze organizacji
i zarzàdzania, m.in. trudnoÊci w wypracowaniu wspólnych standardów i stano-
wisk, a tak˝e w zakresie kontrolowania. Powo∏anie jednego „supernadzorcy” mo-
˝e prowadziç do powstania jednego podmiotu, który w konsekwencji musi reali-
zowaç sprzeczne cele12.

Istotnym novum w zakresie sprawowania nadzoru bankowego w Polsce,
wprowadzonym przez nowelizacj´ ustawy Prawo bankowe, sà obowiàzujàce od 1
stycznia 2002 roku przepisy dotyczàce nadzoru skonsolidowanego. Na podstawie
wspomnianych przypisów nadzorowi bankowemu podlegajà banki, które dzia∏ajà
w holdingach finansowych (z instytucjà finansowà jako podmiotem dominujà-
cym), jak i holdingach o dzia∏alnoÊci mieszanej (z podmiotem dominujàcym nie-
b´dàcym instytucjà finansowà). Regulacje te upowa˝niajà KNB m.in. do badania
skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych ca∏ych holdingów oraz sprawozdaƒ
finansowych, sporzàdzanych dla podmiotów zale˝nych z danej grupy. Ponadto,
inspektorzy nadzoru bankowego lub osoby upowa˝nione przez KNB mogà doko-
nywaç czynnoÊci kontrolnych w podmiotach, które wchodzà w sk∏ad tych holdin-
gów. Na podstawie specjalnych porozumieƒ, zawieranych pomi´dzy organami
nadzoru nad rynkiem finansowym, inspektorzy nadzoru bankowego mogà uczest-
niczyç w czynnoÊciach kontrolnych, dokonywanych w podmiotach poddanych
nadzorowi KPWiG i KNUiFE13.

Namiastkà integracji nadzoru jest równie˝ uczestnictwo w KNB przedsta-
wicieli innych instytucji, w tym Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d. Nieste-
ty, w pracach KNB nie uczestniczy przedstawiciel nadzoru nad rynkiem ubezpie-
czeƒ i funduszy emerytalnych, a to powoduje, ˝e w Komisji nie sà reprezentowani
przedstawiciele wszystkich segmentów rynku finansowego. Ponadto brak unor-
mowaƒ w zakresie nadzoru skonsolidowanego w przypadku KNUiFE oraz KPWiG
mo˝e stwarzaç trudnoÊci z faktycznym i kompleksowym przeprowadzaniem sku-
tecznego nadzoru nad ca∏ymi grupami finansowymi, co mo˝e z czasem staç si´
problemem o charakterze systemowym14.

Warto jednoczeÊnie zauwa˝yç, ˝e w Polsce ju˝ funkcjonuje nadzór cz´Êcio-
wo zintegrowany (Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych). Na
podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2002 roku o zmianach w organiza-
cji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im
podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, nowym podmiotem nadzo-
rujàcym dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà, dzia∏alnoÊç funduszy emerytalnych i dzia-
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∏alnoÊç pracowniczych programów emerytalnych jest w∏aÊnie KNUiFE. Na pod-
stawie powy˝szej ustawy nowy podmiot przejà∏ kompetencje dwóch dotychczaso-
wych podmiotów nadzorczych. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e pomimo stworzenia
nowej instytucji nadzorczej jej kompetencje, dotyczàce poszczególnych rynków:
ubezpieczeniowego i funduszy emerytalnych, wcià˝ okreÊlone sà w dwóch usta-
wach: w ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i w ustawie o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych15. Dokonano zatem integracji organizacyjnej
dwóch odr´bnych nadzorów, bez scalenia prawodawstwa w omawianym zakresie.

Obecnie, w celu zapewnienia ochrony uczestnikom rynku finansowego w Pol-
sce, poszczególne organy nadzoru nad tym rynkiem wspó∏pracujà ze sobà. Prze-
jawia si´ to w deklaracji wzajemnej wymiany informacji, a tak˝e wspó∏dzia∏ania
z innymi organami administracji rzàdowej i stosownymi instytucjami. Zgodnie
z ustawà Prawo bankowe KNB mo˝e – na zasadach wzajemnoÊci – udzielaç i otrzy-
mywaç informacje od KPWiG oraz KNUiFE, niezb´dne do prawid∏owego wyko-
nywania ustawowo okreÊlonych zadaƒ w zakresie nadzoru. Podobnie, jednym z za-
daƒ KPWiG jest wspó∏dzia∏anie z innymi organami administracji rzàdowej, NBP
oraz instytucjami i uczestnikami publicznego obrotu w zakresie kszta∏towania
polityki gospodarczej paƒstwa, zapewniajàcej rozwój rynku papierów wartoÊcio-
wych. Jednà z kompetencji KNUiFE jest natomiast wspó∏dzia∏anie z organami
administracji rzàdowej, NBP, Zak∏adem Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, towarzystwa-
mi, podmiotami dzia∏ajàcymi na rzecz funduszy oraz zwiàzkami pracodawców,
zwiàzkami zawodowymi i innymi organizacjami spo∏ecznymi w zakresie kszta∏-
towania polityki paƒstwa zapewniajàcej bezpieczny rozwój funduszy i pracowni-
czych programów emerytalnych. Komisja realizuje to zadanie m.in. poprzez
udzielanie informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie niezb´dnym
do sprawowania nadzoru nad bankami pe∏niàcymi funkcje depozytowe i banka-
mi b´dàcymi akcjonariuszami towarzystw, jak równie˝ poprzez udzielanie infor-
macji KPWiG w zakresie niezb´dnym do prowadzenia nadzoru nad dzia∏alnoÊcià
Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych16.

Uprawnienia organów nadzorczych nad podmiotami rynku finansowego
w Polsce nacechowane sà troskà prawodawcy o to, aby istnia∏a wspó∏praca po-
mi´dzy organami nadzoru. Wydaje si´ jednak, ˝e dla bezpieczeƒstwa funkcjono-
wania rynku kwestie wspó∏pracy powinny byç bardziej jednorodnie i precyzyjnie
uregulowane. Przygotowanie w tym celu specjalnej regulacji mog∏oby staç si´
podstawà do stworzenia w Polsce jednego mechanizmu lub jednej instytucji nad-
zorczej, która – wzorem np. brytyjskiej Financial Services Authority – sta∏aby si´
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silnym i skutecznym wykonawcà zadaƒ nadzorczych nad ca∏ym polskim rynkiem
finansowym17. Obecne zasady sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym
w Polsce dalekie sà od modelu zintegrowanego.

Pytania, jakie polskie instytucje nadzorcze nad rynkiem finansowym i de-
cydenci powinni sobie postawiç, sà nast´pujàce:

• czy pojawià si´ korzyÊci skali z integracji nadzorów nad rynkiem finan-
sowym?

• jaka jest skala sektora finansowego?

• czy sektor finansowy jest skoncentrowany i w jakim stopniu?

• czy konglomeraty finansowe sà istotnà cz´Êcià systemu finansowego?
Udzielenie prawid∏owych odpowiedzi na te pytania nie jest ∏atwe. Trudno

jednoznacznie oceniç korzyÊci skali. Zapewne powsta∏yby one dzi´ki stosowaniu
jednego, zintegrowanego systemu informatycznego, wspó∏dzieleniu informacji i in-
frastruktury. JeÊli zaÊ chodzi o odpowiedzi na pozosta∏e pytania nale˝y stwier-
dziç, ˝e sektor finansowy w Polsce na tle krajów rozwini´tych charakteryzuje si´
ma∏à skalà dzia∏alnoÊci, zdominowany jest przez sektor bankowy, a konglomera-
ty finansowe, stopniowo wraz z procesami globalizacji, odgrywajà na rynku fi-
nansowym coraz wi´kszà rol´. Powy˝sze pozwala stwierdziç, ˝e w przypadku
Polski wyst´pujà zarówno argumenty za, jak i przeciw integracji nadzorów nad
rynkiem finansowym.

Obserwujàc tendencje w zakresie integrowania nadzorów nad rynkiem eu-
ropejskim nale˝y wskazaç, ˝e czynniki zewn´trzne wymuszà najprawdopodobniej
integracj´ równie˝ w Polsce. W dobie zacierania si´ granic mi´dzy poszczególny-
mi segmentami rynku finansowego i poszczególnymi krajami nadzór zintegrowa-
ny jest w∏aÊciwym modelem. W przypadku Polski nadzór taki powinien byç two-
rzony wokó∏ nadzoru bankowego, z uwagi, i˝ jak wy˝ej wspomniano, sektor ten
jest dominujàcy. Wspomnieç nale˝y tak˝e o projekcie europejskim (dyrektywa
CAD III), majàcym na celu wy∏onienie tzw. nadzorcy konsolidujàcego (wiodàce-
go) dla banków funkcjonujàcych w ró˝nych krajach (obszarach geograficznych)
Unii Europejskiej. W przeciwieƒstwie do koncepcji integracji nadzorów nad ryn-
kiem finansowym w skali danego kraju – która nie jest wymagana przez przepi-
sy unijne – integracja nadzorów bankowych w skali unijnej b´dzie najprawdopo-
dobniej narzucona przepisami prawnymi.

Opinie przedstawicieli rynku finansowego i ekspertów, na temat integracji
nadzorów nad rynkiem finansowym, sà podzielone. Mo˝na wyodr´bniç dwa pod-
stawowe nurty proponowanych zmian w zakresie nadzoru: pierwszy, opierajàcy
si´ na jeszcze wi´kszej ni˝ obecnie wspó∏pracy i wymianie informacji pomi´dzy
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samodzielnymi nadzorcami nad poszczególnymi segmentami rynku finansowego
i drugi, polegajàcy na wyodr´bnieniu „supernadzorcy”. Zwolennikami pierwsze-
go modelu sà przede wszystkim przedstawiciele, zarzàdzajàcy obecnie funkcjonu-
jàcymi pojedynczymi nadzorami. Zwolennikami drugiego nurtu sà przede wszyst-
kim bankowcy, którzy twierdzà, ˝e sk∏adki na dzia∏alnoÊç w∏adz nadzorczych sà
wy˝sze tam, gdzie istnieje kilka w∏adz regulacyjnych18.

Piotr Zapadka podwa˝a realnoÊç rozwiàzania zak∏adajàcego utworzenie
w Polsce instytucji nadzorczej na wzór brytyjskiej FSA (nadzór pod jednym da-
chem). Argumentuje to niskà ÊwiadomoÊcià omawianego problemu i aktualnym
stanem polskich rozwiàzaƒ prawnych19.

Reasumujàc, w Polsce nie wyst´pujà obecnie tendencje do integrowania nad-
zorów nad rynkiem finansowym20. Z drugiej strony, nale˝y postulowaç integra-
cj´ polskich instytucji nadzorczych nad rynkiem finansowym – jeÊli weêmie si´
pod uwag´ zalecenia MFW dla Polski, zawarte w dokumencie „Republic of Po-
land: financial stability assessment”, czyli21:

• postulat wi´kszej autonomii dla nadzorów nad rynkiem finansowym,

• potrzeba wi´kszej koordynacji dzia∏aƒ mi´dzy nadzorami krajowymi nad
rynkiem finansowym,

• koniecznoÊç wi´kszych uprawnieƒ wykonawczych nadzorów nad rynkiem
finansowym,

• potrzeba zobligowania firm do sporzàdzania cz´stszych raportów skonso-
lidowanych i przeprowadzania nadzoru skonsolidowanego nad instytucja-
mi funkcjonujàcymi na rynku finansowym.

4. Podsumowanie

W sytuacji post´pujàcej konsolidacji instytucji finansowych, w tym banków, po-
wstawania instytucji finansowych o charakterze ogólnoÊwiatowym, a tak˝e kon-
glomeratów oferujàcych jednoczeÊnie us∏ugi bankowe, inwestycyjne i ubezpiecze-
niowe, pozostawienie nadzoru na szczeblu krajowym mo˝e byç êród∏em jego s∏aboÊci.
Post´pujàca integracja rynków finansowych utrudnia pojedynczym, krajowym w∏a-
dzom nadzorczym ocen´ i monitorowanie zarówno ryzyka dotyczàcego pojedyn-
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czych instytucji, jak i ca∏ego systemu finansowego22. Zintegrowanie nadzoru nad
bankami dzia∏ajàcymi w kilku krajach Unii Europejskiej wydaje si´ przesàdzone.

Przyj´cie koncepcji pe∏nej integracji nadzorów nad rynkiem finansowym
w Polsce wymaga∏oby dokonania bardzo g∏´bokich zmian w organizacji instytu-
cji nadzorczych. Pe∏na integracja oznacza∏aby koniecznoÊç przeprowadzenia nie
tylko zewn´trznego po∏àczenia tych instytucji, ale tak˝e g∏´bokiego zintegrowa-
nia struktur wewn´trznych oraz zasadniczà nowelizacj´ wielu aktów prawnych,
gwarantujàcych przejÊcie od nadzoru instytucjonalnego do nadzoru funkcjonal-
nego. Wy∏àczna integracja zewn´trzna nie przynios∏aby bowiem wymiernych
efektów. Wspomnieç nale˝y tak˝e o wysokich kosztach integracji nadzorów, zw∏asz-
cza w poczàtkowej fazie tego procesu. Bioràc pod uwag´ wysoki deficyt bud˝eto-
wy w Polsce mo˝na domniemywaç, ˝e idea integracji nadzorów nad rynkiem fi-
nansowym najprawdopodobniej nie spotka si´ w najbli˝szym czasie z dostatecznym
zrozumieniem decydentów i spo∏eczeƒstwa.
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Leasing Êrodków transportu drogowego.
Uwarunkowania rozwoju

1. Polski rynek leasingu

Patrzàc z perspektywy czasu mo˝na uznaç, ˝e leasing na dobre zadomowi∏ si´
w naszej gospodarce, b´dàc stosunkowo prostym sposobem finansowania inwe-
stycji. Jest to szczególnie istotne w sytuacji permanentnego braku kapita∏u, na
co uskar˝a si´ wielu przedsi´biorców.

Utrzymujàce si´ nadal wysokie stopy procentowe kredytów skutecznie
zniech´cajà podmioty gospodarcze do zad∏u˝ania si´ tà drogà, zw∏aszcza ˝e pro-
cedury bankowe w dalszym ciàgu zdajà si´ nie dostrzegaç potrzeby kszta∏towa-
nia regulacji w taki sposób, aby odpowiada∏y one w szerszym stopniu specyfice
naszej przedsi´biorczoÊci. Sà to bowiem w przewa˝ajàcej cz´Êci (ponad 99%) fir-
my ma∏e, prowadzone w wielu przypadkach przez osoby nieposiadajàce wykszta∏-
cenia ekonomicznego, borykajàce si´ z problemami niedoboru Êrodków finansu-
jàcych bie˝àcà dzia∏alnoÊç. Dochodzi do tego jeszcze problem krótkiego sta˝u
rynkowego, wskazujàcego na stosunkowo niewielkie doÊwiadczenie gospodarcze.
Wszystko razem sprawia, ˝e szeroka oferta kredytowa banków w zakresie finan-
sowania przedsi´biorstw nie zawsze przek∏ada si´ na autentycznà gotowoÊç tych
instytucji do podejmowania pozytywnych decyzji kredytowych. Banki uwa˝ajà
bowiem, ˝e specyfika i sytuacja przedsi´biorstw w Polsce (zw∏aszcza z sektora
ma∏ych i Êrednich jednostek) wskazuje nadal na wysokie ryzyko w przypadku
kredytowania ich dzia∏alnoÊci. Takie podejÊcie znajduje niestety swój wyraz w re-
strykcyjnych regulacjach bankowych oraz wysokiej marzy, istotnie wp∏ywajàcej
na wzrost kosztów kredytowania. W efekcie, stopy procentowe kredytów sà na-
dal w Polsce znacznie wy˝sze od poziomu inflacji oraz od stóp kszta∏towanych
przez bank centralny.

W takich warunkach nie mo˝e dziwiç fakt intensywnego poszukiwania przez
przedsi´biorców innych êróde∏ finansowania inwestycji. Praktyka gospodarcza
potwierdza, ˝e mo˝e byç nim z powodzeniem leasing, chocia˝ na tle innych paƒstw
europejskich jego udzia∏ wydaje si´ niezbyt wysoki (rysunek 1).



Rysunek 1. Inwestycje finansowane w 2003 roku przez leasing w wybranych
paƒstwach

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Leaseurope (wrzesieƒ 2003), GUS oraz Zwiàzku
Przedsi´biorstw Leasingowych.

Wielu przedsi´biorców w Polsce wybiera t´ form´ pozyskiwania kapita∏u ze
wzgl´du na mniejsze wymagania firm leasingowych w porównaniu z kredytami
inwestycyjnymi i szybszà procedur´ zawarcia transakcji oraz bardziej przyjazny
klientowi sposób realizacji umowy leasingu.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat sytuacja firm leasingowych w Polsce
uleg∏a pewnej transformacji, g∏ównie za sprawà wprowadzonych nowych uregu-
lowaƒ prawnych. Na rynku dzia∏ajà obecnie g∏ównie przedsi´biorstwa leasingo-
we, utworzone przez banki oraz zwiàzane z innymi instytucjami finansowymi.
Obecnie funkcjonuje na rynku ponad czterdzieÊci spó∏ek leasingowych, z czego
wi´kszoÊç zaanga˝owa∏o si´ w dzia∏ania Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych.
Spó∏ki te reprezentujà ∏àcznie ponad 90% polskiego rynku1.
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Rysunek 2. Udzia∏y poszczególnych firm leasingowych na rynku w 2003 roku

èród∏o: Zwiàzek Przedsi´biorstw Leasingowych.

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e rynek leasingu w Polsce jest rozdrobniony. Udzia∏y
rynkowe najwi´kszego podmiotu EFL nie przekraczajà 20%, a poza nim jedynie
cztery inne firmy zdoby∏y wi´cej ni˝ 5% rynku. Specyfika leasingu w Polsce, na
którà sk∏ada si´ niewielka iloÊç podmiotów oraz charakter zawieranych transak-
cji (z regu∏y o okresie nie d∏u˝szym ni˝ 3–5 lat) sprawiajà, ˝e trudno w tym wy-
padku mówiç o jakiejkolwiek tendencji. Jednak˝e wyniki 2002 roku oraz lat po-
przednich wskazujà, ˝e po kilkuletnim okresie dekoniunktury na rynku leasingu,
poczàwszy od 2002 roku rozpoczà∏ si´ jego dynamiczny rozwój. Nie mo˝e on jed-
nak napotykaç barier w postaci chocia˝by niekorzystnych rozwiàzaƒ leasingowych.
Istotnym czynnikiem o˝ywienia w gospodarce jest oczywiÊcie otwarcie rynku UE,
stymulujàcego inwestycje „adaptacyjne”, s∏u˝àce rozbudowie mocy wytwórczych,
zw∏aszcza w sytuacji wzrostu popytu i zaostrzenia konkurencji.

Obserwacja rynku leasingowego w Polsce potwierdza, ˝e nadal g∏ównym
przedmiotem podpisywanych umów sà Êrodki transportu drogowego, w tym sa-
mochody dostawcze, ci´˝arowe oraz osobowe, homologowane na ci´˝arowe.
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Rysunek 3. Korzystanie z us∏ug leasingowych wed∏ug podmiotów leasingu
w pierwszym kwartale 2004 roku

èród∏o: opracowanie w∏asne na postawie B.P.S. Consultants Poland Ltd. 2004.

Tego typu sprz´t zdominowa∏ praktycznie rynek leasingu, mo˝na zatem
uznaç, ˝e leasing samochodów nadal pe∏niç b´dzie rol´ barometru nastrojów
i tendencji w zakresie finansowania inwestycji tà drogà.

Dominacja samochodów na polskim rynku leasingu jest zgodna z trenda-
mi ogólnoeuropejskimi. Podobnie jak w naszym kraju, ten segment rynku obej-
muje w ca∏oÊci 70% europejskiego leasingu, zajmuje zatem pierwsze miejsce
przed leasingiem maszyn i urzàdzeƒ przemys∏owych. Wed∏ug danych Zwiàzku
Firm Leasigowych w Europie – Leaseurope, dynamika wzrostu sprzeda˝y w seg-
mencie Êrodków transportu drogowego wynosi∏a prawie 19%, przy niespe∏na 16%
dynamice w 2001 roku. Na wszystkich rynkach europejskich udzia∏ samochodów
w ogólnej wartoÊci sprzeda˝y jest wysoki. Waha si´ od kilkunastu do oko∏o trzy-
dziestu procent ca∏ego rynku. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak
i tzw. Êrodków transportu drogowego. Na podobnym wielkoÊcià do polskiego –
rynku hiszpaƒskim – w 2002 roku udzia∏ samochodów osobowych wynosi∏ 15%
ca∏ego rynku nieruchomoÊci, w Polsce zaÊ 8%. W przypadku natomiast Êrodków
transportu (ci´˝arówki, autobusy, auta „z kratkà”), stanowi∏y one 60% rynku ru-
chomoÊci w Polsce i 27% w Hiszpanii (tabela 1)2.
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Tabela 1. Udzia∏ samochodów w wolumenie sprzeda˝y firm leasingowych

Samochody osobowe
Ârodki transportu

Kraj
drogowego ogó∏em

Udzia∏ Przychody Udzia∏ Przychody
w sprzeda˝y ze sprzeda˝y w sprzeda˝y ze sprzeda˝y

Hiszpania 2002 r. 15% 1200 mln euro 27% 2100 mln euro
W. Brytania 2004 r. 19% – 30% –
W∏ochy 20% – 20% –
Polska 2002 r. 8% 700 mln z∏ 60% 5100 mln z∏

2003 r. – 72% 7600 mln z∏

èród∏o: opracowanie w∏asne na postawie danych Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych i Leaseurope.

Stosunkowo wysoki popyt inwestycyjny na Êrodki transportu drogowego jest
bez wàtpienia czynnikiem stymulacyjnym rozwój gospodarczy, m.in. z uwagi na
rol´ przemys∏u motoryzacyjnego w gospodarce paƒstwa. Warto zatem bli˝ej przej-
rzeç si´ sytuacji w zakresie leasingu samochodów w Polsce oraz wskazaç g∏ówne
czynniki warunkujàce zainteresowanie przedsi´biorców tà formà inwestycji.

2. Sytuacja na rynku leasingu Êrodków transportu drogowego

Tendencje rozwojowe leasingu w Polsce potwierdzajà, ˝e nadal du˝ym zaintere-
sowaniem cieszyç si´ b´dà transakcje dotyczàce samochodów osobowych i ci´˝a-
rowych. Istotny wzrost iloÊci podpisywanych z firmami leasingowymi umów wi-
doczny by∏ przede wszystkim w 2002 roku, nale˝y równie˝ spodziewaç si´, ˝e
2005 rok b´dzie si´ charakteryzowa∏ dalszà tendencjà wzrostowà.

Rysunek 4. WartoÊç netto wszystkich wyleasingowanych Êrodków transportu
drogowego w latach 1997–2003 (w mln z∏)

èród∏o: Zwiàzek Przedsi´biorców Leasingowych.
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Znaczenie Êrodków transportu dla bran˝y leasingowej potwierdza szereg da-
nych statystycznych charakteryzujàcych rynek leasingu w Polsce. Dowodzi tego
chocia˝by porównanie wartoÊci ruchomoÊci oddanych w leasing do wartoÊci Êrod-
ków transportu drogowego, a tak˝e poziom zakupów inwestycyjnych sfinansowa-
nych leasingiem w pierwszych miesiàcach 2004 roku.

Rysunek 5. WartoÊç aktywów netto ruchomoÊci oraz Êrodków transportu dro-
gowego (w mln z∏)

èród∏o: opracowanie w∏asne na postawie danych Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych.

Rysunek 6. WartoÊç zakupów inwestycyjnych sfinansowanych za pomocà le-
asingu w I kwartale 2004 r. (w mln z∏)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych.
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Pomimo wprowadzenia negatywnie ocenianej ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i us∏ug, wartoÊç Êrodków oddanych w leasing rucho-
moÊci ukszta∏towa∏a si´ na poziomie 5,9 mld z∏otych za pierwsze pó∏rocze 2004
roku. Oznacza to wzrost o 43,9% w stosunku do pierwszego pó∏rocza 2003 roku
(4,1 mld z∏). Dzi´ki leasingowi sfinansowano zakup Êrodków transportu drogo-
wego za oko∏o 4 250 mln z∏ – wzrost o 41,6% w stosunku do pierwszego pó∏ro-
cza 2003 roku, gdzie na samochody ci´˝arowe, dostawcze i societe przypad∏a
kwota 2 878 mln z∏3.

Leasing pojazdów znajduje si´ w ofercie niemal˝e wszystkich firm leasin-
gowych funkcjonujàcych w Polsce. Niektóre z nich wr´cz specjalizujà si´ w sek-
torze samochodowo-transportowym. Nale˝y przy tym zauwa˝yç, ˝e najwi´kszà
rol´ odgrywa Europejski Fundusz Leasingowy, z udzia∏em przekraczajàcym jed-
nà piàtà rynku Êrodków transportu drogowego (rysunek 7).

Rysunek 7. Udzia∏ procentowy 10 najwi´kszych firm na rynku Êrodków trans-
portu drogowego w 2003 roku

èród∏o: Zwiàzek Przedsi´biorców Leasingowych.

Chocia˝ rynek leasingu jest w Polsce dosyç rozdrobniony, nietrudno zauwa-
˝yç, ˝e zdominowany jest on przez par´ du˝ych przedsi´biorstw leasingowych.
W znaczàcej cz´Êci sà one zwiàzane z bankami finansujàcymi zakup sprz´tu.
U∏atwia to leasingodawcom prowadzenie bardziej aktywnej polityki w pozyskiwa-
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niu klienta, z kolei przedsi´biorstwo posiadajàce rachunek firmowy w danym
banku mo˝e liczyç na korzystniejsze warunki podpisywanej umowy leasingowej.

Nale˝y przypuszczaç, ˝e rozwój bran˝y leasingowej b´dzie ca∏y czas opie-
ra∏ si´ na Êcis∏ej wspó∏pracy z bankami. Sà tym zainteresowane nie tylko banki,
ale równie˝ cale grupy kapita∏owe. Stale zresztà przybywa coraz wi´cej poÊred-
ników – doradców, którzy zajmujà si´ wyszukiwaniem najbardziej atrakcyjnych
ofert leasingowych. Je˝eli firmy leasingowe wspó∏pracujà z bankami – matkami,
mogà ∏atwiej pozyskiwaç Êrodki finansowe na prowadzenie w∏asnej dzia∏alnoÊci
operacyjnej. Umo˝liwia to nie tylko otwarcie linii kredytowej, ale tak˝e pozyski-
wanie Êrodków z innych êróde∏ finansowania, poprzez np. emisj´ d∏u˝nych pa-
pierów wartoÊciowych. Dla banków natomiast wspó∏praca z firmami leasingowy-
mi jest znakomità alternatywà poszerzenia us∏ug finansowych, obok kredytów
samochodowych.

Podsumowujàc, wspó∏praca towarzystw leasingowych z bankami przynosi
obustronne korzyÊci, wÊród których warto wyró˝niç:

• rozszerzenie oferty bankowej o us∏ugi leasingowe,

• mo˝liwoÊç szerszej i skuteczniejszej dystrybucji przez bank oferty leasin-
gowej,

• u∏atwienie w dotarciu do klienta, dzi´ki posiadanej przez bank bazie in-
formacyjnej,

• mo˝liwoÊç wspó∏pracy firm leasingowych z bankami przy du˝ych trans-
akcjach finansowych inwestycji, poprzez wykorzystanie ró˝nych kombi-
nacji instrumentów finansowych.

Wspó∏praca ta daje firmom leasingowym „si∏´ przetrwania” na rynku, co-
raz bardziej zresztà konkurencyjnym. Same transakcje leasingowe mogà byç
uwa˝ane za bardziej bezpieczne, a poza tym wszystkie formalnoÊci mo˝na za∏a-
twiç praktycznie w jednym miejscu.

Analiza treÊci ofert firm leasingowych zdaje si´ potwierdzaç, ˝e w coraz
szerszym stopniu dopasowane sà one do potrzeb i specyfiki przedsi´biorstw. Na
przyk∏ad, w odniesieniu do leasingu operacyjnego umowy mogà byç podpisywa-
ne nawet do 5 lat, bez uwzgl´dnienia limitu przebiegu kilometrów. Istotne jest,
˝e korzystajàcy mo˝e nabyç przedmiot leasingu bezpoÊrednio od finansujàcego za
okreÊlonà w umowie tzw. wartoÊç koƒcowà. WartoÊç ta mo˝e byç ustalona przez
klienta, który ma do wyboru kilka wariantów, np.:

• 24 miesiàce – 17–25% wartoÊci poczàtkowej pojazdu,

• 36 miesi´cy – 1–20% wartoÊci poczàtkowej pojazdu,

• 48 miesi´cy – 1–15% wartoÊci poczàtkowej pojazdu,

• 60 miesi´cy – 1–10% wartoÊci poczàtkowej pojazdu.
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Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu przedsi´biorca korzystajàcy z leasingu sam re-
guluje sobie wartoÊç koƒcowà w okreÊlonych przedzia∏ach i ma wp∏yw na wyso-
koÊç raty leasingowej. Nale˝y równie˝ zauwa˝yç, ˝e umowy leasingowe mogà byç
podpisywane w walutach obcych (z regu∏y jest to euro) i obejmowaç wyposa˝e-
nie dodatkowe, co ma istotne znaczenie w przypadku samochodów.

W szczególny sposób natomiast traktowane sà firmy zainteresowane naby-
ciem kilku samochodów (najcz´Êciej od 5 wzwy˝). Sà to tzw. klienci flotowi, dla
których przygotowywane sà indywidualne umowy, obejmujàce m.in. brak op∏at
manipulacyjnych, zrycza∏towane raty serwisowe, zarzàdzanie przez firm´ leasin-
gowà parkiem samochodowym takiego klienta (np. bezgotówkowe naprawy w au-
toryzowanych stacjach obs∏ugi, jeden rachunek za ca∏y park samochodowy), mo˝-
liwoÊç ustalenia wartoÊci koƒcowej, w zale˝noÊci od przebiegu samochodu,
mo˝liwoÊç w∏àczenia ubezpieczenia za ca∏y okres leasingu w raty leasingowe czy
te˝ wydawanie sta∏ych dowodów rejestracyjnych. Oprócz leasingu finansujàcy
uczestniczy równie˝ w przygotowaniu i zawieraniu umów kredytowych z klien-
tami zbiorowymi, zaÊ sama oferta kredytowa zawiera bardziej atrakcyjne warun-
ki ni˝ dla klientów indywidualnych.

NowoÊcià na rynku jest funkcjonowanie specjalistycznych baz transportu
pod nazwà Car Fleet Management. Zmiana z poczàtkiem 2002 roku niektórych
zasad ksi´gowych, zwiàzana z wprowadzeniem nowej ustawy o rachunkowoÊci,
okaza∏a si´ sprzymierzeƒcem tych firm, oferujàcych nieznanà dotychczas na pol-
skim rynku us∏ug´. Powsta∏ bowiem tzw. full leasing pojazdów, polegajàcy na ca∏-
kowitym przeniesieniu kosztów posiadania parku samochodowego na firm´ leasin-
gowà. Przedsi´biorstwo korzystajàce z takiej us∏ugi otrzymuje faktur´ nie tylko
obejmujàcà leasing pojazdu, ale tak˝e koszty jego bie˝àcej eksploatacji. Nie za-
wsze oznacza to zmniejszenie wydatków. Upraszcza jednak ksi´gowoÊç, gdy˝ za-
miast wielu rachunków za ró˝ne samochody i naprawy firma otrzymuje jednà
zbiorczà faktur´, w której mo˝e byç uj´ty nawet koszt paliwa. Dodatkowo, przy
umowach obejmujàcych zarzàdzanie parkiem maszynowym istnieje ewentualnoÊç
wykorzystywania leasingu zwrotnego, w którym przedsi´biorstwo mo˝e odsprze-
daç posiadane samochody i dalej je u˝ytkowaç w formie leasingu. Otrzymywana
kwota (uwzgl´dniajàca cen´ rynkowa bàdê ksi´gowà) umo˝liwia utrzymanie przez
firm´ p∏ynnoÊci finansowej, co ma z kolei wp∏yw na popraw´ wskaêników efek-
tywnoÊciowych i skuteczniejsze zarzàdzanie finansami.

Mo˝na przypuszczaç, ˝e wprowadzone nowoczesne rozwiàzania dotyczàce
leasingu Êrodków transportu drogowego b´dà mia∏y korzystny wp∏yw na rozwój
tego rynku. Trudno jest bowiem podwa˝yç atrakcyjnoÊç niektórych rozwiàzaƒ,
wÊród których warto wyró˝niç chocia˝by mo˝liwoÊç ustalania przez korzystajà-
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cego wysokoÊci rat leasingowych (nawet o niewielkiej wartoÊci) i kszta∏towania
w ten sposób wartoÊci koƒcowej u˝ytkowanego samochodu.

3. Korzystanie z leasingu przez przedsi´biorców

Wskazujàc na motywy wykorzystywania leasingu w swojej dzia∏alnoÊci przedsi´-
biorcy kierujà si´ ró˝nymi wzgl´dami. Pozornie tylko wydaje si´, ˝e g∏ównym po-
wodem jest brak kapita∏u, odczuwany przede wszystkim w mniejszych podmio-
tach. Okazuje si´ bowiem, ˝e nadal podstawowà rol´ odgrywa mo˝liwoÊç uzyskania
korzyÊci podatkowych, zwiàzana z uwzgl´dnieniem w kosztach wydatków pono-
szonych w zwiàzku z podpisaniem umowy leasingowej.

Rysunek 8. G∏ówne powody wyboru leasingu przez przedsi´biorstwa w 2004
roku

èród∏o: na podstawie badaƒ w∏asnych autora przeprowadzonych jesienià 2004 roku wÊród 300 przed-
si´biorstw ma∏ych i Êrednich oraz danych BPS Consultants Poland Ltd.

Z uwagi na fakt, ˝e przedsi´biorstwa w Polsce sà zró˝nicowane pod wzgl´-
dem wielkoÊci, osobowoÊci prawnej, wnioski dotyczàce us∏ug leasingowych nale-
˝y odnosiç do konkretnej grupy firm. Trzeba jednak zauwa˝yç, ˝e kryteria wy-
boru leasingu w finansowaniu dzia∏alnoÊci sà zbli˝one w swojej podstawowej grupie
i odnoszà si´ w∏aÊnie przede wszystkim do kwestii podatkowych, braku w∏asnych
Êrodków oraz uproszczonych formalnoÊci. Niepokojàce jest natomiast, ˝e zaled-
wie 25% przedsi´biorców potwierdza znajomoÊç zasad finansowania przy wyko-
rzystaniu leasingu (rysunek 9).
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Rysunek 9. ZnajomoÊç zasad finansowania inwestycji przy wykorzystaniu le-
asingu wÊród przedsi´biorstw

èród∏o: jak w rysunku 7.

Niska znajomoÊç specyfiki leasingu dotyczy g∏ównie ma∏ych przedsi´biorstw,
dla których w wielu przypadkach brak mo˝liwoÊci korzystania z leasingu samo-
chodów oznacza∏by zaprzestanie dzia∏alnoÊci bàdê wr´cz niepodejmowanie jej. Jest
to zatem nierzadko jedyna szansa prowadzenia firmy. Stàd te˝ oczywista wyda-
je si´ koniecznoÊç poznania mechanizmów funkcjonowania umowy leasingowej.
Problem dotyczy równie˝ w∏aÊciwego wyboru firmy leasingowej, opartego o ra-
cjonalne przes∏anki (np. jej renoma, koszty transakcji, wymogi proceduralne).
Tymczasem wcale nierzadko o wyborze takiej firmy decyduje przypadek. Jest to
istotne zwa˝ywszy, ˝e leasing, poza bezspornymi korzyÊciami, wià˝e si´ z pew-
nymi zagro˝eniami, wÊród których praktyka gospodarcza wskazuje na szczegól-
nie dotkliwe elementy:

1) w przypadku bankructwa firmy leasingowej przedsi´biorstwo korzysta-
jàce z leasingu nara˝one jest na utrat´ u˝ytkowanego sprz´tu. Takie
przypadki mia∏y ju˝ w Polsce miejsce, kiedy syndyk masy upad∏oÊciowej
uzale˝ni∏ przekazanie firmom na w∏asnoÊç leasingowanych samocho-
dów, od zap∏acenia za nie wartoÊci rynkowej. Szczególnie dotkliwe oka-
za∏o si´ to w przypadkach koƒczenia si´ okresu umów leasingowych;

2) nierzadko ∏àczna wartoÊç op∏at leasingowych przewy˝sza wartoÊç po-
czàtkowà przedmiotu umowy. Wià˝e si´ to z d∏ugimi terminami sp∏aty,
niskà zdolnoÊcià kredytowà oraz wahaniami kursowymi;
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3) wiele umów leasingowych szczegó∏owo reguluje warunki, w jakich firma
leasingowa mo˝e wypowiedzieç przedsi´biorstwu umow´. Dotyczy to m.in.
przypadków wprowadzenia przez korzystajàcego nawet niewielkich zmian
w u˝ytkowanym sprz´cie, bez wczeÊniejszego wyra˝enia zgody przez fi-
nansujàcego. Wypowiedzenie umowy wià˝e si´ z dotkliwymi skutkami
finansowymi dla korzystajàcego, bowiem poza koniecznoÊcià natychmia-
stowego zwrócenia leasingowego sprz´tu, zobowiàzany jest on dokonaç
wp∏at na konto firmy leasingowej, w wysokoÊci kilku kolejnych rat.

Wa˝na jest zatem ÊwiadomoÊç stopnia bezpieczeƒstwa leasingu wÊród przed-
si´biorców, która niestety pozostaje stosunkowo niska (rysunek 10).

Rysunek 10. Czy leasing jest bezpieczny dla firmy

èród∏o: jak w rysunku 7.

Umiej´tnemu wykorzystaniu leasingu w finansowaniu dzia∏alnoÊci przed-
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4. Wnioski koƒcowe

Zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi od 1 maja 2004 roku, nie ka˝dy rodzaj le-
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której odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystajàcy, czyli tzw. leasing finan-
sowy. Umowa leasingu finansowego traktowana jest jako dostawa towarów. Ta-
kie rozró˝nienie wp∏ywa przede wszystkim na sposób rozliczania VAT. Przy le-
asingu operacyjnym uznawanym za Êwiadczenie us∏ug, leasingodawca nalicza VAT
od ka˝dej raty z osobna. Przy leasingu finansowym, który stanowi dostaw´ to-
warów, do pierwszej raty (w momencie wydania przedmiotu leasingu) doliczony
jest VAT, obliczony od sumy wszystkich rat leasingowych. Zgodnie z art. 172
Ustawy o VAT, w sytuacji, gdy wydanie towaru na podstawie leasingu finanso-
wego nastàpi∏o przed 1 maja 2004 roku, a czynnoÊci wykorzystane na podstawie
starych przepisów traktowane by∏y jako us∏uga, wówczas te czynnoÊci traktuje
si´ jako us∏ug´ do czasu ich zakoƒczenia. Konsekwencjà takiego rozwiàzania jest
naliczanie VAT wed∏ug starych zasad, tj. od ka˝dej raty z osobna.

Z dniem 1 maja 2004 roku ustawodawca w sposób definitywny zlikwido-
wa∏ pojazdy tzw. kratkà. Z rynku polskiego znikn´∏a zdecydowana wi´kszoÊç aut,
od których podatnikowi przys∏ugiwa∏o prawo do pe∏nego (100%) odliczenia po-
datku VAT. Samochody ci´˝arowe stanowiàce cz´sto przedmiot leasingu podlega-
jà opodatkowaniu stawkà 22% VAT, z mo˝liwoÊcià odliczenia ca∏ej kwoty naliczo-
nego podatku od podatku nale˝nego. Niestety, nie wszystkie samochody podlegajà
tym zasadom. Ustawa ró˝nicuje leasing samochodów wed∏ug kryterium dopusz-
czalnej ∏adownoÊci („wzór Lisaka”), coraz cz´Êciej zresztà poddawanego ostrej
polemice. Mo˝na zatem sàdziç, ˝e trudnoÊci jakie wià˝à si´ z leasingiem finan-
sowym, w tym tak˝e natury pieni´˝nej, spowodujà dalsze ograniczenie stosowa-
nia w Polsce umów leasingu finansowego w rozumieniu przepisów podatkowych.
Na skutek tego, leasing operacyjny (b´dàcy odpowiednikiem najmu bàdê dzier-
˝awy) nie tylko pozostanie dominujàcym na polskim rynku rodzajem leasingu,
ale zasi´g jego stosowania wzroÊnie.

WÊród wielu opinii, nierzadko podkreÊla si´, ˝e transakcja leasingu jest
uregulowana w Polsce w sposób jasny i doÊç wyczerpujàcy zarówno w zakresie
cywilno-prawnym, jak i podatkowym. Niemniej nadal mo˝na spotkaç ró˝ne in-
terpretacje przepisów przez urz´dy skarbowe. Budzi to szereg kontrowersji wÊród
przedsi´biorców i nasila niepokój w momencie podpisywania umowy leasingowej.

Zakres wykorzystania leasingu w Polsce daleko odbiega jeszcze od pozio-
mu europejskiego. Udzia∏ wartoÊci leasingu w Polsce w PKB, wynoszàcy niespe∏-
na 1% jest trzykrotnie ni˝szy w porównaniu z W∏ochami czy chocia˝by Portuga-
lià, daleki jest równie˝ m.in. od sytuacji w Niemczech, W. Brytanii, Francji czy
Austrii.

Mo˝na sàdziç, ˝e na rozwój leasingu w Polsce wp∏ynie mo˝liwoÊç korzysta-
nia z funduszy strukturalnych, które w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Wzrostu KonkurencyjnoÊci Przedsi´biorstw, dopuszczajà le-
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asing jako form´ finansowania projektów ubiegajàcych si´ o dotacj´ ze Êrodków
unijnych. Du˝o korzyÊci dla rozwoju leasingu samochodów przyniesie równie˝ swo-
boda w prowadzeniu na terenie Polski dzia∏alnoÊci gospodarczej przez firmy unij-
ne (w tym równie˝ leasingowe). Wi´ksza mo˝liwoÊç wyboru us∏ugodawcy mo˝e
mieç pozytywny wp∏yw na jakoÊç ofert i szersze zainteresowanie leasingiem ze
strony przedsi´biorców. Warunkiem szerokiej dost´pnoÊci tej formy finansowania
jest jednak atrakcyjnoÊç cenowa us∏ug leasingowych oraz czytelne i stabilne ure-
gulowania prawne.
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Specyfika promocji produktu leczniczego (leki etyczne)

1. Wprowadznie

Ka˝de przedsi´biorstwo po wyprodukowaniu produktu musi powiadomiç swoich
klientów o jego istnieniu. Przekazanie informacji o produkcie stanowi wa˝ny in-
strument marketingu i nosi nazw´ promocji. Promocj´ przyj´to definiowaç jako
oddzia∏ywanie na odbiorców produktów danej firmy, polegajàce na przekazywa-
niu im wiadomoÊci majàcych w odpowiednim stopniu zwi´kszyç ich wiedz´ na
temat towarów firmy i samej firmy, aby stworzyç ich preferencje na rynku1.

Przedsi´biorstwa, w celu komunikacji z klientem wykorzystujà system pro-
motion-mix. Sk∏ada si´ on z nast´pujàcych instrumentów:

1) reklama – ka˝da p∏atna forma nieosobistej prezentacji i promocji pro-
duktów lub us∏ug,

2) sprzeda˝ osobista – osobista i bezpoÊrednia prezentacja oferty przez sprze-
dawc´ potencjalnemu nabywcy,

3) public relations i publicity – dzia∏ania majàce na celu promowanie i ochro-
n´ wizerunku przedsi´biorstwa lub produktu,

4) promocja sprzeda˝y – krótkookresowe dzia∏ania wykorzystujàce bodêce
ekonomiczne w celu pobudzenia sprzeda˝y,

5) marketing bezpoÊredni – bezpoÊredni kontakt z klientem obecnym i po-
tencjalnym2.

Aby promocja produktu by∏a skuteczna, nadawca (przedsi´biorstwo) musi
wybraç odpowiednie kana∏y komunikacji do nadania swojego przekazu. W litera-
turze przyj´to rozró˝niaç dwa podstawowe ich rodzaje:

1) osobiste,
2) nieosobiste3.
Cechà osobistych kana∏ów komunikowania jest bezpoÊredni kontakt osób

komunikujàcych si´. Kana∏y te mo˝na podzieliç na:
1) kana∏y ekspertów – oÊwiadczenia i opinie niezale˝nych specjalistów o pro-

dukcie i firmie, sk∏adane docelowym nabywcom,

1 A. Sznajder, Sztuka promocji, Business Press Ltd., Warszawa 1993, s. 4.
2 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdra˝anie i kontrola, Warszawa 1999, s. 546.
3 Op. cit., s. 557.



2) kana∏y zwolenników – kontakty sprzedawców danego produktu z na-
bywcami docelowymi,

3) kana∏y spo∏eczne – oÊwiadczenia i opinie rodziny, znajomych, przyjació∏
docelowych nabywców na temat produktu i firmy.

Nieosobiste kana∏y komunikowania przenoszà przekazy bez bezpoÊrednie-
go kontaktu lub oddzia∏ywania ludzi. Wyró˝niç nale˝y:

1) Êrodki masowego przekazu, np. czasopisma, radio, telewizja,
2) wydarzenia, imprezy, których celem jest promocja firmy i produktów,
3) nastrój za pomocà którego tworzy si´ przychylne nastawienie nabywcy

do kupna danego produktu.

2. Proces zakupu na rynku farmaceutycznym

Jednym z podstawowych pytaƒ, jakie zadaje sobie przedsi´biorstwo przy projek-
towaniu strategii marketingowej, jest pytanie o motywy zakupu (dlaczego klien-
ci kupujà produkty i us∏ugi firmy?). Mo˝liwoÊç udzielenia dok∏adnej odpowiedzi
gwarantuje sukces na rynku. Tak wi´c przed rozpocz´ciem planowania strategii
marketingowej ka˝de przedsi´biorstwo powinno okreÊliç swoich docelowych na-
bywców i poznaç charakterystyczny dla nich proces decyzyjny, prowadzàcy do za-
kupu okreÊlonego dobra czy us∏ugi.

Proces dokonywania zakupu dobra lub us∏ugi (rysunek 1) sk∏ada si´ z kil-
ku faz, które wykraczajà daleko poza fizyczny moment zakupu4.

Rysunek 1. Etapy procesu zakupu

èród∏o: A. Sznajder, Sztuka promocji, Business Press Ltd, Warszawa 1993, s. 4.

Proces zakupu na rynku farmaceutycznym ró˝ni si´ w zale˝noÊci od tego,
czy dotyczy leków wydawanych z przepisu lekarza (leki etyczne), czy leków wy-
dawanych bez koniecznoÊci posiadania recepty (leki OTC). Przedmiotem niniej-
szego artyku∏u sà – ze wzgl´du na swà specyfik´ – leki etyczne.

Adaptacj´ schematu procesu dokonywania zakupu do rynku farmaceutycz-
nego przedstawiono na rysunku 2.

Rozpoznanie
potrzeby

Poszukiwanie
informacji

Ocena
alternatyw

Decyzja
o zakupie

Zachowanie
po dokonaniu
zakupu
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Rysunek 2. Proces zakupu na rynku farmaceutycznym dla leków wydawanych
z przepisu lekarza

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Dlaczego pacjent idzie do lekarza?

Jak opisuje, postrzega swojà chorob´?

Decyzja pacjenta jako potencjalnego nabywcy leku

podejmowana jest samodzielnie.

Potrzeba
⎫
⎬
⎭

Jakie badania/wywiady przeprowadza lekarz?

W jaki sposób lekarz objaÊnia chorob´ pacjentowi?

Silny wp∏yw lekarza na post´powanie i decyzje pacjenta.

Diagnoza
⎫
⎬
⎭

Zalecenia
⎫
⎬
⎭

Jakie opcje rozwa˝a lekarz?

Jacy pacjenci sà ∏àczeni z okreÊlonym rodzajem terapii?

Jaka jest rola pacjenta w wyborze terapii?

Silny wp∏yw lekarza na post´powanie i decyzje pacjenta.

Zakup

⎫
⎬
⎭

Co decyduje o wyborze leku?

Jakie podstawowe leki sà brane pod uwag´ przez lekarza?

Jaka jest rola pacjenta w wyborze leku?

Silny wp∏yw lekarza na post´powanie i decyzje pacjenta.

Wybór marki
leku

i jego dawki

⎫
⎬
⎭

Jaki lek otrzymuje pacjent?

Czy farmaceuta mo˝e zmieniç lek?

Decyzja o zakupie okreÊlonej marki leku podejmowana

jest przez pacjenta samodzielnie.

Ciàg∏oÊç terapii
⎫
⎬
⎭

Czy pacjent stosuje si´ do zaleceƒ lekarza?

Jaki lek otrzymuje pacjent po zakoƒczeniu terapii lekiem X?

Dlaczego pacjent chce (lub nie) kupiç ponownie lek X?

Silny wp∏yw pacjenta na post´powanie i decyzje lekarza.
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Poszczególne fazy procesu zakupu leku zale˝à od wielu czynników wp∏y-
wajàcych na zachowanie pacjenta i lekarza. W fazie rozpoznawania potrzeby le-
karz wybierajàc konkretny lek ze spektrum leków stosowanych w danym scho-
rzeniu, powinien przede wszystkim kierowaç si´ dobrem pacjenta. Niestety praktyka
pokazuje, ˝e istniejà przypadki, w których lekarz przy ordynacji leku kieruje si´
w∏asnym, prywatnym interesem; wybiera lek tego producenta, który w zamian
za preskrybcj´ medykamentu w okreÊlony sposób nagradza lekarza.

W fazie diagnozy procesu zakupu leku medyk podejmuje prób´ najlepsze-
go dopasowania leku do danego schorzenia, opierajàc si´ przy tym na analizie
objawów opisywanych przez pacjenta, wywiadzie z pacjentem, badaniu. Cz´sto
bierze pod uwag´ opini´ specjalistów leczàcych pacjenta (zw∏aszcza gdy pacjent
przychodzi do lekarza pierwszego kontaktu po leczeniu szpitalnym danej jed-
nostki chorobowej z zaleconà ju˝ terapià leczenia).

W kolejnej fazie procesu zakupu leku lekarz uwzgl´dnia standardy Êwiato-
we w leczeniu danego schorzenia, w∏asne doÊwiadczenie, przekonanie do niektó-
rych leków oraz si∏´ wspó∏pracy z poszczególnymi firmami farmaceutycznymi. Wy-
bierajàc konkretnà mark´ leku i jego dawk´, powinien on uwzgl´dniaç dopasowanie
preparatu do danego pacjenta pod kàtem jego ceny, formy (np. ∏atwiejszà formà
podania lekarstwa dzieciom jest syrop czy zawiesina ni˝ tabletka), tolerancji –
wzajemnej interakcji z innymi przyjmowanymi lekarstwami przez pacjenta. Wa˝-
nà rol´ w tej fazie procesu zakupu leku odgrywa przyzwyczajenie medyka, cz´-
sto wr´cz nawyk. Podj´ta decyzja równie˝ uzale˝niona jest od relacji lekarz –
przedstawiciel firmy farmaceutycznej oraz formy wspó∏pracy.

W∏aÊciwa faza zakupu leku to proces wypisania recepty na okreÊlonà mar-
k´ leku, cz´sto po∏àczony z wydaniem pacjentowi bezp∏atnej próbki farmaceuty-
ku, otrzymanej w tym celu od firmy farmaceutycznej. W przypadku jakichkol-
wiek wàtpliwoÊci lekarz powinien skonsultowaç swoje zalecenie, kierujàc pacjenta
do lekarza specjalisty.

Ostatnià, lecz bardzo istotnà fazà procesu zakupu leku (dotyczy g∏ównie
chorób przewlek∏ych) jest utrzymanie ciàg∏oÊci leczenia danym preparatem, a wi´c
powtórna preskrybcja konkretnego lekarstwa. Wynik post´powania medyka w tej
fazie w du˝ym stopniu zale˝y od pacjenta. Lekarz uwzgl´dnia jego uwagi, spostrze-
˝enia dotyczàce leku, samopoczucie, fakt wystàpienia objawów niepo˝àdanych.

Analizujàc proces zakupu medykamentu od strony pacjenta nale˝y zauwa-
˝yç, i˝ przebiega on w podobnych fazach, jak w przypadku lekarza. Ró˝ne sà na-
tomiast czynniki wp∏ywajàce na ich zachowanie.

Wspó∏czesny pacjent charakteryzuje si´ coraz wy˝szà ÊwiadomoÊcià swojej
choroby oraz swoich praw, cz´sto chce wspó∏decydowaç w procesie leczenia. Nie-
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wàtpliwie na fakt, czy zaakceptuje on danà mark´ leku, ma wp∏yw rodzina pa-
cjenta, informacje od znajomych, otoczenie, reklama telewizyjna (dotyczy leków
wydawanych bez recepty – OTC) oraz akcje propagandowe firm farmaceutycz-
nych. Nie bez znaczenia jest w∏asne doÊwiadczenie pacjenta (pozytywne lub ne-
gatywne, w odniesieniu do danego leku), jak równie˝ jego preferencje co do ce-
ny, formy, dawki.

Tabela 1. Czynniki wp∏ywajàce na zachowanie lekarzy i pacjentów w kolejnych
fazach procesu zakupu leku wydawanego z przepisu lekarza

Potrzebna
informacja

Lekarz PacjentFazy
Procesu zakupu
Potrzeba 1) pomoc pacjentowi 1) w∏asna motywacja – nasilenie

2) zaspokojenie w∏asnej objawów, wzrost ÊwiadomoÊci
potrzeby, wspó∏praca 2) wp∏yw rodziny, otoczenia
z firmà farmaceutycznà 3) media, akcje propagandowe

firm farmaceutycznych
Diagnoza 1) wywiad, analiza objawów 1) Êwiadomy pacjent

2) referencje specjalisty wspó∏pracuje, mo˝e sugerowaç
jednostki chorobowe

Leczenie 1) standardy leczenia 1) w∏asne doÊwiadczenia,
2) w∏asne doÊwiadczenie, preferencje

przekonanie do leku 2) informacje od znajomych,
3) wp∏yw firmy farmaceutycznej z mediów

na wybór terapii
Wybór marki leku 1) dopasowanie do 1) preferencje co do ceny, formy,

pacjenta/choroby: dawkowania
dawkowanie, tolerancja, 2) pozytywne lub negatywne
cena, forma doÊwiadczenia z lekiem

2) przyzwyczajenie, nawyk 3) informacja o nowym sposobie
3) wspó∏praca z firmà, relacje leczenia

lekarz – przedstawiciel firmy
farmaceutycznej

Zakup 1) wypisanie recepty 1) zakup w aptece przepisanego
2) wydanie próbki leku leku
3) skierowanie do specjalisty 2) rezygnacja z zakupu

Ciàg∏oÊç 1) przekonanie do leku 1) pozytywne/negatywne
2) wspó∏praca z firmà doÊwiadczenia, troska

farmaceutycznà o zdrowie
3) sugestie pacjenta 2) wp∏yw otoczenia
4) sta∏y kontakt z pacjentem 3) uznanie, szacunek dla lekarza

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Nale˝y podkreÊliç, i˝ na decyzj´ o zakupie mo˝e ponadto wp∏ynàç opinia
farmaceuty wydajàcego lek. Ma on prawo poinformowaç pacjenta o istnieniu pre-
paratów o identycznym sk∏adzie chemicznym, jak zapisany przez lekarza, ale
taƒszych. Ostateczna decyzja zawsze nale˝y do pacjenta. O tym, czy pacjent po-
wtórnie zdecyduje si´ na zakup preparatu danej marki, decyduje g∏ównie jakie-
go doÊwiadczenie z lekiem. Pozytywne odczucia, wewn´trzne przekonanie, i˝ da-
ny lek jest dla niego najlepszym z mo˝liwych, to gwarancja ciàg∏oÊci terapii.
Wa˝nym czynnikiem jest równie˝ uznanie i szacunek dla lekarza ordynujàcego
leki oraz wiara w jego kompetencj´ i uczciwoÊç.

3. Promocja produktu leczniczego

Za promocj´ produktu leczniczego nale˝y uznaç wszelkie czynnoÊci i Êrodki, któ-
rych celem jest rzetelna, obiektywna i pe∏na informacja o leku, adresowana do
lekarzy i farmaceutów, a za ich poÊrednictwem do potencjalnych konsumentów
leków:

1) rzetelna, tzn. zgodna ze wszystkimi doÊwiadczeniami i obserwacjami
klinicznymi dla danego leku,

2) obiektywna, tzn. wszystkie interpretacje dotyczàce w∏aÊciwoÊci terapeu-
tycznych (dzia∏anie, efekty niepo˝àdane, toksycznoÊç itp.) powinny byç
zgodne ze stanem faktycznym i zakresem wspó∏czesnej wiedzy,

3) pe∏na, tzn. powinna zawieraç absolutnie wszystkie dane i informacje o le-
ku (zarówno korzystne, jak i niekorzystne)5.

Przedsi´biorstwo farmaceutyczne korzysta z szeregu instrumentów promo-
cyjnych. W odniesieniu do leków etycznych szczególne znaczenie majà nast´pu-
jàce instrumenty:

1) sprzeda˝ osobista – bezpoÊrednia prezentacja produktu dokonana przez
odpowiednio wyszkolonego przedstawiciela medycznego,

2) reklama w czasopismach medycznych – skierowana do specjalistyczne-
go odbiorcy,

3) publikacje w czasopismach medycznych – przedstawienie dost´pnych in-
formacji na temat konkretnego leku lub grupy terapeutycznej w formie
opisu, sprawozdania, komentarza do zamieszczonego artyku∏u itp.,

4) marketing bezpoÊredni – reklama pocztowa, telemarketing,
5) organizacja sympozjów – spotkania o charakterze edukacyjno-towarzy-

skim, ukierunkowane na promocj´ firmy farmaceutycznej i leku,
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6) udzia∏ w ogólnokrajowych i regionalnych konferencjach medycznych i far-
maceutycznych – prezentacja firmy i leków dla szerokiego grona leka-
rzy, cz´sto przy wykorzystaniu sponsorowanych wyk∏adów i sesji ple-
narnych,

7) promocja uzupe∏niajàca – dzia∏ania zwi´kszajàce atrakcyjnoÊç wspó∏pra-
cy lekarza i farmaceuty z firmà farmaceutycznà (programy obserwacji
pacjentów, udzia∏ w badaniach porejestracyjnych, dostarczanie próbek
leków),

8) sponsoring – dzia∏ania polegajàce na dofinansowaniu dzia∏alnoÊci jedno-
stek s∏u˝by zdrowia, stowarzyszeƒ pacjentów, konkretnych lekarzy i wy-
korzystywaniu faktu sponsoringu do promocji firmy b´dàcej sponsorem,

9) public relations – dzia∏ania majàce na celu tworzenie i utrzymywanie
zaufania do przedsi´biorstwa w otoczeniu, w którym dzia∏a.

W przypadku rynku farmaceutycznego, zw∏aszcza leków etycznych, przed-
stawiony we wst´pie, system promotion-mix wymaga znaczàcej modyfikacji. Przed-
miotem sprzeda˝y sà leki wydawane z przepisu lekarza, a adresatami dzia∏aƒ
promocyjnych Êrodowisko medyczne. W takiej sytuacji wykorzystywanie reklamy
kierowanej do publicznej wiadomoÊci jest niew∏aÊciwe i niemo˝liwe ze wzgl´dów
prawnych. Podobnie – znana z rynków konsumpcyjnych – promocja sprzeda˝y
polegajàca na oferowaniu konsumentom obni˝ek cen, wysy∏aniu bezp∏atnych
próbek czy organizowaniu degustacji, dla produktów farmaceutycznych nie znaj-
duje zastosowania.

Promocja produktów leczniczych, ze wzgl´du na ich specyfik´, budzi wie-
le wàtpliwoÊci, g∏ównie natury etycznej. Lekarz podejmujàcy decyzj´ za pacjenta
w kwestii doboru leku zazwyczaj jest ostro˝ny, je˝eli chodzi o nowe produkty
i potrzebuje wielu informacji zanim zdecyduje si´ na zastosowanie leku w tera-
pii. Najbardziej charakterystycznym sposobem na dostarczenie rzeczowej, szcze-
gó∏owej informacji o farmaceutykach, dostosowanej do indywidualnych potrzeb
lekarzy, jest zespó∏ przeszkolonych przedstawicieli naukowych (medycznych).
Nazwa wywodzi si´ z j´zyka angielskiego scientific representative lub medical re-
presentative. Uto˝samianie przedstawicieli naukowych z akwizytorami czy agen-
tami handlowymi nie jest w∏aÊciwe. Dzia∏alnoÊç przedstawicieli medycznych, po-
mimo pewnych wspólnych cech, ró˝ni si´ od dzia∏alnoÊci akwizytorów. G∏ównym
celem sprzeda˝y osobistej jest zawarcie umowy kupna–sprzeda˝y lub wykonania
us∏ugi. Przedstawiciel firmy farmaceutycznej nie ma mo˝liwoÊci fizycznego za-
warcia transakcji, a jedynie mo˝e uzyskaç obietnic´, ˝e lekarz b´dzie stosowa∏
dany lek u swoich pacjentów z okreÊlonym schorzeniem. Zadaniem przedstawi-
ciela naukowego jest utrzymywanie sta∏ych kontaktów z medykami oraz dostar-
czanie im pe∏nej informacji o lekach.
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Wed∏ug szacunków firm farmaceutycznych, oko∏o 70% ich sukcesu promo-
cyjnego zale˝y od przedstawicieli medycznych. Dzieje si´ tak, poniewa˝ bezpo-
Êredni kontakt z potencjalnym nabywcà (lekarzem) pozwala na szybkà i elastycz-
nà reakcj´ w przypadku zmiany opinii i postawy medyka wobec leku oraz nadaje
ludzki wymiar stosunkom przedsi´biorstwo – odbiorca. Sprzyja to kszta∏towaniu
pozytywnego wizerunku firmy i produktu. Powy˝sza forma promocji posiada jed-
nak kilka istotnych ograniczeƒ. Do podstawowych zaliczyç trzeba wysokie kosz-
ty zwiàzane z dzia∏alnoÊcià przedstawicieli medycznych, oraz cz´stotliwoÊç kon-
taktów (lekarze coraz cz´Êciej odmawiajà przyj´cia przedstawiciela uzasadniajàc
swoje zachowanie brakiem czasu).

Jak ju˝ wspomniano, reklama kierowana do publicznej wiadomoÊci, w przy-
padku leków wydawanych wy∏àcznie na recept´ jest prawnie zakazana; zgodnie
z prawem promocja mo˝e byç kierowana tylko do farmaceutów i osób mogàcych
ordynowaç leki. Przepisy prawne nie zabraniajà zamieszczania reklam w czaso-
pismach specjalistycznych (medycznych). Ustawodawca jednak nie podaje defini-
cji takich pism, nie okreÊla równie˝ kryteriów pozwalajàcych odró˝niç pisma spe-
cjalistyczne od pism popularnych. Za medyczne pisma specjalistyczne zwyczajowo
przyj´to uwa˝aç pisma, których adresatami sà lekarze, farmaceuci, piel´gniarki.
Na rynku polskim najbardziej znane sà: „Gazeta Lekarska”, „Medycyna po Dy-
plomie”, „Medycyna Praktyczna”, „WiadomoÊci Lekarskie” i inne. Firmy farma-
ceutyczne w powy˝szych czasopismach zamieszczajà reklamy swoich produktów.
Zazwyczaj reklam´ umieszcza si´ w wydaniu, w którym poruszany jest problem
leczenia choroby, zwiàzanej z reklamowanym lekiem.

Kolejnym, wa˝nym instrumentem promocji, stosowanym przez firmy far-
maceutyczne, sà bezp∏atne próbki leku przekazywane lekarzom, a przez nich pa-
cjentom. Jest to najszybszy sposób wypromowania skutecznego leku. Pacjent ma
okazj´ wypróbowania, jak dzia∏a dany lek, na ile jest skuteczny, jakie ma dzia∏a-
nia uboczne. Dostarczanie próbek produktów leczniczych jest szczegó∏owo regu-
lowane przez prawo (art. 54 ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 wrzeÊnia
2001 roku).

Firmy produkujàce leki do promocji produktów cz´sto wykorzystujà bezpo-
Êrednie przesy∏ki pocztowe (direct mail), oznaczajàce dystrybucj´ materia∏u re-
klamowego za pomocà poczty lub cz´Êciej – za pomocà specjalnych firm obs∏ugu-
jàcych sektor farmaceutyczny, bezpoÊrednio do potencjalnego klienta6. Na polskim
rynku najbardziej znanymi firmami oferujàcymi us∏ug´ direct mail sà Medical
Data Management, Polish Medical Mailing, Direct Communication. Firmy te
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dysponujà bazami adresowymi lekarzy i farmaceutów. Materia∏y reklamowe kie-
rowane sà do okreÊlonej grupy docelowej – w przypadku lekarzy mo˝e to byç in-
teresujàca firm´ farmaceutycznà specjalizacja (np. kardiolodzy), rodzaj praktyki
(np. lekarze pierwszego kontaktu), miejsce pracy (np. przychodnie rejonowe). Po-
wy˝sza forma promocji jest obecnie wykorzystywana na szerokà skal´ ze wzgl´-
du na relatywnie niskie koszty i wysokà skutecznoÊç w dotarciu informacji do
lekarza czy farmaceuty. Nale˝y jednak zaznaczyç, i˝ jej atrakcyjnoÊç wykazuje ten-
dencj´ malejàcà. Lekarze i farmaceuci, ze wzgl´du na du˝à iloÊç informacji od
firm farmaceutycznych przesy∏anych drogà pocztowà, przywiàzujà do nich coraz
mniejszà uwag´, a cz´sto wcale ich nie czytajà.

Uwa˝a si´, ˝e kampania direct mail w przypadku produktów leczniczych
powinna mieç charakter powtarzalny. Za minimalnà iloÊç wysy∏ek pocztowych
przyjmuje si´ osiem na rok, jednak nie wi´cej ni˝ dwa razy na miesiàc. Przesy∏-
ki pocztowe nie powinny zawieraç jedynie tekstu reklamowego, zach´cajàcego do
zastosowania danego leku u pacjentów; powinny równie˝ zawieraç inne, cenne
dla lekarza informacje, np. wyniki badaƒ zwiàzanych z danym lekiem, nowo za-
rejestrowane wskazania, informacje dotyczàce zjazdów i kongresów, których te-
matyka dotyczy leczenia danego schorzenia, materia∏y z konferencji itd.

Istotnym instrumentem promocji produktów leczniczych oraz firm farma-
ceutycznych jest uczestnictwo w wystawach i imprezach targowych. Spotkania
takie stanowià doskona∏à mo˝liwoÊç zaprezentowania firmy okreÊlonemu odbior-
cy oraz konfrontacj´ z konkurencjà. Sukces na targach czy wystawach uzale˝nio-
ny jest od wielu czynników, w tym od stoiska reklamowego. Stanowi ono nie tyl-
ko wizytówk´ firmy, lecz równie˝ tymczasowe biuro, które powinno byç
zaprojektowane estetycznie i funkcjonalnie. Elementem decydujàcym o powodze-
niu na targach w du˝ej mierze jest umiejscowienie stoiska. Przyjmuje si´, i˝ naj-
korzystniejszym dla firmy – ze wzgl´du na zauwa˝alnoÊç, rotacj´ osób zwiedza-
jàcych oraz mo˝liwoÊci reklamowe – jest tzw. stoisko wyspowe, usytuowane
najcz´Êciej w Êrodku sali. Takie po∏o˝enie zapewnia uczestnikom targów obejÊcie
go z ka˝dej strony, dok∏adne obejrzenie materia∏ów reklamowych oraz umo˝liwia
prowadzenie ró˝nego typu akcji promocyjnych.

Lekarze wi´kszoÊci specjalnoÊci ∏àczà si´ w stowarzyszeniach czy sekcjach,
które w ramach swej dzia∏alnoÊci, mi´dzy innymi, organizujà krajowe lub regio-
nalne konferencje, zjazdy czy kongresy. Wydarzenia te stanowià okazj´ do wy-
miany poglàdów, zapoznania si´ z najnowszymi badaniami, trendami w leczeniu
okreÊlonych jednostek chorobowych. Ze wzgl´du na ograniczone fundusze s∏u˝-
by zdrowia w Polsce powy˝sze wydarzenia nie mog∏yby byç organizowane bez
sponsoringu firm farmaceutycznych.
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Sponsoring polega na asystowaniu firmy, w formie finansowej lub rzeczo-
wej, aktywnoÊci spo∏ecznie u˝ytecznej i wykorzystaniu skojarzenia z tà aktywno-
Êcià dla osiàgni´cia celów marketingowych7. Cele sponsoringu mo˝na podzieliç
na ogólne (g∏ówne) i szczegó∏owe. Jako cele g∏ówne nale˝y wymieniç: wzrost wie-
dzy o firmie i jej produktach, poprawienie lub stworzenie nowego wizerunku fir-
my. Do celów szczegó∏owych zalicza si´: dotarcie do wyselekcjonowanej grupy klien-
tów, wejÊcie w okreÊlonà spo∏ecznoÊç i zaspokojenie jej potrzeb. Produkt lub
us∏ugi oferowane przez sponsorujàcà firm´ powinny naturalnie kojarzyç si´ z przed-
miotem sponsorowania. Firmy farmaceutyczne zazwyczaj decydujà si´ na spon-
sorowanie dzia∏aƒ zwiàzanych z medycynà, jak badania kliniczne, programy edu-
kacyjne i szkolenia dla lekarzy, zjazdy, kongresy naukowe.

Za pokrewny sponsoringowi instrument mo˝na uznaç public relations, któ-
rego g∏ównym celem jest kszta∏towanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerun-
ku firmy i jej produktów w opinii ró˝nych zbiorowoÊci spo∏ecznych, przede
wszystkim odbiorców8. Do najbardziej charakterystycznych narz´dzi z zakresu pu-
blic relations nale˝à kontakty ze Êrodkami masowego przekazu, lobbing, doradz-
two dla kierownictwa przedsi´biorstwa. Obecnie firmy farmaceutyczne pragnà byç
postrzegane jako partner dla lekarzy, farmaceutów, pacjentów. Wspó∏pracujà z po-
litykami, agendami rzàdowymi, legislacyjnymi w celu tworzenia sprzyjajàcych
politycznych i prawnych warunków dla swojej dzia∏alnoÊci.

Wa˝nà rol´ równie˝ odgrywajà wydarzenia, takie jak konferencje prasowe,
seminaria, wystawy, konkursy, jubileusze zwiàzane z dzia∏alnoÊcià firmy. Utrwa-
leniu wizerunku przedsi´biorstwa w ÊwiadomoÊci klientów sprzyja ponadto po-
siadanie charakterystycznego logo, nazwy, barw firmowych umieszczanych na
formularzach, wizytówkach, budynkach, ubraniach pracowników, samochodach.

W ramach kreowania pozytywnego wizerunku, firmy farmaceutyczne cz´-
sto wykorzystujà narz´dzie darowizny. W przypadkach kl´sk ˝ywio∏owych, gdy
uwaga opinii publicznej skupiona jest na ludzkim nieszcz´Êciu, przedsi´biorstwa
produkujàce leki przekazujà bezp∏atnie medykamenty potrzebujàcym, skrupulat-
nie wykorzystujàc ten fakt w autoreklamie. Przyk∏adem mo˝e byç firma Eli Lii-
li, której pracownicy prezentujàc histori´ firmy, z dumà podkreÊlajà: ...Pu∏kow-
nik Eli Liili, za∏o˝yciel koncernu, szybko reagowa∏ na ludzkie nieszcz´Êcie, spieszàc
z pomocà tam, gdzie by∏a ona konieczna. Wspomnieç nale˝y jego pomoc ofiarom
trz´sienia ziemi i po˝aru w 1906 roku w San Francisco. Dostarczy∏ wówczas bez-
p∏atnie leki z w∏asnej wytwórni9.
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Na zakoƒczenie prezentacji g∏ównych instrumentów promocji stosowanych
przez firmy produkujàce leki, proponuj´ skrótowà analiz´ wyników badania ryn-
ku farmaceutycznego, przeprowadzonego przez pracowników Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu10.

Badanie potwierdzi∏o, i˝ najlepszym instrumentem promocji Êrodków far-
maceutycznych jest sprzeda˝ osobista, która w zwiàzku z uwarunkowaniami praw-
no- etycznymi promocji leków wydawanych z przepisu lekarza nabiera szczegól-
nego znaczenia. W przeprowadzonych badaniach ankietowych, majàcych na celu
ustalenie najbardziej efektywnej formy dotarcia z informacjà do lekarzy, uzyska-
no nast´pujàcy ranking dzia∏aƒ promocyjnych:

1) promocja osobista prowadzona przez przedstawicieli firm farmaceutycz-
nych,

2) udzia∏ firm farmaceutycznych w zjazdach,
3) publikacje w prasie specjalistycznej,
4) og∏oszenia reklamowe w fachowych wydawnictwach,
5) informacje od firm farmaceutycznych przychodzàce pocztà,
6) sympozja promocyjne organizowane przez firmy farmaceutyczne.

4. Promocja produktu leczniczego w Êwietle ustawy
Prawo Farmaceutyczne

Rynek leków, ze wzgl´du na swà specyfik´, podlega regulacjom prawnym. G∏ów-
nym aktem prawnym regulujàcym rynek farmaceutyczny (zasady i tryb dopusz-
czania do obrotu produktów leczniczych, warunki wytwarzania, reklam´ produk-
tów leczniczych, wymagania dotyczàce funkcjonowania aptek, hurtowni oraz
placówek obrotu pozaaptecznego) jest ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 roku Pra-
wo Farmaceutyczne.

W ciàgu trzech lat Sejm RP kilkakrotnie dokonywa∏ poprawek w ustawie,
dostosowujàc polskie prawo farmaceutyczne do wymogów Unii Europejskiej. Ostat-
nie zmiany wprowadzono w kwietniu 2004 roku. Zmiany te jednak w niewielkim
stopniu modyfikujà przepisy zwiàzane z marketingiem leków. Nieznacznie zmienio-
no art. 55 ustawy, gdzie wprowadzono zakaz reklamy, kierowanej do publicznej
wiadomoÊci, polegajàcej na prezentacji produktu leczniczego przez naukowców,
jak równie˝ zakazano w reklamie odwo∏ywania si´ do zaleceƒ osób posiadajàcych
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wykszta∏cenie medyczne lub farmaceutyczne. Modyfikacji nie wprowadzajàcej istot-
nej zmiany uleg∏ równie˝ art. 6211.

Prezentujàc uregulowania prawne dotyczàce promocji produktu lecznicze-
go, nale˝y zaznaczyç, i˝ ustawa nie definiuje poj´cia promocja. Rozdzia∏ IV usta-
wy (art. 52–64) Reklama produktów leczniczych zawiera jednak przepisy regulu-
jàce stosowanie instrumentów promocyjnych na rynku farmaceutycznym.

Zgodnie z treÊcià art. 52 ust. 1, reklamà produktu leczniczego jest dzia∏al-
noÊç polegajàca na informowaniu i zach´caniu do stosowania leków, majàca na
celu zwi´kszenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzeda˝y lub kon-
sumpcji medykamentów. A zatem reklama produktu leczniczego (podobnie jak
reklama ka˝dego innego produktu) stanowi po∏àczenie elementów informacyj-
nych z zach´tà do stosowania produktu leczniczego. Dzia∏alnoÊç reklamowa obej-
muje w szczególnoÊci:

1) reklam´ produktu leczniczego, kierowanà do publicznej wiadomoÊci,
2) reklam´ produktu leczniczego, kierowanà do osób upowa˝nionych do

wystawiania recept oraz osób prowadzàcych zaopatrzenie w produkty
lecznicze,

3) odwiedzanie osób upowa˝nionych do wystawiania recept oraz prowa-
dzàcych zaopatrzenie w produkty lecznicze przez przedstawicieli han-
dlowych i medycznych,

4) dostarczanie próbek produktów leczniczych,
5) sponsorowanie spotkaƒ promocyjnych dla osób upowa˝nionych do wy-

stawiania recept i osób zaopatrujàcych w produkty lecznicze,
6) sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób

upowa˝nionych do wystawiania recept i osób zaopatrujàcych w produk-
ty lecznicze.

Za reklam´ nie uwa˝a si´ informacji umieszczonych na opakowaniach oraz
za∏àczonych do opakowaƒ leków.

Ustawodawca wprowadza nast´pujàce rozgraniczenie adresatów reklamy
farmaceutyków:
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1) reklamy kierowane do publicznej wiadomoÊci (art. 53 ust. 1a, art. 55
ust. 3a, art. 55 ust. 4, art. 55 ust. 5, art. 57),

2) reklamy kierowane do osób upowa˝nionych do wystawiania recept i osób
zaopatrujàcych w produkty lecznicze (art. 58 ust. 1–3),

3) reklamy kierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept
(art. 53 ust. 1, art. 54 ust. 1–3),

4) reklamy kierowane do wszystkich wy˝ej wskazanych podmiotów (art. 55
ust. 1, art. 55 ust. 2, art. 55 ust. 3, art. 56)12.

Ustawa Prawo Farmaceutyczne zawiera równie˝ przepisy regulujàce rekla-
m´ produktu farmaceutycznego, dotyczàce wszystkich grup adresatów. Powy˝szy
charakter majà art. 55 ust. 1, art. 55 ust. 2, art. 55 ust. 3, art. 56. Zgodnie
z nimi:

1) reklama produktu leczniczego nie mo˝e wprowadzaç w b∏àd, powinna
prezentowaç produkt leczniczy obiektywnie oraz informowaç o racjonal-
nym stosowaniu,

2) reklama produktu leczniczego nie mo˝e polegaç na oferowaniu lub obie-
cywaniu jakichkolwiek korzyÊci w sposób poÊredni lub bezpoÊredni w za-
mian za dostarczenie dowodów, ˝e dosz∏o do nabycia medykamentu,

3) reklama produktu leczniczego nie mo˝e byç kierowana do dzieci ani za-
wieraç ˝adnego elementu, który jest do nich kierowany,

4) zabrania si´ reklamy produktów leczniczych niedopuszczonych do obro-
tu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierajàcych informa-
cje niezgodne z zatwierdzonà Charakterystykà Leku.

Ze wzgl´du na fakt zakazu kierowania reklamy leków wydawanych wy-
∏àcznie na podstawie recepty do publicznej wiadomoÊci, Êwiadomie pomin´∏am
prezentacj´ artyku∏ów ustawy regulujàcych te zagadnienia. Majàc na uwadze te-
mat artyku∏u oraz wspó∏czesne kontrowersje zwiàzane z promocjà leków, zdecy-
dowa∏am si´ na szerokà prezentacj´ artyku∏ów ustawy dotyczàcych dostarczania
próbek leków oraz sponsoringu spotkaƒ promocyjnych, konferencji, zjazdów.

Bezp∏atne dostarczanie próbek produktu leczniczego

Bezp∏atne dostarczanie próbek produktów leczniczych przez firmy farmaceutycz-
ne reguluje art. 54 ustawy Prawo Farmaceutyczne. Zgodnie z nim taka forma re-
klamy mo˝e byç kierowana wy∏àcznie do osób uprawnionych do wystawiania re-
cept i musi spe∏niaç nast´pujàce warunki:
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1) osoba upowa˝niona do wystawiania recept musi wystàpiç w formie pi-
semnej do przedstawiciela handlowego lub medycznego przedsi´bior-
stwa farmaceutycznego o dostarczenie próbki produktu leczniczego,

2) osoba dostarczajàca próbk´ musi kontrolowaç i prowadziç ewidencj´ do-
starczanych próbek,

3) ka˝da dostarczana próbka musi stanowiç najmniejsze opakowanie pro-
duktu leczniczego dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

4) ka˝da dostarczana próbka musi byç opatrzona napisem „próbka bez-
p∏atna – nie do sprzeda˝y”,

5) do ka˝dej dostarczanej próbki musi byç do∏àczona Charakterystyka Pro-
duktu Leczniczego,

6) iloÊç dostarczanych próbek tej samej osobie, tego samego produktu lecz-
niczego, nie mo˝e przekroczyç pi´ciu opakowaƒ w ciàgu jednego roku,

7) reklama polegajàca na bezp∏atnym dostarczaniu próbek nie mo˝e doty-
czyç produktów leczniczych b´dàcych Êrodkami odurzajàcymi lub sub-
stancjami psychotropowymi.

Sponsoring spotkaƒ promocyjnych, konferencji, zjazdów

Ustawa Prawo Farmaceutyczne nie definiuje poj´cia sponsoring. S∏usznym wi´c
wydaje si´ odwo∏anie do jednej z powszechnie stosowanych definicji, gdzie za spon-
soring uwa˝a si´ asystowanie firmy, w formie finansowej lub rzeczowej, aktyw-
noÊci spo∏ecznie u˝ytecznej i wykorzystanie skojarzenia z tà aktywnoÊcià dla
osiàgni´cia celów marketingowych13.

Regulacje zwiàzane ze sponsoringiem, zawarte w ustawie, okreÊlajà dzia-
∏ania polegajàce na sponsorowaniu konferencji, zjazdów czy kongresów nauko-
wych jako dzia∏ania reklamowe. Z faktem wyraênego wskazania dzia∏aƒ sponsor-
skich jako formy, pod jakà mo˝e byç prowadzona reklama produktu leczniczego,
wià˝à si´ nast´pujàce rozgraniczenia i zwiàzane z nimi skutki prawne:

1) sponsor jest jednoczeÊnie organizatorem konferencji i sam przekazuje
treÊci reklamowe. W takim przypadku zobowiàzany jest on do zapew-
nienia, aby reklama produktu leczniczego spe∏nia∏a wszystkie wymogi
okreÊlone przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne;

2) sponsor jedynie finansuje lub wspó∏finansuje konferencje. W takim przy-
padku dzia∏ania sponsora cz´sto ograniczajà si´ do przelania okreÊlonej
kwoty pieni´˝nej na rachunek organizatora konferencji. Trudno wi´c
uznaç, ˝e dochodzi równie˝ do bezpoÊredniego przekazania jakichkolwiek
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„informacji i zach´ty do stosowania produktu leczniczego” (art. 52 ust. 1).
W takiej sytuacji nale˝y przyjàç, i˝ informacj´ t´ i zach´t´ przekazuje
organizator konferencji, który czyniç powinien to zgodnie z wymogami
okreÊlonymi w ustawie. Nale˝y podkreÊliç, i˝ wszelkie dzia∏ania doko-
nywane przez organizatora konferencji, zjazdu, kongresu czy spotkania
promocyjnego zwiàzane z reklamà produktu leczniczego dokonywane sà
na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego (najcz´Êciej firma farmaceutycz-
na), który za treÊç takich przekazów ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç14.

Dzia∏ania zwiàzane ze sponsoringiem reguluje równie˝ art. 58 prezentowa-
nej ustawy, zgodnie z którym zabrania si´ kierowania do osób uprawnionych do
wystawiania recept oraz osób prowadzàcych obrót produktami leczniczymi rekla-
my medykamentu, polegajàcej na wr´czaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyÊci
materialnych, prezentów, nagród, wycieczek oraz organizowaniu i finansowaniu
spotkaƒ promocyjnych farmaceutyków, podczas których przejawy goÊcinnoÊci wy-
kraczajà poza g∏ówny cel spotkania.

5. Podsumowanie

Rynek farmaceutyczny w XXI wieku próbuje sprostaç wymogom gospodarki ryn-
kowej: intensywnie narastajàcej konkurencji, wzrastajàcej roli klienta (tak˝e pa-
cjenta), koniecznoÊci adaptacji procesów technologicznych do ciàgle zmieniajà-
cych si´ standardów i najnowszych osiàgni´ç. Tendencje globalne przek∏adajà si´
na rynki w poszczególnych krajach i dalej na konkretne produkty.

W Polsce, w ostatnich latach, nastàpi∏ intensywny rozwój marketingu pro-
duktów farmaceutycznych i transformacji z podejÊcia sprzeda˝owego na marke-
tingowe. Fakty te znajdujà swoje odbicie w konsolidacji przemys∏u farmaceutycz-
nego, programach redukcji kosztów i podnoszeniu efektywnoÊci zarzàdzania. ˚adna
firma nie mo˝e ju˝ pozwoliç sobie na oparcie swojej strategii wy∏àcznie na prze-
wadze jakoÊciowej produktów. Bez wsparcia efektywnà promocjà nawet najlepszy
lek zostanie dostrze˝ony co najwy˝ej w kr´gach badaczy naukowych.

Marketing leków budzi wiele kontrowersji. Wynika to ze specyfiki produk-
tu i rynku. Nieumiej´tne stosowanie i nadu˝ywanie leków mo˝e byç groêne dla
zdrowia a nawet ˝ycia cz∏owieka. Lek jest towarem, który musi byç stosowany
wed∏ug okreÊlonych zasad, dlatego te˝ konieczna jest szczególna ostro˝noÊç, do-
k∏adnoÊç i fachowoÊç w formu∏owaniu dzia∏aƒ promocyjnych. Powy˝szym t∏uma-
czyç nale˝y wysoki stopieƒ uregulowania przepisami prawa dzia∏alnoÊci promo-
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14 P. Bia∏ecki, Wybrane zagadnienia zwiàzane z reklamà produktów leczniczych na tle ustawy Prawo
Farmaceutyczne, „Prawo i Medycyna”, Nr 13, 2003, s. 129.



cyjnej firm farmaceutycznych, obrotu lekami, badaƒ klinicznych, procesu pro-
dukcji, dystrybucji, przechowywania, sprzeda˝y oraz ustalenia cen leków.
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Szko∏a G∏ówna Handlowa

Szacowanie niewyp∏acalnoÊci firm w oparciu
o model opcyjny

1. Przes∏anki podj´cia tematu

Ryzyko niewyp∏acalnoÊci wià˝e si´ ÊciÊle z ryzykiem kredytowym. Ryzyko niewy-
p∏acalnoÊci dotyczy ka˝dego podmiotu gospodarczego, tzn. zarówno instytucji fi-
nansowych, jak i niefinansowych. Istnieje w tym zakresie pewna zale˝noÊç przy-
czynowo-skutkowa. Niewyp∏acalnoÊç kredytobiorcy jest przyczynà realizacji ryzyka
kredytowego obcià˝ajàcego kredytodawc´. Wi´kszoÊç relacji pomi´dzy wspó∏pra-
cujàcymi podmiotami gospodarczymi prowadzi do zale˝noÊci, i˝ jedna strona jest
kredytobiorcà a druga kredytodawcà. W zwiàzku z tym problem niewyp∏acalno-
Êci mo˝e byç rozwa˝any w perspektywie ryzyka kredytowego, które jest jakby
„odbiciem lustrzanym” ryzyka niewyp∏acalnoÊci. Ryzyko niewyp∏acalnoÊci i ryzy-
ko kredytowe wià˝à si´ z rozwojem przedsi´biorstwa, jego potrzebami finanso-
wania rozwoju i powstawaniem struktury êróde∏ finansowania zawierajàcej zo-
bowiàzania d∏ugoterminowe i zobowiàzania krótkoterminowe.

Przez wiele lat do oceny ryzyka kredytowego stosowano inne narz´dzia i me-
tody ni˝ do oceny niewyp∏acalnoÊci firmy. Nie by∏o w tym zakresie te˝ wspó∏pra-
cy pomi´dzy bankiem a przedsi´biorstwem. Wspó∏praca mi´dzy bankiem a przed-
si´biorstwem le˝y w interesie obu podmiotów. Dla banku dzia∏alnoÊç kredytowa
jest obszarem podstawowej dzia∏alnoÊci i stanowi g∏ównà cz´Êç dochodów, zaÊ dla
przedsi´biorstwa jest to êród∏o finansowania. Równowaga pomi´dzy skalà udzie-
lanych kredytów przez bank a popytem na kredyt znajduje si´ w punkcie wyzna-
czonym przez ryzyko. Ryzyko to dotyczy z jednej strony ryzyka niewyp∏acalno-
Êci przedsi´biorstwa, z drugiej zaÊ ryzyka kredytowego przejmowanego przez bank.

Oszacowanie wartoÊci ryzyka prowadzi do wyznaczenia ceny za takie ry-
zyko w postaci mar˝y kredytowej. Cena kredytu wp∏ywa na WACC, jest wi´c de-
terminantem op∏acalnoÊci prowadzonej dzia∏alnoÊci lub inwestycji. Wià˝e si´ po-
nadto z akceptowalnym przez bank ryzykiem. Przy przekroczeniu pewnego poziomu
ryzyka nie ma sensu oferowanie kredytu niezale˝nie od ceny, bo wiadomo, ˝e
przedsi´wzi´cie przy zbyt wysokim poziomie ryzyka nie ma szans powodzenia.

Z powy˝szego mo˝e wynikaç, ˝e odmowa udzielenia kredytu przez bank
mo˝e byç interpretowana jako zagro˝enie niewyp∏acalnoÊci przedsi´biorstwa przy



za∏o˝eniach sformu∏owanych we wniosku kredytowym. W takim kontekÊcie od-
mow´ udzielenia kredytu przez bank nale˝y traktowaç raczej jako wartoÊç doda-
nà w procesie decyzyjnym firmy. W takim te˝ wypadku ocena ryzyka przez bank
nie jest z∏em koniecznym, ale niezwykle wa˝nym narz´dziem, weryfikujàcym op∏a-
calnoÊç prowadzonej przez przedsi´biorstwo dzia∏alnoÊci.

Decyzje przedsi´biorstwa wsparte decyzjà banku mo˝na potraktowaç jako
sposób zabezpieczenia firmy przed degradacjà jej wartoÊci, dlatego wi´c proces
oceny niewyp∏acalnoÊci mo˝na traktowaç spójnie z ocenà ryzyka kredytowego.
W zwiàzku z powy˝szym powstaje problem: Czy mo˝e istnieç wspólne narz´-
dzie do szacowania niewyp∏acalnoÊci oraz ryzyka kredytowego? Wydaje
si´, ˝e wymienione postulaty spe∏ni model opcyjny.

Skala niewyp∏acalnoÊci przedsi´biorstw oraz bankructw na Êwiecie osiàga
bardzo du˝e rozmiary. W Polsce problem jest równie z∏o˝ony. Rosnàca skala kre-
dytów zagro˝onych w bankach wyraênie odzwierciedla rosnàcy poziom niewyp∏a-
calnoÊci przedsi´biorstw. Wspó∏praca pomi´dzy bankiem a kredytobiorcà tworzy
wiele nieporozumieƒ w obszarze szacowania ryzyka przy ocenie op∏acalnoÊci
i wykonalnoÊci projektu inwestycyjnego1.

Badania w zakresie niewyp∏acalnoÊci przedsi´biorstwa sà szeroko prezen-
towane od szeregu lat, zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. Od
1968 roku, kiedy to po raz pierwszy zosta∏ zaproponowany przez Altmana mo-
del do przewidywania niewyp∏acalnoÊci, powsta∏o wiele jego odmian oraz innych
modeli, które by∏y testowane i weryfikowane w warunkach poszczególnych ryn-
ków. W Polsce znane sà tego typu modele zaproponowane przez Màczyƒskà, Ha-
dasika, Gajdk´ i Stosa2. JakoÊç i rezultaty szacowania ryzyka niewyp∏acalnoÊci
w takich modelach znacznie ró˝nià si´ mi´dzy sobà, dlatego ciàgle w tym zakre-
sie toczà si´ intensywne badania, których jednym z istotnych celów jest poszu-
kiwanie postaci modelu, który obejmowa∏by najwi´kszà liczb´ czynników ryzyka,
dostarczajàc jednoczeÊnie wysokà jakoÊç prognostycznà. Wymienione modele ba-
zujà tylko na wskaênikach ze sprawozdaƒ finansowych badanych przedsi´biorstw
i nie uwzgl´dniajà wielu wa˝nych czynników mikro- i makroekonomicznych, wp∏y-
wajàcych na niewyp∏acalnoÊç przedsi´biorstwa. Ograniczona liczba i rodzaje czyn-
ników ryzyka niewyp∏acalnoÊci, uwzgl´dnianych w modelach dyskryminacyjnych,
mogà byç przyczynà ich zawodnoÊci. Badania prezentowane w literaturze anglo-
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1 Patrz szerzej na ten temat: Rogowski W., Rachunek efektywnoÊci przedsi´wzi´ç inwestycyjnych,
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2 Szerzej na temat modeli niewyp∏acalnoÊci patrz: Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upad∏oÊci przed-
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sowa kondycja firmy – metody pomiaru i oceny, Poltext, Warszawa 2003, Rogowski W., Mo˝liwoÊç
wczesnego rozpoznawania symptomów zagro˝enia zdolnoÊci p∏atniczej przedsi´biorstwa, „Bank i Kre-
dyt”, Nr 6, 1999.



j´zycznej wskazujà na niskà jakoÊç predykcji modeli bazujàcych na koncepcji Alt-
mana w stosunku do modeli opcyjnych. Prezentowane w pracy modele opcyjne
majà przewag´ nad wy˝ej wspomnianymi pod wzgl´dem iloÊci i jakoÊci czynni-
ków uwzgl´dnianych w modelu oraz jakoÊci predykcji niewyp∏acalnoÊci w d∏ugim
okresie.

2. Cel, zakres i tezy

W prezentowanej pracy zostanà przeanalizowane mo˝liwoÊci wykorzy-
stania modelowania wartoÊci firmy do szacowania ryzyka niewyp∏acal-
noÊci z zastosowaniem modelu opcyjnego.

Szacowanie ryzyka niewyp∏acalnoÊci z wykorzystaniem modelu opcyjnego
w podejÊciu KMV, jest powszechnie wykorzystywane na rynkach rozwini´tych,
w tym g∏ównie w USA. Do chwili obecnej uwa˝ano, ˝e agencje ratingowe, któ-
rych ratingi uwzgl´dniano przy okreÊlaniu mar˝y za ryzyko, posiadajà „z∏oty”
standard3. PodejÊcie opcyjne do szacowania ryzyka niewyplacalnoÊci wprowadzo-
ne przez KMV w 1989 roku, okaza∏o si´ przebojem – metod´ t´ stosuje 70% naj-
wi´kszych banków na Êwiecie4.

W Êwiecie, a g∏ównie w USA, oprócz cz´stego wykorzystywania modelu opcyj-
nego w praktyce, sta∏ si´ on tak˝e obiektem badaƒ i analiz. PoÊwi´cona mu lite-
ratura jest bogata. Mimo du˝ej popularnoÊci i skutecznoÊci metody KMV (w szcze-
gólnoÊci jeÊli chodzi o firmy notowane na gie∏dzie), Moody’s KMV nie dokona∏a
jednak jej transferu do zbyt wielu krajów, w szczególnoÊci do krajów rozwijajà-
cych si´, do których nale˝y te˝ Polska5.

W Polsce do tej pory nie prowadzono badaƒ wykorzystania modelu opcyj-
nego do pomiaru ryzyka niewyp∏acalnoÊci. Brakuje te˝ krajowych publikacji na
ten temat – dost´pne sà nieliczne opracowania. W zwiàzku z powy˝szym adapta-
cja omawianego modelu poprzez okreÊlenie warunków i parametrów, jakie mu-
szà byç spe∏nione, staje si´ istotnym wyzwaniem naukowym.
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3 Moody’s KMV, Moody’s KMV Pioneers Market-Based Approach to Credit Risk Management, Mo-
ody’s KMV www:kmv.com, 2003.

4 Ibidem.
5 Wa˝nym krokiem w tym zakresie mo˝e okazaç si´ szereg specjalnie opracowanych przez Moody’s KMV

publikacji prezentujàcych zwiàzek nowych modeli oceniajàcych ryzyko kredytowe z procesem kre-
dytowym, jego poszczególnymi istotnymi elementami oraz podejÊcie do wzajemnego uzupe∏niania
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antitative risk assessment, 2003, Moody’s KMV, Assessing credit risk, Traditional and quantitati-
ve analysis, Assessing facility risk, 2003, Moody’s KMV, Assessing credit risk, Traditional and
quantitative analysis, Assessing management risk, 2003, Moody’s KMV, Assessing credit risk, Tra-
ditional and quantitative analysis, Cash flow analysis, 2003.



G∏ównym celem pracy jest zweryfikowanie przydatnoÊci modelowania war-
toÊci firmy w szacowaniu ryzyka niewyp∏acalnoÊci w oparciu o model opcyjny,
a tak˝e przeanalizowanie mo˝liwoÊci wykorzystania takiego modelu w praktyce
gospodarczej w Polsce. Aby osiàgnàç cel pracy, postawiono nast´pujàcà tez´ g∏ów-
nà: Wycena wartoÊci firmy przy u˝yciu modelu opcyjnego w warunkach
polskich stanowi kompleksowe podejÊcie do wyznaczania ryzyka nie-
wyp∏acalnoÊci.

Szacowanie niewyp∏acalnoÊci przeprowadzono dla 176 spó∏ek notowanych
na GPW w okresie od 1998 do 2002 roku. Na podstawie badaƒ sformu∏owano
szereg wniosków, które wskazujà na du˝à przydatnoÊç takiego modelu w praktyce
gospodarczej w Polsce. Na podstawie badaƒ empirycznych zaproponowano te˝ mo-
del do szacowania ryzyka niewyp∏acalnoÊci dla spó∏ek nie notowanych na gie∏dzie.

3. Determinanty rozwoju metody opcyjnej

Koncepcja VBM (Value Based Management)6 sta∏a si´ od kilku lat w teorii oraz
praktyce zarzàdzania tematem numer jeden na Êwiecie i w Polsce. Przyczynà
wielkiego zainteresowania takim podejÊciem do zarzàdzania przedsi´biorstwem
jest przede wszystkim potrzeba zapewnienia spójnoÊci pomi´dzy oczekiwanymi
korzyÊciami w∏aÊcicieli, mierzonymi kszta∏towaniem si´ wartoÊci ich udzia∏ów,
a miernikami efektywnoÊci zarzàdzania i dzia∏ania przedsi´biorstwa. Konse-
kwencjà wynikajàcà z koncepcji VBM jest potrzeba modelowania wartoÊci przed-
si´biorstwa.

Szacowanie ryzyka niewyp∏acalnoÊci jest dokonywane z perspektywy ban-
ku w odniesieniu do obiektu, jakim jest przedsi´biorstwo. Wa˝na w tej sytuacji
staje si´ kompleksowoÊç pomiaru ryzyka. Powinien on byç oparty o miar´ w pe∏-
ni odzwierciedlajàcà efektywnoÊç dzia∏ania przedsi´biorstwa7. Wobec tego mode-
lowanie wartoÊci firmy mo˝e staç si´ narz´dziem nowym, o wysokiej jakoÊci, s∏u-
˝àcym do oceny ryzyka niewyp∏acalnoÊci.

Obserwacje i dane dost´pne na rynku kapita∏owym oraz rynku
papierów d∏u˝nych odgrywajà coraz wi´kszà rol´ w modelowaniu ryzy-
ka niewyp∏acalnoÊci. Miary ryzyka oparte na zachowaniu si´ rynkowej warto-
Êci kapita∏u, wyznaczajàce ryzyko niewyp∏acalnoÊci EDF8, mogà stanowiç miary
ryzyka kredytowego poszerzajàce warsztat analityków kredytowych, prowadzàc
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6 VBM – Zarzàdzanie przez WartoÊç.
7 Jak wykazujà autorytety w dziedzinie zarzàdzania wartoÊcià firmy, miary oparte na zysku lub in-

ne wskaêniki nie potrafià odzwierciedliç wartoÊci firmy ani w pe∏ni scharkteryzowaç efektywnoÊci
jej dzia∏ania.

8 EDF, Expected Default Frequency – oczekiwane prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci.



do poprawy jakoÊci dokonywanych analiz fundamentalnych9 firm w ramach pro-
cesu podejmowania decyzji kredytowej.

Na rysunku 1 zosta∏o zaprezentowane zachowanie si´ ryzyka niewyp∏acal-
noÊci w czasie mierzonego metodà opcyjnà KMV, w zestawieniu z ryzykiem mie-
rzonym przy u˝yciu ratingów dla firmy Worldcom notowanej na gie∏dzie nowo-
jorskiej. Z rysunku 1 wynika, ˝e ryzyko szacowane metodà KMV wyraênie
wyprzedzajàco reaguje na sytuacj´ na rynku, w stosunku do ryzyka szacowane-
go przez rating agencji, który reaguje zdecydowanie z opóênieniem.

Rysunek 1. Ryzyko niewyp∏acalnoÊci wg KMV a ratingi dla Worldcom

èród∏o: Raport Moody’s KMV, 22 lipca 2002.

Mo˝na uznaç, ˝e podejÊcie opcyjne jest typu ex ante, zaÊ ratingi ex post.
Potwierdzeniem wysokiej jakoÊci modelu opcyjnego mo˝e byç zachowanie agen-
cji Moody’s, która w kwietniu 2002 roku zdecydowa∏a si´ przejàç firm´ KMV,
wprowadzajàc jà w struktury Moody’s Risk Management Services (MRMS). Ist-
niejàca baza Moody’s KMV analizuje na bie˝àco ryzyko dla oko∏o 30 tysi´cy firm
na Êwiecie, z czego 9700 pochodzi z Ameryki Pó∏nocnej, 6100 z Europy, 5300 z Azji,
500 z Ameryki ¸aciƒskiej i 5200 instytucji finansowych z ca∏ego Êwiata10.
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9 Bohn J. R., Managing Director, Moody’s – KMV, Foreword, w: Glantz M., Managing bank risk,
Academic Press, San Diego, California, USA, 2002, s. XV.

10 Moody’s KMV, Moody’s KMV Pioneers Market-Based Approach to Credit Risk Management, Mo-
ody’s KMV www:kmv.com, 2003.



Jednym z wa˝nych atutów podejÊcia opcyjnego KMV jest lepsza
jakoÊç predykcji, pe∏niàca jednoczeÊnie funkcj´ wczesnego ostrzegania.

4. Charakterystyka metody szacowania niewyp∏acalnoÊci11

Pomiar ryzyka kredytowego dokonywany jest w oparciu o modelowanie wartoÊci
firmy w sposób przedstawiony na rysunku 2.

Rysunek 2. Kszta∏towanie si´ profilu wartoÊci firmy w czasie

èród∏o: Peter J. Crosbie, Modeling Default Risk, KMV Corporation.

Szacowanie ryzyka kredytowego wykorzystujàcego funkcj´ rozk∏adu g´sto-
Êci prawdopodobieƒstwa wartoÊci firmy opiera si´ na okreÊleniu prawdopodo-
bieƒstwa (obszaru pod krzywà), ˝e zmienna losowa wartoÊci firmy przyjmuje
wartoÊci mniejsze od wartoÊci zad∏u˝enia (okreÊlanym jako punkt niewyp∏acal-
noÊci). Obszar, w którym wartoÊç firmy jest mniejsza od jej d∏ugu (oznaczanego
jako DP, czyli punkt niewyp∏acalnoÊci) oznacza, ˝e firma nie jest w stanie sp∏a-
ciç swoich zobowiàzaƒ. Analityczny model Mertona ujmuje zale˝noÊç pomi´dzy
wartoÊcià firmy i jej zmiennoÊcià a wartoÊcià kapita∏u w∏asnego i jego zmienno-
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11 Szerzej na temat charakterystyki metody patrz: Krysiak Z., Szacowanie ryzyka kredytowego w mo-
delu opcyjnym, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje Êwiatowe a rynek polski, re-
daktorzy naukowi K. Jajuga i W. Ronka-Chmielowiec Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Langego we Wroc∏awiu, Prace Naukowe AE, Nr 1037, T. 1, Wroc∏aw 2004.



Êcià oraz wartoÊcià d∏ugu. WartoÊç kapita∏u w∏asnego w tym modelu jest równa
wartoÊci opcji call wystawionej na wartoÊç firmy. Przy pomocy modelu opcyjne-
go Mertona wyznacza si´ rozk∏ad wartoÊci firmy w danym horyzoncie czasowym
w przysz∏oÊci, który jest rozk∏adem normalnym. Parametry rozk∏adu wartoÊci
firmy, czyli wartoÊç oczekiwana oraz odchylenie standardowe sà obliczane z mo-
delu Mertona na podstawie oszacowanych wczeÊniej wartoÊci oczekiwanej kapi-
ta∏u w∏asnego i jego zmiennoÊci. WartoÊç kapita∏u w∏asnego i jego zmiennoÊç sà
szacowane na podstawie rynkowych notowaƒ ceny akcji na gie∏dzie. WielkoÊç po-
la zaznaczonego jako EDF (cz´sto te˝ okreÊlana jako PD prawdopodobieƒstwo
niewyp∏acalnoÊci) jest miarà ryzyka kredytowego i oznacza prawdopodobieƒstwo,
˝e firma stanie si´ niewyp∏acalna, czyli przestanie regulowaç swoje zobowiàza-
nia. DD jest wa˝nym parametrem informujàcym o tym, jak daleko firma znajdu-
je si´ od punktu niewyp∏acalnoÊci. Miara ta okreÊla, ile odchyleƒ standardowych
dzieli wartoÊç oczekiwanà firmy od punktu niewyp∏acalnoÊci.

W celu wyznaczenia ryzyka niewyp∏acalnoÊci EDF – inaczej oznaczone ja-
ko PD – nale˝y obliczyç DD12, a nast´pnie na tej podstawie z tablic standaryzo-
wanego rozk∏adu normalnego odczytujemy EDF13.

PD14 b´dzie mierzone jako dystrybuanta standaryzowanego rozk∏adu nor-
malnego w przedziale od –∞ � (–DTD) wg wzoru, jak poni˝ej:

(1)

gdzie:
DTD – odleg∏oÊç do punktu niewyp∏acalnoÊci, mierzona iloÊcià odchyleƒ standar-
dowych, b´dzie dana nast´pujàcym równaniem:

(2)

gdzie:
T – horyzont pomiaru PD – 1 rok,
VA,T – szacowana oczekiwana rynkowa wartoÊç firmy w momencie wymagalnoÊci,
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12 Poni˝ej we wzorach oznaczone jako DTD.
13 Gdyby rozk∏ad wartoÊci firmy by∏ rozk∏adem normalnym to wówczas mo˝na by zastosowaç wymie-

nione podejÊcie. Jednak rozk∏ad stóp zwrotu z wartoÊci aktywów w praktyce jest rozk∏adem zawie-
rajàcym tzw. gruby ogon. Dlatego w metodologii KMV przyporzàdkowuje si´ obliczonej wartoÊci DD
wartoÊci EDF obserwowanych w praktyce. Takie dane sà w bazie danych firmy KMV zebrane na
podstawie d∏ugoletnich historycznych obserwacji wielu firm i z szeregu lat wstecz.

14 Oznaczone inaczej na rysunku 3 jako EDF.



DPT – wartoÊç zobowiàzaƒ, zobowiàzania krótkoterminowe plus 1/2 zobowiàzaƒ
d∏ugoterminowych,
sA – roczne odchylenie standardowe zmiany stóp zwrotu z wartoÊci firmy.

Aby by∏o mo˝liwe obliczenie odleg∏oÊci do punktu niewyp∏acalnoÊci DPT,
ze wzoru (2) nale˝y najpierw obliczyç oczekiwanà wartoÊç firmy w horyzoncie
czasowym jednego roku oraz odchylenie standardowe zmian stóp zwrotu z war-
toÊci firmy. W tym celu wykorzystuje si´ uk∏ad nast´pujàcych równaƒ:

(3)

gdzie:
r – stopa wolna od ryzyka, przyj´to oprocentowanie 52-tygodniowych bonów
skarbowych.

(4)

(5)

(6)

Z wymienionego uk∏adu równaƒ na podstawie informacji o wartoÊci Êred-
niej kapita∏u akcyjnego firmy VE,T oraz odchylenia standardowego rocznej stopy
zwrotu z kapita∏u sE, mo˝na wyliczyç VA,T oraz sA. Przedstawiony powy˝ej spo-
sób s∏u˝y do wyznaczania ryzyka niewyp∏acalnoÊci dla spó∏ek notowanych na
gie∏dzie. W przypadku braku notowaƒ spó∏ki na gie∏dzie mo˝na wyznaczaç roz-
k∏ad wartoÊci firmy w oparciu o podobieƒstwo jej charakterystyk do firm noto-
wanych na gie∏dzie.

Na rysunku 3 zaprezentowano schematycznie sposób wyznaczania rozk∏a-
du wartoÊci firmy dla spó∏ek nie notowanych na gie∏dzie w procesie wyznacza-
nia ich ryzyka niewyp∏acalnoÊci. W podejÊciu tym zak∏ada si´, ˝e na podstawie
reprezentantów firm w poszczególnych bran˝ach mo˝na wnioskowaç o EDF dla
spó∏ek nienotowanych na gie∏dzie. W zwiàzku z tym wychodzi si´ z za∏o˝enia, ˝e
wielkoÊç EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem, kosztami finansowy-
mi i amortyzacjà), jako ekwiwalent przep∏ywów gotówkowych b´dzie wyra˝a∏ Êred-
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nià wartoÊci firmy, zaÊ pewien wskaênik odzwierciedlajàcy wielkoÊç firmy, roz-
miary jej dzia∏alnoÊci oraz struktur´ finansowania b´dzie reprezentowa∏ ryzyko
jej dzia∏alnoÊci, czyli odchylenia standardowego wartoÊci firmy. Na podstawie ob-
liczeƒ VA oraz sA, dokonanych dla spó∏ek gie∏dowych, a tak˝e informacji zebranych
ze sprawozdaƒ finansowych, wyznacza si´ dwie funkcje regresji: jedna opisujàca
zale˝noÊç wartoÊci firmy od EBITDA zapisana formalnie jako VA = ¶ (EBITDA)
oraz druga funkcja regresji opisujàca zale˝noÊç odchylenia standardowego war-
toÊci firmy od zmiennych charakteryzujàcych rozmiary dzia∏alnoÊci firmy i jej
struktury finansowania (na rysunku 3 rozmiar oraz struktura finansowania zo-
sta∏a oznaczona przez w) i zapisana formalnie jako sA =¶ (w).

Rysunek 3. Schemat szacowania VA oraz sA dla firmy z portfela kredytowego
banku

èród∏o: opracowanie w∏asne.

5. Podsumowanie

Wg przedstawionej metody dokonano oszacowania ryzyka niewyp∏acalnoÊci (EDF)
dla wszystkich spó∏ek oprócz banków notowanych na gie∏dzie w Warszawie. Na-
st´pnie spó∏ki pogrupowano w bran˝e wg klasyfikacji stosowanej na gie∏dzie
przez Serwis Notoria i przedstawiono kszta∏towanie si´ ryzyka niewyp∏acalnoÊci

 

 

 

 
 

VA VA

EBITDA EBITDA

EBITDA

Spó∏ki
notowane
publicznie

Spó∏ki
notowane
publicznie

Cechy podobne:
- VA
- EBITDA
- sA
- w

A
A

log w log w

w

s
s

78 Zbigniew Krysiak



Szacowanie niewyp∏acalnoÊci firm w oparciu o model opcyjny    79

w poszczególnych bran˝ach przez wyznaczenie parametrów rozk∏adów (wartoÊci
Êredniej EDF oraz odchylenia standardowego EDF). W tabeli 1 zaprezentowano
wyniki szacowanego ryzyka kredytowego dla poszczególnych bran˝.

Tabela 1. Ârednia wartoÊç (EDF) ryzyka kredytowego oraz odchylenia standar-
dowych EDF15 dla ró˝nych bran˝ w latach 1998–2002

Okres
Bran˝a Dane

1998 1999 2000 2001 2002 Ârednia

budownictwo Ârednia z EDF 20,2% 5,9% 4,7% 8,6% 19,0% 11,7%
OdchStd z EDF 22,6% 16,4% 14,3% 11,9% 23,9% 19,3%

chemiczny Ârednia z EDF 14,7% 3,9% 3,7% 3,6% 3,6% 5,9%
OdchStd z EDF 17,1% 6,6% 7,2% 8,4% 10,0% 11,1%

drzewny i papierniczy Ârednia z EDF 10,7% 4,0% 2,2% 2,9% 4,4% 4,8%
OdchStd z EDF 7,3% 4,1% 1,5% 2,3% 5,3% 5,3%

elektromaszynowy Ârednia z EDF 11,5% 4,7% 3,3% 7,2% 13,0% 7,9%
OdchStd z EDF 9,8% 9,7% 3,1% 11,6% 24,0% 13,7%

handel Ârednia z EDF 39,4% 18,2% 15,4% 14,0% 9,9% 19,4%
OdchStd z EDF 38,5% 30,0% 22,5% 19,9% 11,8% 27,6%

informatyka Ârednia z EDF 32,9% 25,2% 19,3% 15,3% 10,0% 20,5%
OdchStd z EDF 34,9% 36,8% 26,2% 27,7% 8,4% 29,0%

lekki Ârednia z EDF 18,5% 15,0% 14,8% 10,1% 22,8% 16,3%
OdchStd z EDF 25,1% 27,6% 25,8% 14,2% 22,7% 23,2%

materia∏y budowlane Ârednia z EDF 12,3% 7,6% 10,1% 2,3% 9,1% 8,3%
OdchStd z EDF 10,0% 18,1% 20,1% 2,2% 14,8% 14,2%

media Ârednia z EDF 17,2% 6,1% 9,3% 6,7% 9,0% 9,7%
OdchStd z EDF 14,2% 7,7% 9,2% 7,5% 8,7% 9,9%

metalowy Ârednia z EDF 8,8% 3,4% 2,3% 7,1% 12,0% 6,7%
OdchStd z EDF 5,8% 2,9% 2,2% 14,5% 16,8% 10,6%

motoryzacyjny Ârednia z EDF 2,1% 0,6% 2,1% 2,5% 3,5% 2,2%
OdchStd z EDF 2,0% 0,5% 1,8% 2,8% 5,6% 2,9%

pozosta∏e finanse Ârednia z EDF 37,9% 35,8% 0,9% 8,2% 15,3% 19,6%
OdchStd z EDF 54,2% 55,6% 0,9% 6,8% 12,3% 33,5%

pozosta∏e us∏ugi Ârednia z EDF 26,1% 9,5% 13,5% 25,4% 40,4% 23,0%
OdchStd z EDF 21,6% 9,8% 20,5% 22,9% 36,5% 23,9%

spo˝ywczy Ârednia z EDF 11,9% 8,3% 7,5% 11,5% 15,0% 10,8%
OdchStd z EDF 13,7% 14,7% 23,2% 23,7% 27,0% 20,8%

telekomunikacja Ârednia z EDF 33,0% 28,6% 5,3% 18,8% 19,7% 21,1%
OdchStd z EDF 45,4% 47,8% 3,2% 21,5% 18,5% 30,2%

us∏ugi komunalne Ârednia z EDF 32,1% 25,5% 3,8% 6,8% 6,3% 14,9%
OdchStd z EDF 17,8% 23,2% 3,3% 10,9% 6,6% 17,1%

Ârednia z EDF, Razem 20,1% 11,1% 8,4% 9,5% 13,5% 12,5%
OdchStd z EDF, Razem 25,0% 22,8% 17,8% 16,7% 19,7% 21,0%

èród∏o: opracowanie w∏asne.

15 Analiza odchyleƒ standardowych EDF po na∏o˝eniu jej na wartoÊç Êrednià EDF dostarcza precy-
zyjniejszà wiedz´ na temat kszta∏towania si´ ryzyka kredytowego w danej bran˝y.



Na rysunku 4 zaprezentowano w formie graficznej porównanie kszta∏towa-
nia si´ ryzyka kredytowego w poszczególnych bran˝ach na przestrzeni lat.

Rysunek 4. Ewolucja ryzyka kredytowego w czasie w ró˝nych bran˝ach

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Na rysunku 5 zaprezentowano relatywne zmiany ryzyka kredytowego w wy-
branych bran˝ach na przestrzeni kilku lat. Wykorzystana metoda daje mo˝liwoÊç
antycypowania zachowania si´ relatywnych zmian ryzyka niewyp∏acalnoÊci w po-
szczególnych bran˝ach oraz zmian ryzyka danej firmy na tle jej bran˝y.

Z analizy ryzyka niewyp∏acalnoÊci bran˝y budowlanej, której ryzyko cz´sto
uwa˝a si´ za bardzo wysokie, wynika, ˝e jej ryzyko jest znacznie ni˝sze na tle
innych bran˝ ni˝ mo˝na sàdziç z wielu opinii. Powinno si´, zatem traktowaç wy-
niki uzyskane w badaniu jako uzupe∏nienie poglàdu na temat kszta∏towania si´
relatywnego poziomu ryzyka niewyp∏acalnoÊci mi´dzy poszczególnymi bran˝ami.
Tabela 2 prezentuje porównanie ryzyka niewyp∏acalnoÊci i ryzyka biznesowego
(odchylenie standardowe wartoÊci firmy), wyst´pujàcego w poszczególnych bran-
˝ach w stosunku do bran˝y budowlanej poprzez zestawienie iloÊci bran˝ o ryzy-
ku ni˝szym, porównywalnym i wy˝szym.
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Tabela 2. Liczba bran˝ o Êrednim ryzyku kredytowym i biznesowym mniejszym,
równym bàdê wi´kszym od ryzyka w bran˝y budowlanej latach 1998–2002

Mniejsze Porównywalne Wy˝sze

Ryzyko niewyp∏acalnoÊci – EDF 6 2 7

Ryzyko biznesowe – Odch. Std. wartoÊci 2 3 10

èród∏o: opracowanie w∏asne.

SpoÊród pi´tnastu bran˝, wi´ksza cz´Êç z nich wykazuje ryzyko niewyp∏a-
calnoÊci, jak i biznesowe wy˝sze od ryzyka w bran˝y budowlanej.

Rysunek 5. Ârednia wartoÊç EDF w czasie dla ró˝nych bran˝ – skala logaryt-
miczna

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Badania dotyczàce ryzyka niewyp∏acalnoÊci dla spó∏ek nie notowanych na
gie∏dzie obj´∏y stworzenie linii regresji na podstawie, których mo˝na wyznaczyç
rozk∏ad wartoÊci badanej firmy celem wyznaczenia jej ryzyka kredytowego. Dla
linii regresji wyznaczajàcej zale˝noÊç wartoÊci firmy od EBITDA uzyskano dla
wi´kszoÊci bran˝ wspó∏czynnik determinacji powy˝ej 0,5. Dla linii regresji, w któ-
rej objaÊniane jest odchylenie standardowe wartoÊci firmy, uzyskano wspó∏czyn-
nik determinacji zbli˝ony do 0,5 tylko dla pi´ciu bran˝. Ze statystycznego punk-
tu widzenia w drugim przypadku poziom objaÊniania zmiennej objaÊnianej jest
niewysoki, jednak tak uzyskane wartoÊci wspó∏czynnika determinacji mo˝na wy-
korzystaç jako miar´ porzàdkujàcà, tworzàcà swego rodzaju ranking nieprzewi-
dywalnoÊci bran˝. W bran˝ach o niskim wspó∏czynniku determinacji wymagane
by∏oby zastosowanie na szerszà skal´ innych metod zakresie ich oceny ryzyka.
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Tabela 3. Modele regresji wyznaczajàce wartoÊç firmy i odchylenie standardo-
we dla poszczególnych bran˝

Linia regresji Wsp. Linia regresji Wsp.
(tys. z∏) determinacji (%) determinacji

Bran˝a

Chemiczna a=7,48 b=10 698 0,98 c=3,4% d=17,1% 0,44
Motoryzacyjna a=5,33 b=43 626 0,93 c=2,2% d=19,6% 0,08
Medialna a=19,64 b=9 488 0,89 c=1,5% d=27,2% 0,70
Telekomunikacyjna a=5,81 b=4 000 000 0,89 c=7,3% d=21,0% 0,31
Drzewna i papiernicza a=3,79 b=74 607 0,88 c=4,3% d=12,7% 0,34
Spo˝ywcza a=12,30 b=26 724 0,82 c=3,1% d=16,2% 0,26
Handlowa a=13,46 b=33 581 0,81 c=4,4% d=13,2% 0,32
Elektromaszynowa a=4,85 b=43 466 0,72 c=6,3% d=12,1% 0,23
Metalowa a=5,61 b=367 825 0,66 c=6,6% d=7,6% 0,52
Informatyczna a=13,17 b=172 275 0,66 c=0,7% d=42,4% 0,17
Pozost. Us∏ugi finans. a=2,54 b=324 665 0,59 c=22,9% d=–12,5% 0,90
Mat. Budowalne a=3,92 b=70 628 0,59 c=4,4% d=17,9% 0,31
Budowlana a=5,32 b=114 365 0,42 c=8,8% d=5,9% 0,43
Lekka a=1,38 b=36 851 0,18 c=6,6% d=14,2% 0,21

èród∏o: opracowanie w∏asne.

6. Wnioski

• Prezentowane w pracy podejÊcie do pomiaru ryzyka niewyp∏acalnoÊci,
wykorzystujàce profil wartoÊci firmy, ma charakter modelowania dyna-
micznego, prognozujàcego (ex ante) i kompleksowego (pod wzgl´dem ilo-
Êci obejmowanych czynników). Charakter ryzyka niewyp∏acalnoÊci wyma-
ga stosowania w∏aÊnie takich modeli.

• Rozwa˝any model potencjalnie mo˝e byç uznawany za dobrà podstaw´ do
ratingów wewn´trznych w ramach wdra˝ania NUK II. W szczególnoÊci
odleg∏oÊç do punktu niewyp∏acalnoÊci mo˝e byç wykorzystana jako mia-
ra b´dàca podstawà do ratingów.

• Z badania wynika, ˝e wybrany model szacowania ryzyka niewyp∏acalno-
Êci stanowi nie tylko du˝y potencja∏ teoretyczny z perspektywy jakoÊci sza-
cowania ryzyka, ale tak˝e z powodu jego szerokiego zastosowania w prak-
tyce krajów zachodnich, co stwarza spore nadzieje na jego wysokà
skutecznoÊç w polskiej praktyce.

• Zastosowanie wymienionej metody b´dzie wymaga∏o nowego podejÊcia do
szkolenia kadr w tym zakresie, poszerzenia warsztatu narz´dziowego
pracowników banku – w szczególnoÊci w obszarze narz´dzi statystycz-
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nych i ekonometrycznych oraz poszerzenia wiedzy w zakresie analizowa-
nia i modelowania wartoÊci firmy. Wymienione dzia∏ania nie sà specyficz-
ne tylko dla wdra˝ania modelu opcyjnego, ale muszà byç stosowane w przy-
padku wdra˝ania innych modeli, w zwiàzku z wprowadzaniem postanowieƒ
Nowej Umowy Kapita∏owej.

• Miara prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci (EDF) jako miara ryzyka kre-
dytowego, uwzgl´dniajàca zachowanie si´ profilu wartoÊci firmy oraz ry-
zyka biznesowego jest potencjalnym predykatorem upad∏oÊci firmy. Po-
miar EDF umo˝liwia obserwowanie trendów i relatywnych zmian ryzyka
kredytowego s∏u˝àcych do okreÊlania niewyp∏acalnoÊci. Mo˝liwoÊç osza-
cowania bezwzgl´dnej wartoÊci ryzyka kredytowego innymi sposobami, dla
okreÊlonej firmy czy bran˝y powoduje, ˝e przy uwzgl´dnieniu relatyw-
nych wielkoÊci ryzyka kredytowego, istnieje mo˝liwoÊç stworzenie intere-
sujàcego narz´dzia do pomiaru ryzyka kredytowego przed dokonaniem
kalibracji.

• Modele opcyjnie, bazujàc na miernikach wartoÊci firmy i jednoczeÊnie
uwzgl´dniajàc dynamik´ czynników ryzyka i wartoÊci w otoczeniu, wyda-
jà si´ byç potencjalnie adekwatnym modelem opisujàcym zachowanie kre-
dytobiorcy i kredytodawcy oraz zwiàzanego z nimi ryzyka na skutek
uwarunkowaƒ w otoczeniu makro- i mikroekonomicznym. Ewolucja mo-
deli opcyjnych ma szans´ przybraç taki kierunek, który rozwiàzywa∏by
rozwa˝ane problemy w sposób kompleksowy zarówno z perspektywy za-
rzàdzania finansami przedsi´biorstwa, jak i finansami banku.

• Uzyskane wyniki badaƒ mogà wskazywaç na mo˝liwoÊç potraktowania
prezentowanej w pracy metody jako metody pomocniczej do stosowania
w praktyce. Potraktowanie tej metody na tym etapie jako pomocniczej
wynika z potrzeby d∏u˝szego okresu weryfikowania na danych z portfeli
kredytowych banków, a tak˝e z faktu, ˝e uzyskane wspó∏czynniki deter-
minacji R2 sà w przypadku wielu bran˝ na zbyt niskim poziomie.

• G∏ównym êród∏em dochodów banku powinna byç dzia∏alnoÊç kredytowa
i ponoszenie z tego tytu∏u ryzyka, a nie – jak to jest w przypadku jesz-
cze wielu banków funkcjonujàcych w Polsce – strategia oparta o zyski
z dzia∏alnoÊci depozytowej. Obecnie obserwowana nadp∏ynnoÊç w sekto-
rze bankowych niebawem si´ skoƒczy i wówczas o przewadze konkuren-
cyjnej zdecyduje jakoÊç zarzàdzania ryzykiem kredytowym. Niezb´dne jest,
zatem wykorzystanie zaawansowanych narz´dzi oceny ryzyka. Tak wi´c
prace nad nowymi modelami w bankach powinny byç traktowane jako
strategiczne inwestycje i nie determinowane wy∏àcznie przymusem wyni-
kajàcym z NUK II.
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Wioletta Baran
Wy˝sza Szko∏a Informatyki i Zarzàdzania w Rzeszowie

Analiza ekonomiczna formà kontroli wewn´trznej
w przedsi´biorstwie

1. Wprowadzenie

Dzia∏alnoÊç podmiotów gospodarczych regulowana jest przepisami prawa, które-
go nie przestrzeganie podlega karom z mocy obowiàzujàcych ustaw. Mo˝na za-
tem przyjàç, ˝e wi´kszoÊç czynnoÊci wykonywanych w ramach funkcjonowania
przedsi´biorstw podlega kontroli. Przys∏uguje ona w wi´kszoÊci instytucjom ze-
wn´trznym dbajàcym o interes bud˝etu paƒstwa, potencjalnych odbiorców i do-
stawców, zatrudnianych pracowników, rynek pracy lub naturalne Êrodowisko,
w którym dany podmiot funkcjonuje.

Gospodarowanie posiadanymi zasobami, szczególnie w podmiotach o cha-
rakterze publicznym, równie˝ podlega kontroli. W tym obszarze do nadzoru po-
wo∏ywani sà, poza zewn´trznymi jednostkami, tzw. audytorzy wewn´trzni1.

W przedsi´biorstwach wy∏àczonych spoza obligatoryjnej kontroli wewn´trz-
nej, b´dàcych prywatnà w∏asnoÊcià osób prawnych lub fizycznych, zagadnienie
nadzoru pozostaje w gestii zarzàdzajàcych. Regulator tych dzia∏aƒ powinny sta-
nowiç m.in. zasady racjonalnego dzia∏ania, interesy – oczekiwania w∏aÊcicieli, klien-
tów i pracowników.

Zanim jednak odbiorcy zewn´trzni w osobach w∏aÊcicieli czy udzia∏owców
otrzymajà informacje o osiàgni´tych przez przedsi´biorstwo wynikach, proces ich
tworzenia powinien byç analizowany i kontrolowany w trakcie ca∏ego okresu
dzia∏alnoÊci. Zyski ani straty nie powstajà z dnia na dzieƒ, nie sà nieprzewidy-
walne i niemo˝liwe do zaplanowania. Du˝à rol´ w tym obszarze nale˝y przypi-
saç analizie ekonomicznej i uznaç jà za szczególnà form´ szeroko rozumianej
kontroli wewn´trznej w przedsi´biorstwie.

2. Ocena i kontrola dzia∏alnoÊci gospodarczej

W gospodarce rynkowej analiza ekonomiczna, w szczególnoÊci zaÊ analiza finan-
sowa, postrzegana jest jako czynnik dostarczajàcy informacji niezb´dnych w za-

1 Ustawa o finansach publicznych z dnia 26.11.1998, Dz.U. Nr 155, poz. 1014.



rzàdzaniu przedsi´biorstwem2. Podstaw´ analizy finansowej stanowià sprawoz-
dania finansowe, sporzàdzone w oparciu o obowiàzujàce wzory wynikajàce z usta-
wy o rachunkowoÊci. Informacje w nich zawarte sà zagregowane i umo˝liwiajà
jedynie powierzchownà ocen´ sytuacji finansowej. Odbiorcami tak prezentowane-
go uj´cia obrazu podmiotu sà g∏ównie osoby spoza przedsi´biorstwa. Analiza ze-
wn´trzna zdeterminowana jest zatem ich oczekiwaniami.

W zewn´trznej ocenie kondycji finansowej przedsi´biorstwa wykorzystuje
si´ g∏ównie wskaêniki finansowe. Je˝eli jednostka jest rentowna, a jej p∏ynnoÊç
zapewniona, w∏aÊciciele mogà mieç pewnoÊç, ˝e nie istnieje zagro˝enie dla kon-
tynuacji przez podmiot dalszej dzia∏alnoÊci3. Tym samym analizowane w okreÊlo-
nym przedziale czasowym wielkoÊci wskaêników finansowych mogà pe∏niç funk-
cj´ kontrolnà.

Analiza wskaênikowa – jako powszechnie stosowana, równie˝ przez poten-
cjalnych udzia∏owców, inwestorów czy kredytodawców – nie daje jednak pe∏nego
obrazu stanu przedsi´biorstwa. Obserwacja struktury wewn´trznej oraz zmien-
noÊci w czasie sk∏adników majàtku, kapita∏u i czynników bezpoÊrednio kszta∏tu-
jàcych wyniki finansowe, umo˝liwia co prawda przewidywanie i planowanie zja-
wisk, nie wskazuje jednak na ich przyczyny. Uzupe∏nienie informacji o czynnikach
wp∏ywajàcych na kondycj´ finansowà przedsi´biorstwa oraz okreÊlenie kierun-
ków ich dzia∏ania stanowiç powinna analiza techniczno-ekonomiczna. W zale˝-
noÊci od specyfiki prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz praktycznych potrzeb analizy fi-
nansowej, mo˝e obejmowaç:

• analiz´ produkcji lub us∏ug,

• analiz´ zatrudnienia, p∏ac i wydajnoÊci,

• analiz´ wyposa˝enia przedsi´biorstwa w Êrodki trwa∏e oraz ich zu˝ycie,

• analiz´ gospodarki materia∏owej,

• analiz´ post´pu technicznego4.
ZnajomoÊç, a przede wszystkim ÊwiadomoÊç wp∏ywu czynników decydujàcych

o ostatecznych efektach – wynikach dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa, rentownoÊci,
p∏ynnoÊci i sprawnoÊci zarzàdzania, umo˝liwia ich kszta∏towanie. Wykorzystywa-
nie narz´dzi analitycznych, szczególnie w procesach rozwojowych jednostek, mo-
˝e przyczyniç si´ do bezpoÊredniej poprawy efektywnoÊci ich funkcjonowania5.
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Wa˝ne w analizie ekonomicznej przedsi´biorstwa jest to, aby oceny jego
dzia∏alnoÊci dokonywaç na bie˝àco, nie przy okazji sporzàdzania sprawozdaƒ fi-
nansowych. Kondycja ekonomiczno-finansowa podmiotów kszta∏tuje si´ bowiem
w ciàgu ca∏ego okresu sprawozdawczego. Efekty w postaci okreÊlonego stanu fi-
nansowego, tj. wartoÊci i struktury majàtku i kapita∏u oraz wyniku finansowego
powstajà w ciàg∏ym procesie zarzàdzania posiadanymi zasobami rzeczowymi
i osobowymi. Ich racjonalne wykorzystanie w dzia∏alnoÊci gospodarczej mo˝e wp∏y-
waç na ostateczne wielkoÊci podlegajàce ocenie.

Du˝à rol´ w przebiegu zdarzeƒ gospodarczych przypisuje si´ zarzàdzajàcym,
od których umiej´tnoÊci i doÊwiadczenia uzale˝nione sà wyniki finansowe przed-
si´biorstwa. Tym bardziej utrzymanie i osiàganie dobrej kondycji finansowej sta-
je si´ istotne, gdy˝ poza kierownictwem i pracownikami jednostki, zainteresowa-
ne sà nià równie˝ i przede wszystkim osoby i podmioty z zewnàtrz w osobach
w∏aÊcicieli i udzia∏owców.

3. Kontrola wewn´trzna i analiza ekonomiczna w przedsi´biorstwie

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e w przedsi´biorstwie funkcjonuje kontrola wewn´trzna,
wynikajàca chocia˝by z koniecznoÊci prowadzenia rachunkowoÊci zgodnie z obo-
wiàzujàcymi zasadami i przepisami prawa. Jej brak bàdê niew∏aÊciwa realizacja
uwidacznia si´ najcz´Êciej w trakcie czynnoÊci kontrolnych przeprowadzanych
przez podmioty z zewnàtrz. Za koniecznoÊcià wykorzystywania w czynnoÊciach
bie˝àcych w jednostkach kontroli wewn´trznej przemawiajà ich obowiàzki w za-
kresie m.in.:

• terminowego prowadzenia rozrachunków publiczno-prawnych z tytu∏u
podatku dochodowego, podatek VAT i sk∏adek ubezpieczenia spo∏ecznego
i zdrowotnego,

• prawid∏owego naliczania i wyp∏acania wynagrodzeƒ pracownikom,

• regulowania zobowiàzaƒ wobec dostawców lub z tytu∏u zaciàgni´tych
kredytów,

• dba∏oÊci o ÊciàgalnoÊç nale˝noÊci od odbiorców,

• prawid∏owej klasyfikacji kosztów i przychodów do okresu, którego doty-
czà oraz pod kàtem ich uznawalnoÊci za koszty stanowiàce koszty uzy-
skania przychodu i przychody do opodatkowania.

W szerokim zakresie kontrola wewn´trzna, poza badaniem zgodnoÊci prze-
biegu zdarzeƒ gospodarczych g∏ównie z obowiàzujàcym porzàdkiem prawnym, s∏u-
˝y ocenie ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa pod kàtem racjonalnoÊci wy-
korzystania wszystkich posiadanych zasobów. W teorii ekonomii tego rodzaju
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zadania przypisuje si´ analizie ekonomicznej, która poza badaniem zwiàzków
i zale˝noÊci zachodzàcych w przedsi´biorstwie6, powinna obejmowaç ∏àcznà oce-
n´ zjawisk iloÊciowych i jakoÊciowych. Te natomiast powinny s∏u˝yç konstruowa-
niu i weryfikacji wyznaczeƒ w kontroli wewn´trznej stanowiàcych podstaw´ oce-
ny wykonaƒ7.

W praktyce trudno o ustalenie granicy pomi´dzy kontrolà wewn´trznà i ana-
lizà ekonomicznà. Niezale˝nie od tego, czy przedsi´biorstwo prowadzi kontrol´
wewn´trznà, czy te˝ nie posiada wyodr´bnionych organizacyjnie komórek nadzo-
ru, na bie˝àco natomiast dokonuje analizy ekonomicznej dzia∏alnoÊci, mo˝na przy-
jàç, ˝e realizuje tym samym funkcje kontrolne. CzynnoÊci wykonywane w ra-
mach obydwu procesów ilustruje rysunek 1.

Rysunek 1. Zadania kontroli wewn´trznej i analizy ekonomicznej w przedsi´-
biorstwie

èród∏o: opracowanie w∏asne

Obserwacja etapów dzia∏aƒ w ramach kontroli, jak równie˝ w toku anali-
zy ekonomicznej wskazuje, i˝ analiz´ mo˝na traktowaç jako szczególnà form´ kon-
troli wewn´trznej. Analiza ekonomiczna ma bowiem za zadanie ocen´ dzia∏alno-
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6 L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. WaÊniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna
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c∏aw 1996, s. 11.

7 E. RuÊkowski, H. Sochacka-Krysiak, Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE Warszawa
2000, s. 28.



Êci przedsi´biorstwa nie tylko poprzez ustalenie tendencji zachodzàcych w nim
zmian, ale równie˝ wskazanie przyczyn i skutków ewentualnych odchyleƒ od ist-
niejàcych ustaleƒ, norm, wzorców czy wyników mi´dzybran˝owych. W efekcie
uwzgl´dnienie w bie˝àcej dzia∏alnoÊci dzia∏aƒ korygujàcych mo˝e prowadziç do
weryfikacji wyznaczeƒ bàdê do koniecznoÊci dostosowania do nich stanu rzeczy-
wistego. Analiza ekonomiczna, ze wzgl´du na rozbudowany aparat badawczy umo˝-
liwia przeprowadzenie szczegó∏owych czynnoÊci analitycznych. Te natomiast nie
mieszczà si´ w zakresie kontroli wewn´trznej, gdy˝ najogólniej czynnoÊci kontro-
lne sprowadzajà si´ do:

• stwierdzania b∏´dów i wnioskowania o ich naprawienie,

• wskazywania winnych i wnioskowania o pokrycie powsta∏ych szkód,

• wnioskowania o na∏o˝enie kar, zmiany personalne i organizacyjne,

• kierowania sprawy do w∏aÊciwych organów kontroli8.
Zatem bezpoÊrednio o wielkoÊci i przyczynach powsta∏ych odchyleƒ, szkód

i optymalnych sposobach ich redukcji informuje prowadzona w przedsi´biorstwie
analiza ekonomiczna. Obok przeprowadzanej na bie˝àco analizy techniczno-eko-
nomicznej i analizy finansowej, w ka˝dej sytuacji okazuje si´ niezb´dna analiza
otoczenia. Funkcjonowanie ˝adnego przedsi´biorstwo nie jest pozbawione wp∏y-
wu czynników zewn´trznych, które w znaczàcy sposób mogà wp∏ywaç na podej-
mowane decyzje i ostateczny kszta∏t wyniku finansowego i sytuacji finansowej.

4. Rola analizy ekonomicznej w kontroli wewn´trznej

Wyodr´bniajàc w ramach kontroli wewn´trznej kontrol´ funkcjonalnà wykony-
wanà systematycznie i w sposób ciàg∏y przez pracowników wszystkich szczebli
organizacyjnych przedsi´biorstwa, mo˝na podzieliç jà na kontrol´ wst´pnà, bie-
˝àcà i nast´pnà9. Jej pe∏nà realizacj´, szczególnie tworzenie podstaw decyzyj-
nych, umo˝liwia przeprowadzenie analizy ekonomicznej, co ilustruje tabela 1.

Analiza ekonomiczna formà kontroli wewn´trznej w przedsi´biorstwie    91

8 M. Sierpiƒska, B. Niedba∏a, Controlling operacyjny w przedsi´biorstwie, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2003, s. 22.

9 Kontroli funkcjonalnej przypisuje si´ zapewnienie zgodnoÊci wykonywanych czynnoÊci z procedura-
mi, limitami i przepisami oraz bie˝àce reagowanie na niedomagania i uchybienia. W tym rozumie-
nia kontrola wewn´trzna obejmuje obejmuje równie˝ dzia∏ania ludzi na ka˝dym szczeblu organiza-
cji; E. I. Szczepankiewicz, Audyt i kontrola wewn´trzna, „Monitor RachunkowoÊci i Finansów”,
Nr 10/2004, s. 46; Z literatury przedmiotu wynika, i˝ na Zachodzie tak rozumiana kontrola funk-
cjonalna nie istnieje. Jako taka dotyczy bowiem czynnoÊci kontrolnych (wg COSO), do których na-
le˝y badanie zgodnoÊci z przepisami prawa i regulacjami; E. J. Saunders, Audyt i kontrola we-
wn´trzna w przedsi´biorstwach, Polski Instytut Kontroli Wewn´trznej S.A., Cz´stochowa 2003, s. 40.



Tabela 1. Optymalizacja kontroli funkcjonalnej z wykorzystaniem analizy eko-
nomicznej

Kontrola Zadania kontroli Analiza ekonomiczna
Kontrola – wykonywana przed podj´ciem – analiza ex ante wykorzystywana we
wst´pna decyzji o realizacji zdarzeƒ wszystkich procesach decyzyjnych,

gospodarczych, szczególnie w planowaniu,
– wykonywana w celu zapobie˝enia – analiza taktyczna obejmujàca okresy nie

niepo˝àdanym, nieprawid∏owym d∏u˝sze ni˝ jeden rok, np. analiza
efektom podejmowanych dzia∏aƒ wra˝liwoÊci wyniku finansowego w progu
w przedsi´biorstwie rentownoÊci,
(zapobieganie b∏´dom) – analiza strategiczna dotyczàca oceny

dzia∏aƒ podejmowanych w okresie d∏u˝szym
ni˝ jeden rok, np. ocena nak∏adów
inwestycyjnych

Kontrola – wykonywana na bie˝àco, s∏u˝y – analiza finansowa obejmujàca ocen´ sytuacji
bie˝àca ocenie czynnoÊci i wszelkiego majàtkowo-finansowej oraz dochodowej,

rodzaju zdarzeƒ gospodarczych w tym m.in. wykorzystanie analizy
w toku ich realizacji, wskaênikowej,

– wykonywana w celu stwierdzenia – analiza techniczno-ekonomiczna, która
czy zadania wchodzàce w zakres obejmuje:
bie˝àcej dzia∏alnoÊci gospodarczej • ocen´ iloÊciowà realizowanych
przebiegajà rzetelnie, prawid∏owo przedsi´wzi´ç gospodarczych pod kàtem
i zgodnie z wyznaczeniami, struktury badanych zjawisk, porównania
a tak˝e zasadami racjonalnego ich w czasie i z wyznaczeniami,
gospodarowania • analiz´ jakoÊciowà odzwierciedlajàcà

stopieƒ wykorzystania posiadanych
zasobów osobowych i rzeczowych, która
s∏u˝y ocenie racjonalnoÊci gospodarowania

Kontrola – wykonywana po zakoƒczeniu – analiza ex post s∏u˝y:
nast´pna okreÊlonych przedsi´wzi´ç • przeprowadzeniu badaƒ strukturalnych

i zdarzeƒ gospodarczych, i przyczynowych w stosunku do minionych
– wykonywana w celu wykrycia zdarzeƒ gospodarczych w przyj´tym

b∏´dów i nieprawid∏owoÊci, przedziale czasu
likwidacji ich przyczyn i skutków, • zapobieganiu zmianom niepo˝àdanym
unikni´cia niepo˝àdanych w przysz∏oÊci, regulacja odchyleƒ
wyników w przysz∏oÊci oraz i likwidacja zak∏óceƒ w przebiegu
usprawnienia dzia∏alnoÊci. procesów gospodarczych,

• utrwalaniu korzystnych tendencji
w zarzàdzanych obszarach dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Cz. Paczu∏a, Kontrola wewn´trzna w procesie zarzàdzania,
Stowarzyszenie Ksi´gowych w Polsce, Warszawa, s. 14; Z. Fedak, Rewizja rocznych sprawozdaƒ finan-
sowych, Stowarzyszenie Ksi´gowych w Polsce, Warszawa 1996, s. 130; L. Bednarski..., op. cit., s. 14–15.

Mimo nowoczesnych poglàdów na kontrol´ funkcjonalnà lub te˝ uto˝sa-
mianie jej ze sposobem wykonywania bie˝àcych czynnoÊci zgodnie z ustalonymi
procedurami i instrukcjami, nieodzowne jest wykorzystywanie w jej ramach ele-
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mentów metodologicznych, znanych w praktyce i teorii analizy ekonomicznej.
Trudno bowiem o gwarancj´, ˝e ustalone standardy post´powania zapewnià efek-
tywne wykorzystanie zu˝ywanych zasobów i umo˝liwià osiàgni´cie oczekiwanych
wyników. W tym celu warto pos∏ugiwaç si´ dost´pnymi rozwiàzaniami odr´bnej
dyscypliny naukowej, która wyros∏a z ekonomik szczegó∏owych i ÊciÊle wià˝e si´
z innymi obszarami nauk, jak statystyka, rachunkowoÊç, finanse, planowanie,
technologia itp.10

Nie ulega zatem wàtpliwoÊci, ˝e analiza ekonomiczna, jako interdyscypli-
narna dziedzina nauki informacyjnie wspiera – optymalizuje dzia∏ania kontroli
wewn´trznej. Ju˝ na etapie kontroli wst´pnej prognozowania wyników finanso-
wych, wielkoÊci i struktury zasobów, umo˝liwia podj´cie decyzji o realizacji kon-
kretnego zdarzenia gospodarczego. Natomiast w celu zapobie˝enia niepo˝àda-
nym efektom podejmowanych dzia∏aƒ w przedsi´biorstwie, niezb´dnym jest ocena
rentownoÊci oraz nak∏adów inwestycyjnych w przypadku planowanych zmian w ob-
szarze majàtku trwa∏ego.

Wyniki kontroli bie˝àcej niewàtpliwie ∏atwiej jest interpretowaç je˝eli, w wy-
niku realizacji zdarzeƒ gospodarczych, przeprowadzona zostanie ocena sytuacji
majàtkowo-finansowej i dochodowej, uzupe∏niona o analiz´ wskaênikowà. Ocenie
rzetelnoÊci, prawid∏owoÊci, zgodnoÊci z wyznaczeniami oraz zasadami racjonalne-
go gospodarowania s∏u˝y analiza iloÊciowa i jakoÊciowa odzwierciedlajàca stopieƒ
wykorzystania posiadanych zasobów przedsi´biorstwa11.

Etap kontroli nast´pnej oka˝e si´ efektywniejszy w sytuacji, gdy w stosun-
ku do zrealizowanych przedsi´wzi´ç i zdarzeƒ gospodarczych przeprowadzona
zostanie – w uj´ciu historycznym – analiza strukturalna i przyczynowa, s∏u˝àca
przede wszystkim usprawnianiu dzia∏alnoÊci w zarzàdzanym przedsi´biorstwie.

Praktyka dzia∏alnoÊci gospodarczej wskazuje, ˝e analiz´ ekonomicznà na-
le˝y uzupe∏niaç analizà otoczenia, równie˝ na ka˝dym etapie kontroli funkcjo-
nalnej. Wyniki i sytuacja finansowa kszta∏tuje si´ tak˝e pod wp∏ywem oddzia∏y-
wania czynników zewn´trznych, cz´sto b´dàcych poza kontrolà jednostki. Jedynie
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10 T. WaÊniewski, Analiza finansowa w przedsi´biorstwie, Fundacja Rozwoju RachunkowoÊci w Pol-
sce, Warszawa 1997, s. 15.

11 Przetwarzanie i przygotowywanie danych iloÊciowo-jakoÊciowych w zakresie analizy techniczno-
-ekonomicznej wymaga, obok oceny sprawozdaƒ finansowych, zgromadzenia informacji pochodzà-
cych bezpoÊrednio z ewidencji ksi´gowej i powiàzania ich z parametrami niefinansowymi. Dzia∏a-
nia takie charakterystyczne sà w kontroli zasobów rzeczowych i osobowych, gdzie podstawowy obszar
oceny stanowiç mo˝e badanie: poziomu i techniki wytwarzania, wykorzystanie zdolnoÊci produkcyj-
nych, zasobów pracy, jakoÊci produktów i gospodarki wyrobami, cyklu ˝ycia produktu, pozycji
przedsi´biorstwa na rynku, wymagaƒ otoczenia i trendów rynkowych, itp. S. Nahotko, Kontrola fi-
nansowa w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem w aspekcie standardów europejskich, Oficyna wydawni-
cza OÊrodka Post´pu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2000, s. 217–223.



znajomoÊç przyczyn okreÊlonych zjawisk i ich nast´pstw umo˝liwia przeciwdzia-
∏anie i kszta∏towanie po˝àdanych zachowaƒ, które w efekcie determinujà ca∏o-
kszta∏t obrazu przedsi´biorstwa.

Wskazujàc na mo˝liwoÊci wykorzystania analizy ekonomicznej w optyma-
lizacji czynnoÊci kontrolnych, wydaje si´ zasadne stwierdzenie, ˝e pe∏ni ona s∏u-
˝ebnà rol´ w stosunku do dzia∏aƒ nadzorczych. W obszarach podlegajàcych kon-
troli zapotrzebowanie na informacje okreÊlonego rodzaju powinno byç szczególnie
definiowane, co u∏atwi∏oby interpretacj´ wyników zdarzeƒ gospodarczych, szcze-
gólnie niepo˝àdanych odchyleƒ. W efekcie mog∏oby to przynieÊç zarzàdzajàcym
wymierne korzyÊci w postaci poprawy kondycji finansowej. Dlatego te˝ analiza
ekonomiczna, jako instrument s∏u˝àcy ocenie ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, powinna byç wykorzystywana w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem.

5. Analiza ekonomiczna i kontrola wewn´trzna w zarzàdzaniu
przedsi´biorstwem

Wa˝noÊç analizy ekonomicznej w systemie kontroli wewn´trznej wyp∏ywa z prak-
tyki dzia∏alnoÊci gospodarczej, szczególnie zaÊ z roli, jakà odgrywa ona w two-
rzeniu bie˝àcych informacji niezb´dnych w realizacji podstawowych celów przed-
si´biorstwa. O koniecznoÊci jej stosowania mo˝na wnioskowaç równie˝ z opracowaƒ
instytucji mi´dzynarodowych uczestniczàcych w tworzeniu powszechnie uznawa-
nych standardów kontroli wewn´trznej12, szczególnie w obszarze dotyczàcym mo˝-
liwoÊci zabezpieczenia efektywnoÊci i wydajnoÊci podejmowanych dzia∏aƒ.

Analizie ekonomicznej przypisuje si´ ponadto znaczàcà rol´ w kszta∏towaniu
wiarygodnego obrazu dzia∏alnoÊci jednostki gospodarczej. Zalecajàc poprawne jej
stosowanie, szczególnie w odniesieniu do analizy finansowej, powinno si´ dà˝yç
do kompleksowego uj´cia badanej problematyki, konkretyzacji dokonanych ustaleƒ,
komunikatywnoÊci prezentowanych wyników i wniosków oraz obiektywnoÊci oceny
stanu i czynników go kszta∏tujàcych13. Konsekwentne stosowanie zaleceƒ do pro-
wadzonych czynnoÊci analitycznych, zbli˝a ich rezultaty do czynnoÊci realizowa-
nych w ramach poprawnie funkcjonujàcej kontroli wewn´trznej. Mo˝na zatem
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12 Internal Control – Integrated Framework, The Committee of Sponsoring Organizations of the Tre-
adway Commission, www.coso.org; Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia
2003 r. w sprawie og∏oszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów pu-
blicznych”.

13 B. Micherda, WiarygodnoÊç sprawozdania finansowego przes∏ankà jego przydatnoÊci w zarzàdzaniu,
w: Bud˝etowanie dzia∏alnoÊci jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krakowska Szko∏a Wy˝-
sza im. A. F. Modrzewskiego, Kraków 2004, s. 160–161.



wnioskowaç, ˝e analiza ekonomiczna, podobnie jak kontrola wewn´trzna w przed-
si´biorstwie, stanowi nieod∏àczny czynnik zarzàdzania posiadanymi zasobami.

Podobnie zatem jak w systemie kontroli wewn´trznej, równie˝ w procesie
analitycznym nale˝y zadbaç o to, aby:

• koszty jego wdro˝enia by∏y wspó∏mierne do osiàganych korzyÊci,

• gromadzone informacje posiada∏y u˝ytecznà wartoÊç, zarówno w bie˝àcej,
jak i przysz∏ej dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa,

• czynnoÊci realizowane w ramach procesu analizy powierzaç osobom po-
siadajàcym odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne,

• zakres wykonywanych dzia∏aƒ wynika∏ z potrzeb zarzàdzajàcych przed-
si´biorstwem zainteresowanych osiàganiem zadowalajàcych wyników i ra-
cjonalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów.

KorzyÊci z funkcjonowania kontroli wewn´trznej i analizy ekonomicznej
nale˝y uto˝samiaç m.in. z wartoÊcià strat, których unikni´to w wyniku ich wdro-
˝enia oraz oszcz´dnoÊciami powsta∏ymi w zwiàzku z wypracowaniem racjonalnych
dzia∏aƒ.

O u˝ytecznoÊci gromadzonych informacji Êwiadczy stopieƒ ich wykorzysty-
wania w podejmowaniu decyzji dotyczàcych zarówno bie˝àcej, jak i przysz∏ej
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa. W zale˝noÊci od sytuacji bezu˝yteczne mogà oka-
zaç si´ informacje o du˝ym stopniu ogólnoÊci, ale tak˝e te zbyt szczegó∏owe. Nie
bez zwiàzku pozostaje zatem odpowiedni dobór osób do wykonywania czynnoÊci
kontrolnych i analitycznych, które powinny odznaczaç si´ wysokimi umiej´tno-
Êciami oceny sytuacji, analizy i syntezy informacji.

Równie wa˝nym czynnikiem, decydujàcym w najwy˝szym stopniu o efek-
tywnoÊci funkcjonowania kontroli wewn´trznej i przydatnoÊci analizy ekono-
micznej, zdaje si´ wykonywanie ich w zwiàzku z realizacjà okreÊlonych przez
przedsi´biorstwo celów. Szczegó∏owe potrzeby w tym zakresie powinni okreÊlaç
zarzàdzajàcy. O ile w zakresie kontroli wewn´trznej istnieje obowiàzek jej stoso-
wania – o czym wspomniano we wst´pie – w stosunku do analizy ekonomicznej
nie istniejà ˝adne uregulowania. Pozostaje zatem oczekiwaç od zarzàdzajàcych,
˝e wyka˝à si´ odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, doÊwiadczeniem,
a w szczególnoÊci odpowiedzialnoÊcià za racjonalne wykorzystanie zasobów oraz
stan i sytuacj´ finansowà przedsi´biorstwa powierzonego im w zarzàd.

Zdefiniowanie przez zarzàdzajàcych potrzeb informacyjnych, bie˝àca kon-
trola i ocena zdarzeƒ gospodarczych oraz szczegó∏owa analiza odchyleƒ od wy-
znaczeƒ s∏u˝yç powinny przede wszystkim kszta∏towaniu korzystnych tendencji
w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem.

Analiza ekonomiczna formà kontroli wewn´trznej w przedsi´biorstwie    95



6. Podsumowanie

Funkcjonowanie przedsi´biorstw we wspó∏czesnym otoczeniu, charakteryzujàcym
si´ wysokim stopniem konkurencyjnoÊci, wymaga podejmowania szybkich i trafnych
decyzji. Nie wszystkie jednostki wyposa˝one sà w nowoczesne systemy informa-
tyczne wspomagajàce zarzàdzanie. Wi´kszoÊç jednak prowadzi komputerowà ewi-
dencj´ zdarzeƒ gospodarczych, co stanowi podstawowy zbiór informacji o stanie
i sytuacji finansowej podmiotu. Umiej´tne wykorzystanie tak gromadzonych da-
nych, ju˝ przy u˝yciu prostych aplikacji informatycznych, np. arkusza kalkula-
cyjnego, umo˝liwia przeprowadzanie analizy ekonomicznej przedsi´biorstwa.

Bie˝àca, systematyczna i kompleksowa ocena wszystkich zasobów jednost-
ki posiada znamiona kontroli, a przede wszystkim s∏u˝y tworzeniu podstaw de-
cyzyjnych. Przeprowadzana na ka˝dym etapie realizowanych dzia∏aƒ analiza za-
pobiega dodatkowo niepo˝àdanym zmianom w przebiegu procesów gospodarczych
w przysz∏oÊci. Ponadto analiza ekonomiczna, wykorzystujàc w swojej metodolo-
gii elementy wielu nauk ekonomicznych, zapewnia miarodajnà ocen´ sytuacji
przedsi´biorstwa, u∏atwia planowanie i podejmowanie racjonalnych dzia∏aƒ.

Analizujàc zadania, jakie przypisuje si´ analizie ekonomicznej, trudno nie
uto˝samiaç jej z kontrolà wewn´trznà w przedsi´biorstwie, która niejednokrot-
nie sprowadza si´ do przestrzegania obowiàzujàcych przepisów prawnych. W przy-
padku braku w jednostce sformalizowanych komórek organizacyjnych, funkcje
kontrolne mo˝e pe∏niç systematycznie prowadzana analiza sytuacji ekonomiczno-
-finansowej.
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Stosowane rachunki kosztów w przedsi´biorstwach
– wybrane wyniki badaƒ

1. Istota analizy kosztów w przedsi´biorstwie

Analiza kosztów (czy rachunek kosztów), to istotne narz´dzie controllingu wy-
korzystywane w przedsi´biorstwach. Analiza ta, wykorzystujàc w∏aÊciwie sobie
metody i techniki badaƒ analitycznych, powinna odpowiedzieç na kilka kluczo-
wych pytaƒ w kwestii kosztów dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa. Mo˝na je sformu-
∏owaç nast´pujàco:

• jakie sà podstawowe tendencje kszta∏towania si´ kosztów dzia∏alnoÊci przed-
si´biorstwa, czy zachodzi zjawisko obni˝ki czy wzrostu kosztów, jaka jest
jej skala?

• czy wyznaczone zadania w zakresie kosztów (limity, bud˝ety, normatywy)
zosta∏y zachowane, a jeÊli nie, to jakie sà tego êród∏a i przyczyny?

• czy poziom kosztów i tendencje zmian tego poziomu stwarzajà warunki
wzrostu konkurencyjnoÊci produktów i us∏ug firmy oferowanych na ryn-
ku oraz umacniania jej pozycji rynkowej?

• czy przedsi´biorstwo ma szanse dalszej redukcji kosztów, jakie sà tego
czynniki i uwarunkowania?

Odpowiedzi na te kluczowe pytania stajà si´ wiàzkà celów, jakie ma do
spe∏nienia rachunek kosztów i analiza kosztów. Powinna byç ona prowadzona
w takich przekrojach, w jakich koszty sà ujmowane w planowaniu, ewidencji
oraz sprawozdawczoÊci. Z jednej strony pozwala to wykorzystaç w analizie funk-
cjonujàce w przedsi´biorstwie systemy informacyjne, z drugiej zaÊ umo˝liwia wy-
korzystanie szczególnych cech jakim odpowiadajà poszczególne przekroje kosz-
tów. Szczególne znaczenie ma wykorzystanie wyników analizy kosztów
w zarzàdzaniu, a wi´c formu∏owaniu celów dzia∏alnoÊci firmy i Êrodków ich osià-
gni´cia, które tkwià w sferze kosztów dzia∏alnoÊci.

W rachunku kosztów wykorzystuje si´ ca∏y zestaw metod analizy, które mo˝-
na podzieliç na dwie podstawowe grupy:

• metody porównaƒ, umo˝liwiajàce ustalenie odchyleƒ w kszta∏towaniu si´
kosztów w stosunku do przyj´tych odniesieƒ – kryteriów oceny,



• metody przyczynowo-skutkowe, które umo˝liwiajà wyodr´bnienie poszcze-
gólnych czynników i ich wp∏ywu na kszta∏towanie si´ kosztów oraz na
wielkoÊç ustalonych odchyleƒ.

Ca∏oÊç rachunku kosztów mo˝na umownie podzieliç na dwa podstawowe
obszary:

1) ogólnà analiz´ kosztów wraz z badaniem podstawowych tendencji zmian,
2) szczegó∏owà analiz´ kosztów, umo˝liwiajàcà identyfikacj´ czynników wp∏y-

wajàcych na koszty, ich poziom, struktur´, odchylenia w stosunku do
przyj´tych kryteriów oceny.

W tym uj´ciu mo˝na wyró˝niç:
1) koszty dzia∏alnoÊci operacyjnej (podstawowej) niezb´dne do uzyskania

przychodów operacyjnych – przychodów ze sprzeda˝y wyrobów, us∏ug,
towarów i materia∏ów,

2) koszty pozosta∏ej dzia∏alnoÊci operacyjnej,
3) koszty finansowe,
4) straty nadzwyczajne.
Ponadto przy sprzeda˝y towarów niezale˝nie od kosztów dzia∏alnoÊci han-

dlowej, kosztem jest wartoÊç sprzedanych towarów w cenach nabycia. OczywiÊcie
kluczowe znaczenie ma analiza kosztów dzia∏alnoÊci podstawowej, obejmujàca pro-
dukcj´ i sprzeda˝ wyrobów oraz towarów. Wa˝nym fragmentem analizy kosztów
mo˝e byç te˝ analiza kosztów finansowych, b´dàcych skutkiem korzystania przez
spó∏k´ z obcych kapita∏ów, zw∏aszcza kredytów.

Ogólna analiza kosztów polega przede wszystkim na analizie dynamiki
i struktury kosztów oraz ustaleniu odchyleƒ kosztów w stosunku do przyj´tych
odniesieƒ. Podstawowymi przekrojami w ogólnej analizie kosztów mogà byç:

1) wielkoÊci kosztów okresów (lat) ubieg∏ych,
2) planowanie (za∏o˝one, wyznaczone) wielkoÊci (limity) kosztów,
3) w pewnych, szczególnych przypadkach wielkoÊci kosztów innych jed-

nostek.
Po˝àdane jest, aby w ogólnej analizie kosztów wykorzystaç wymienione

trzy podstawowe przekroje porównaƒ. Pozwalajà one wówczas na bardziej pe∏nà
i wszechstronnà ocen´ podstawowych tendencji zmian kosztów.

Analiza struktury kosztów umo˝liwia ocen´ roli i znaczenia poszczegól-
nych sk∏adników kosztów w kszta∏towaniu kosztów ca∏kowitych. Struktur´ kosz-
tów analizuje si´ zw∏aszcza w nast´pujàcych przekrojach:

1) rodzajowym,
2) kosztów bezpoÊrednich i poÊrednich – uk∏ad kalkulacyjny,
3) kosztów zmiennych i sta∏ych,
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4) szczególnych (specyficznych) przekrojach uwzgl´dniajàcych potrzeby da-
nej spó∏ki, gdzie mo˝na wyró˝niç analiz´ kosztów:
a) w przekroju podstawowych procesów (faz) dzia∏alnoÊci, tj. zakupu

(zaopatrzenia), produkcji, sprzeda˝y (dystrybucji); ten przekrój stoso-
wany jest np. w analizie kosztów procesów logistycznych,

b) w oparciu o rachunek kosztów dzia∏aƒ zwany metodà ABC (Activity
Based Costing).

Analiza struktury kosztów w przekroju rodzajowym pozwala ustaliç i oce-
niç proporcje poszczególnych czynników, zw∏aszcza zaÊ nak∏adów pracy ˝ywej
i uprzedmiotowionej. Zmiana struktury umo˝liwia ocen´ podstawowych tenden-
cji w rozwoju spó∏ki. Np. wzrost udzia∏u kosztów amortyzacji wskazuje na inten-
sywnoÊç procesów inwestowania. Je˝eli jednoczeÊnie spada udzia∏ kosztów pracy,
oznacza to, ˝e wzrasta wydajnoÊç pracy, realizuje si´ post´p techniczny typu ka-
pita∏och∏onnego i jednoczeÊnie pracooszcz´dnego. Wzrost udzia∏u kosztów mate-
ria∏owych mo˝e wskazywaç na rozszerzenie zakresu kooperacji i nie zawsze
oznacza wzrost materia∏och∏onnoÊci produkcji. Struktura kosztów w przekroju
bezpoÊrednich i poÊrednich – uk∏ad kalkulacyjny – mo˝e byç powiàzana z bada-
niem kosztów zmiennych i sta∏ych. Podstawowa cz´Êç kosztów bezpoÊrednich ma
charakter kosztów zmiennych. Korzystnym zjawiskiem jest tendencja wzrostu
udzia∏u kosztów zmiennych (bezpoÊrednich). Pozwala to skuteczniej oddzia∏ywaç
na ich redukcj´. Malejàcy udzia∏ kosztów sta∏ych wskazuje na elastyczny charak-
ter dzia∏alnoÊci spó∏ki, wyznacza niski próg rentownoÊci z punktu widzenia wiel-
koÊci produkcji i sprzeda˝y.

2. Stosowane rachunki kosztów w praktyce przedsi´biorstw

Niniejszy artyku∏ w du˝ej mierze opiera si´ na badaniach ankietowych 300 przed-
si´biorstw, w których poddano ocenie znajomoÊç idei controllingu w praktyce,
umiej´tnoÊç jego wykorzystywania, warunki wdro˝eƒ oraz bariery, które stojà
w tym zakresie przed przedsi´biorstwami1. W sposób szczegó∏owy zaprezentowa-
no wyniki badaƒ dotyczàce analiz i kontroli kosztów. W ramach tego˝ obszaru
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1 W badaniach, zrealizowanych jesienià 2004 roku na zlecenie Instytutu Rynku Wewn´trznego i Kon-
sumpcji oraz autorki, wyodr´bniono nast´pujàce kryteria ró˝nicowania respondentów: dominujàcy
rodzaj dzia∏alnoÊci, liczba zatrudnionych, bran˝a dzia∏alnoÊci, forma w∏asnoÊci kapita∏u, zasi´g
dzia∏ania, rok za∏o˝enia przedsi´biorstwa, pozycja przedsi´biorstwa na rynku, sytuacja ekonomicz-
na przedsi´biorstwa, forma prawna prowadzenia dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa oraz przeci´tne ob-
roty przedsi´biorstwa w miesiàcu. Nie wszystkie z tych kryteriów mia∏y wp∏yw na uzyskane wyni-
ki badawcze, tam gdzie istnia∏a okreÊlona korelacja pytaƒ badawczych z kryteriami ró˝nicowania
respondentów by∏o to w istotny sposób podkreÊlone.



badawczego skoncentrowano uwag´ wokó∏ zagadnieƒ zwiàzanych ze stosowa-
niem wybranych rachunków kosztów oraz wykorzystywanych baz porównawczych
dla analizy kosztów w praktyce funkcjonowania przedsi´biorstw.

Badane przedsi´biorstwa mog∏y dokonaç wyboru metod prowadzenia
rachunku kosztów z nast´pujàcej listy:

• uk∏ad rodzajowy

• uk∏ad kalkulacyjny

• uk∏ad koszty sta∏e i zmienne

• rachunek kosztów dzia∏aƒ.
Ilustracjà uzyskanych wyników w tym zakresie jest rysunek 1.

Rysunek 1. Stosowane rachunki kosztów (% odpowiedzi)

èród∏o: badania w∏asne, 2004 rok.

Jak wynika z zaprezentowanych danych, w badanych przedsi´biorstwach
nie ma zdecydowanie dominujàcego znaczenia tylko jeden model sporzàdzania
rachunku i analiz kosztów. Najcz´Êciej stosowany jest uk∏ad kalkulacyjny. Ponad
46% respondentów stosuje ten uk∏ad w praktyce. Jest to zrozumia∏e, bowiem wy-
mogi ksi´gowe stawiane przedsi´biorstwom przez ustaw´ o rachunkowoÊci pre-
ferujà ten typ sporzàdzania rachunku zysków i strat, który uwzgl´dnia zastoso-
wanie kalkulacyjnego rachunku kosztów.
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W odniesieniu do uk∏adu kalkulacyjnego sporzàdzania rachunku kosztów
widoczne sà okreÊlone zale˝noÊci z kryteriami ró˝nicowania badanych respon-
dentów. Na cz´stotliwoÊç sporzàdzania tego rachunku wp∏ywa potencja∏ i zasi´g
dzia∏ania przedsi´biorstw.

I tak, w ma∏ych przedsi´biorstwach tylko 36% sporzàdza taki rachunek,
podczas gdy w du˝ych odsetek ten si´ga 57%. W przedsi´biorstwach o zasi´gu
lokalnym 40% sporzàdza taki rachunek, natomiast w przedsi´biorstwach o zasi´gu
krajowym odsetek ten wyniós∏ 52%. Równie˝ forma w∏asnoÊci kapita∏u ma wp∏yw
na sporzàdzanie tego rachunku. W przedsi´biorstwach o dominujàcym kapitale
krajowym odsetek ten wyniós∏ 44%, podczas gdy w firmach zagranicznych ju˝
62%. Podobnie forma prawna prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej wywiera
wp∏yw na cz´stotliwoÊç stosowania omawianego rachunku. W przedsi´biorstwach
osób fizycznych 36% respondentów sporzàdza taki rachunek, natomiast w spó∏kach
z o.o. 50%, a w spó∏kach akcyjnych 70%. Wynika z tego, i˝ wi´ksze przedsi´biorstwa
o pe∏nym systemie ksi´gowoÊci majà szersze mo˝liwoÊci wykorzystania zaplecza
informacyjnego dla prowadzenia ró˝norodnych analiz i rachunków kosztów.

Kolejny pod wzgl´dem cz´stotliwoÊci sporzàdzania rachunek kosztów to
rachunek w uk∏adzie koszty sta∏e i zmienne. Sporzàdza go przeci´tnie 42% re-
spondentów. Jest to bardzo pozytywna sytuacja, bowiem uk∏ad kosztów tego ty-
pu nie ma charakteru obligatoryjnego. Wobec tego jego zastosowanie w prakty-
ce przedsi´biorstw wynika z uÊwiadomionej przez zarzàdzajàcych czy w∏aÊcicieli
u˝ytecznoÊci tego rachunku. KorzyÊci ze stosowania rachunku kosztów sta∏ych
i zmiennych mo˝na ujàç nast´pujàco:

• u∏atwia on ocen´ zyskownoÊci towarów czy grup asortymentowych, gdy˝
nie jest zniekszta∏cony przez umowne grupowanie i rozliczanie kosztów
poÊrednich;

• u∏atwia stosowanie analizy progu rentownoÊci, ustalanie i ró˝nicowanie
cen sprzeda˝y, poniewa˝ dostarcza informacji o kosztach zmiennych, kosz-
tach sta∏ych indywidualnych i wspólnych oraz o mar˝y na pokrycie tych
dwóch grup kosztów sta∏ych oraz zysku;

• u∏atwia ustalanie cen sprzeda˝y i ró˝nicowanie ich poziomu w zale˝noÊci
od warunków rynkowych – mo˝na ustaliç wp∏yw cen na wielkoÊç mar˝y
brutto, poniewa˝ znane sà informacje o górnej i dolnej granicy ceny oraz
op∏acalnoÊci produktów, klientów, kana∏ów sprzeda˝y itp.;

• u∏atwia ustalenie przysz∏ych przep∏ywów pieni´˝nych, co jest przydatne
przy wyznaczaniu progu p∏ynnoÊci i w szeregu decyzji operacyjnych;

• jego przydatnoÊç sprawdza si´ równie˝ w warunkach ograniczonych za-
sobów, bo znana jest mar˝a brutto kluczowego zasobu przy programowa-
niu sprzeda˝y;
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• generowane informacje sà znaczàce dla podejmowania decyzji krótkiego
okresu.

Z drugiej strony wspomnieç nale˝y równie˝ o wadach tego systemu. Do
s∏abych stron systemu rachunku kosztów zmiennych zalicza si´:

• wyró˝nianie zbyt du˝ych grup kosztów sta∏ych;

• trudnoÊci w podziale kosztów na zmienne i sta∏e;

• koniecznoÊç stosowania dualnego rachunku kosztów i wyników lub sze-
regu przeliczeƒ, celem wype∏nienia standardów sprawozdaƒ finansowych.

Na cz´stotliwoÊç sporzàdzania rachunku kosztów sta∏ych i zmiennych ma-
jà wp∏yw podobne kryteria, jak omówione wy˝ej. W ma∏ych przedsi´biorstwach
35% respondentów stosuje rachunek kosztów sta∏ych i zmiennych, natomiast w du-
˝ych 49% W przedsi´biorstwach o zasi´gu lokalnym odsetek ten wynosi∏ 33%, pod-
czas gdy w przedsi´biorstwach o zasi´gu krajowym 45%. W przedsi´biorstwach
o dominujàcym kapitale krajowym tylko 40% wykorzystuje ten uk∏ad rachunku
kosztów, natomiast w przedsi´biorstwach o kapitale zagranicznym 56%.

Równie˝ forma prawna prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej ma znacze-
nie dla wykorzystywania omawianego rachunku. W przedsi´biorstwach osób fi-
zycznych tylko 35% stosuje ten rachunek, podczas gdy w spó∏kach kapita∏owych
55%. Istotna w cz´stotliwoÊci sporzàdzania rachunku kosztów sta∏ych i zmien-
nych jest tak˝e sytuacja ekonomiczna. W przedsi´biorstwach okreÊlajàcych swo-
jà sytuacj´ jako dobrà, blisko 70% deklaruje sporzàdzanie omawianego rachun-
ku. Natomiast w przedsi´biorstwach o sytuacji trudnej odsetek ten wyniós∏ 27%.

Kolejny uk∏ad rachunku kosztów stosowany przez badane przedsi´bior-
stwa to rachunek kosztów dzia∏aƒ. Blisko 30% respondentów deklaruje, i˝ taki
rachunek sporzàdza w swojej dzia∏alnoÊci (co jest bardzo wysokim odsetkiem,
byç mo˝e wynika z faktu stosowania tego rachunku do wybranych procesów
i równie˝ jako uzupe∏nienia innych uk∏adów sporzàdzania rachunków). Podob-
nie ponad 26% respondentów sporzàdza rachunek kosztów w uk∏adzie rodzajo-
wym. Omawiane rachunki mogà mieç specyficzne zastosowanie w przedsi´bior-
stwach w sytuacji, gdy mo˝na wyodr´bniç okreÊlone procesy gospodarcze lub te˝
przypisaç konkretne wielkoÊci kosztów do miejsc ich powstawania. Zatem zasto-
sowanie takich rachunków wymaga Êcis∏ej ich analizy i wr´cz drobiazgowej kon-
troli, co nie zawsze jest mo˝liwe w przedsi´biorstwach, szczególnie w tych ma-
∏ych o niewielkim potencjale i s∏abym wyposa˝eniu informacyjnym. W odniesieniu
do tych dwóch rachunków nie wystàpi∏y okreÊlone rozbie˝noÊci mi´dzy kryteria-
mi ró˝nicowania badanych firm a wynikami uzyskanymi dla ca∏ej grupy respon-
dentów.
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3. Stosowane bazy porównawcze w analizach kosztów
w praktyce przedsi´biorstw

W praktyce gospodarczej kategorie ekonomiczno-finansowe osiàgane przez przed-
si´biorstwa powinny byç porównywane przy uwzgl´dnianiu okreÊlonych baz od-
niesienia. Najcz´Êciej przyjmuje si´ w tym zakresie nast´pujàce wielkoÊci jako
bazowe:

1) poziomy wielkoÊci we wczeÊniejszych okresach. Odchylenia ustalone w po-
staci ró˝nicy wskazujà na kierunek zmian – pozytywny lub negatywny.
Wygodniejsze jest porównywanie wielkoÊci przez wskaêniki dynamiki,
gdy˝ w ten sposób relatywizuje si´ skal´ i tempo zmian dla wielkoÊci
o ró˝nych poziomach absolutnych. W∏asne wielkoÊci z poprzednich okre-
sów sà naj∏atwiejsze do uzyskania, dlatego te˝ ten przekrój porównaw-
czy jest najcz´Êciej stosowany w praktyce analitycznej przedsi´biorstw;

2) porównywanie do wielkoÊci zaplanowanych. Dotyczy to w szczególnoÊci
wielkoÊci w uj´ciu absolutnym, dla których, najbardziej przydatny jest
wskaênik wykonania planu. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e wszelkie
przewidywania obarczone sà pewnym b∏´dem, co jest êród∏em s∏aboÊci
wielu wielkoÊci planistycznych wykorzystywanych jako punkt odniesie-
nia w porównywaniu;

3) porównanie przestrzenne, czyli z innymi przedsi´biorstwami, okreÊlane
tak˝e jako porównania mi´dzyzak∏adowe. Nale˝y przy tym pami´taç o po-
trzebie porównywania podobnych jednostek. W tym przekroju najbar-
dziej przydatne sà wskaêniki, gdy˝ dzi´ki nim mo˝na oceniaç jednostki
ró˝niàce si´ skalà dzia∏ania. Zewn´trzne porównanie obiektywizuje oce-
n´ wyników;

4) porównywanie z zewn´trznie ustalonymi normatywami. Dotyczy to
w szczególnoÊci wskaêników. Dla wielu z nich, na podstawie rozwa˝aƒ
teoretycznych oraz obserwacji praktyki gospodarczej ustalone zosta∏y nor-
matywne poziomy, majàce zewn´trzny charakter w stosunku do przed-
si´biorstwa;

5) porównanie przestrzenne, ale odniesione do przeci´tnej uzyskiwanej w da-
nej bran˝y czy sektorze, w którym dzia∏a okreÊlone przedsi´biorstwo.

I w∏aÊnie z tych ww. baz odniesienia mog∏y dokonywaç wyboru badane przed-
si´biorstwa, odpowiadajàc na pytanie badawcze dotyczàce analizy kosztów. Ilu-
stracjà uzyskanych odpowiedzi w tym zakresie jest rysunek 2.

Jak wynika z zaprezentowanych danych, najcz´Êciej stosowanà bazà po-
równawczà stosowanà przez respondentów w odniesieniu do uzyskiwanych wy-
ników sà wielkoÊci tych parametrów oceny uzyskane w okresach poprzednich.
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Koszty oceniane sà do danych z okresów poprzednich przez blisko 60% respon-
dentów. Cz´Êciej korzystajà z tej bazy odniesienia przedsi´biorstwa du˝e – oko∏o
62% wskazaƒ w tej grupie wielkoÊciowej, przedsi´biorstwa ma∏e – w granicach
50% respondentów tej grupy. Inne kryteria ró˝nicowania badanych przedsi´biorstw
nie majà zasadniczego wp∏ywu na wykorzystywanie tej bazy porównawczej w od-
niesieniu do kosztów.

Rysunek 2. Koszty – wykorzystywane bazy porównawcze (% odpowiedzi)

èród∏o: badania w∏asne, 2004 rok.

Uzyskiwane w praktyce wyniki przez badane podmioty oceniane by∏y rów-
nie˝ poprzez ich analiz´ porównawczà odniesionà do wielkoÊci zaplanowanych.
Odsetek przedsi´biorstw, które takà baz´ odniesienia stosujà, kszta∏towa∏ si´ po-
ni˝ej 30% wszystkich respondentów. Kolejnà baz´ odniesienia dla porównywania
wyników stosowanà przez badane firmy stanowi∏y ustalone i znane normy –
w odniesieniu do kosztów wynosi∏ on oko∏o 16%.

Przedsi´biorstwa wykorzystywa∏y równie˝ dla porównaƒ swych wyników
uzyskiwane przeci´tne wielkoÊci w bran˝y oraz wyniki konkurentów. Jednak od-
setek przedsi´biorstw prowadzàcych takie analizy, o charakterze zewn´trznym
w stosunku do przedsi´biorstw kszta∏towa∏ si´ na poziomie poni˝ej 9%. Jest to
o tyle zrozumia∏e, i˝ w danym obszarze wyst´pujà okreÊlone trudnoÊci w dost´-
pie do zewn´trznych danych ekonomiczno-finansowych. Stàd nawet ten niewy-
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soki odsetek przedsi´biorstw prowadzàcych takie analizy nale˝y oceniç pozytyw-
nie, poniewa˝ Êwiadczy on o fakcie, i˝ w∏aÊnie te przedsi´biorstwa w∏o˝y∏y okre-
Êlony wysi∏ek w pozyskanie tego typu danych, starajà si´ równie˝ okreÊliç swà
pozycj´ finansowà na tle konkurencji czy bran˝y. A informacje pochodzàce z ta-
kich analiz mogà przecie˝ stanowiç okreÊlonà podstaw´ do podejmowania decy-
zji rynkowych.

4. Podsumowanie

Reasumujàc rozwa˝ania podj´te w tym artykule, dotyczàce generalnie procesów
analizy kosztów w praktyce funkcjonowania przedsi´biorstw, mo˝na stwierdziç,
i˝ prowadzenie kontroli i wykorzystywanie w niej nowoczesnych narz´dzi za-
rzàdczych w znacznej mierze zale˝y od wielkoÊci przedsi´biorstw, ich potencja∏u,
zasi´gu dzia∏ania, równie˝ od mo˝liwoÊci kadrowych, a tak˝e – dominujàcego in-
westora. To oznacza, i˝ potrzeba czasu, wiedzy i umiej´tnoÊci, by zmieniç sytu-
acj´ przedsi´biorstw w tym zakresie.
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KorzyÊci i zagro˝enia wynikajàce z procesów
globalizacji gospodarki Êwiatowej

1. Wprowadzenie

Globalizacja jest zupe∏nie nowym zjawiskiem w gospodarce Êwiatowej, które nie
istnia∏o jeszcze 50 czy 100 lat temu. Globalizacja to nie tylko wolny handel czy
swoboda migracji, lecz przede wszystkim rozwój ró˝norodnych technologii umo˝-
liwiajàcych szybkie i tanie komunikowanie si´ ludzi na ca∏ym Êwiecie. Pozwala
to na coraz wi´ksze powiàzanie pomi´dzy poszczególnymi krajami w dziedzinie
produkcji i finansów, poprzez rosnàcà liczb´ transakcji ponad granicami poszcze-
gólnych krajów prowadzàcych do ukszta∏towania si´ nowego mi´dzynarodowego
podzia∏u pracy, w którym tworzenie bogactwa na poziomie narodowym jest co-
raz bardziej uzale˝nione od podmiotów gospodarczych innych paƒstw.

Globalizacja budzi w spo∏eczeƒstwie sprzeczne opinie i uczucia. Global-
sceptycy uwa˝ajà, ˝e globalizacja jest mitem i nic nowego nie ma miejsca w in-
tegracji gospodarki Êwiatowej, co upowa˝nia∏oby do mówienia o powstaniu nowej
ery1. Uwa˝ajà, ˝e globalizacja by∏a mniej lub bardziej obecna w ubieg∏ych wie-
kach. GlobaliÊci natomiast przedstawiajà zgo∏a odmienny poglàd. Uwa˝ajà, ˝e go-
spodarka Êwiatowa nigdy dotàd nie by∏a tak zintegrowana, jak to ma miejsce
obecnie. Z tego faktu wyciàgajà zasadniczo ró˝ne wnioski. Dla jednych jest to
zjawisko zdecydowanie pozytywne, dla innych negatywne. Jedni widzà w globa-
lizacji nowe mo˝liwoÊci, a inni g∏ównie zagro˝enia.

Poni˝szej przedstawione sà g∏ówne szanse i zagro˝enia stojàce przed wspó∏cze-
snym cz∏owiekiem i gospodarkà, wynikajàce z globalizacji gospodarki Êwiatowej.

2. KorzyÊci wynikajàce z procesów globalizacji

Kiedy uwa˝nie przyjrzymy si´ procesom globalizacji, zauwa˝ymy, ˝e proces ten
nie przynosi samych minusów. Poni˝ej zosta∏y przedstawione i opisane g∏ówne
korzyÊci wynikajàce z procesów globalizacji:

1 Praca zbiorowa pod red. B. Liberskiej, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWN, Warszawa
2002.



1) wprowadzenie ∏adu rynkowego poprzez zniesienie barier dla dzia∏ania
mechanizmu rynkowego;

2) przyspieszenie przep∏ywu informacji, upowszechnienie wiedzy i umiej´t-
noÊci;

3) rozwój ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw;
4) rozwój gospodarki Êwiatowej;
5) wzrost inwestycji zagranicznych.
Ad. 1. Globalizacja prowadzi do wprowadzenia ∏adu rynkowego poprzez znie-

sienie barier dla dzia∏ania mechanizmu rynkowego. Globalizacja jest kolejnà fa-
zà ewolucji rynku, który dokonywa∏ si´ od zarania dziejów, kszta∏tujàc i rozwi-
jajàc nowy ∏ad gospodarczy. U podstaw tego rozwoju le˝y wolnoÊç gospodarcza.
Sk∏ada si´ na nià wolnoÊç wyboru w zakresie konsumpcji, wolnoÊç wyboru za-
wodu i miejsca pracy, wolnoÊç podejmowania dzia∏alnoÊci gospodarczej, wolnoÊç
dysponowania w∏asnoÊcià prywatnà, wolnoÊç zawierania umów2.

Drugim filarem ∏adu rynkowego jest bezpieczeƒstwo w∏asnoÊciowe3. Bez
zapewnienia respektowania praw w∏asnoÊci i przestrzegania umów handlowych
nie ma mo˝liwoÊci na szybki rozwój rynku. W tej kwestii globalizacja wprowa-
dza ujednolicenie regu∏ i pomaga w respektowaniu praw w∏asnoÊci podmiotów
gospodarczych dzia∏ajàcych na skal´ ponadnarodowà. Je˝eli w ten sposób patrzy
si´ na proces globalizacji, to jego zalety sà pochodnà post´pujàcej alokacji rynko-
wej ponad granicami4. Oznacza to lepsze wykorzystanie w procesie produkcji
ró˝nych czynników produkcji, równie˝ unikalnych dla gospodarki Êwiatowej, co
prowadzi do podnoszenia jakoÊciowego poziomu metod wytwarzania ze wzgl´du
na lepsze wykorzystanie w gospodarce Êwiatowej kapita∏u fizycznego, intelektu-
alnego i si∏y roboczej.

Ad. 2. Proces ten traktuje si´ jako decydujàcy czynnik dyfuzji post´pu
technicznego. Na prze∏omie lat 80. i 90. nastàpi∏ prze∏om w erze informatycznej,
opartej na sieciowych powiàzaniach informatycznych5, a zw∏aszcza Internetu.
W znacznym stopniu nastàpi∏o skrócenie odleg∏oÊci i czasu pomi´dzy poszczegól-
nymi kooperantami. Struktura kosztów w tych przedsi´biorstwach te˝ uleg∏a du-
˝ej zmianie. Zmala∏ udzia∏ kosztów zwiàzanych z utrzymaniem si∏y roboczej,
a wzrós∏ w dziedzinie maszyn i urzàdzeƒ, tak˝e w sferze marketingowej i badaw-
czo-rozwojowej. Udzia∏ kosztów si∏y roboczej w nowoczeÊnie wyposa˝onych za-
k∏adach obni˝y∏ si´ niekiedy nawet do 1%. Niezb´dna do obs∏ugi nowoczesnych
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systemów wytwórczych liczba in˝ynierów trzykrotnie przewy˝sza liczb´ pracow-
ników produkcyjnych. Âwiadczy to o zmianie relacji mi´dzy zapotrzebowaniem
nowoczesnej produkcji na wysokie i niskie kwalifikacje. Ma to du˝e znaczenie nie
tylko dla ekonomiki produkcji, lecz równie˝ dla jej lokalizacji6. Rozwinà∏ si´ tak-
˝e system mi´dzynarodowych subkontaktów (np. firma IBM zamawia oprogra-
mowanie do swoich komputerów w przedsi´biorstwach hinduskich), co by∏o mo˝-
liwe dzi´ki ∏atwiejszemu dost´powi do wiedzy i technologii.

Ad. 3. Domenà ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw jest szeroko rozumiana
sfera us∏ug, w mniejszym zaÊ stopniu dzia∏alnoÊç produkcyjna7. Generujà one
znacznà czeÊç dochodu narodowego, kreujà tak˝e wi´cej miejsc pracy ni˝ du˝e
przedsi´biorstwa. Jest to mo˝liwe dzi´ki liczebnoÊci, potencja∏u ekonomicznego
oraz efektywnoÊci dzia∏alnoÊci. Zjawisko to wynika z immanentnych cech tych
jednostek gospodarczych, które majà ograniczone mo˝liwoÊci kapita∏owe, majàt-
kowe. Dà˝à do uzyskania wysokiej produktywnoÊci majàtku i szybkiego zwrotu
zainwestowanego kapita∏u.

W ostatnich kilkudziesi´ciu latach mo˝na zaobserwowaç znaczny wzrost
zawieranych porozumieƒ mi´dzy krajami. Majà one na celu stworzenie wspólne-
go rynku poprzez liberalizacj´ przep∏ywu kapita∏u i produktów. Dzia∏ania te sà
w znacznej mierze realizowane przez ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa, które
otrzymujà znacznà pomoc na dalsze umacnianie swojego sektora. Za dobry przy-
k∏ad mo˝e tu s∏u˝yç Unia Europejska. Przeznacza ona du˝e sumy na rozwój sek-
tora MSP. Programy pomocowe majà na celu dostosowanie do wymogów jednoli-
tego rynku i sprostania narastajàcej konkurencji. Dzia∏ania przynoszà znaczne
profity z globalizacji gospodarek narodowych, zwi´kszajà si´ tak˝e kooperacje mi´-
dzy firmami.

Innym czynnikiem przyczyniajàcym si´ do rozwoju ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw w warunkach globalizacji jest regionalnoÊç, wielkoÊç i znajomoÊç naj-
bli˝szego otoczenia. Korporacje transnarodowe nie sà w stanie reagowaç tak
szybko na zmiany zachodzàce na lokalnych rynkach, jak MSP. Mniejszym orga-
nizmem jest ∏atwiej zarzàdzaç. Jedynym problemem, z którym czasami boryka-
jà si´ ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa to brak odpowiednich funduszy na inwe-
stycje i badania. Dlatego te˝ wspomniane wy˝ej organizacje uruchamiajà ró˝norodne
programy pomocowe, które majà na celu dofinansowanie MSP.
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Ad. 4. Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która zo-
sta∏a za∏o˝ona w 1960 roku, sta∏a si´ g∏ównà organizacjà wp∏ywajàcà na rozwój
gospodarczy. Jej celem jest pilnowanie sta∏ego wzrostu gospodarczego i likwida-
cj´ barier w handlu. Bank Âwiatowy oraz Fundusz walutowy te˝ majà swój
wp∏yw na rozwój gospodarczy paƒstw nale˝àcych do nich. G∏ówne ich zadania to
pomoc w odbudowie i rozwoju oraz koordynowanie polityki finansowej. W wa-
runkach globalizacji nowe technologie, które powsta∏y g∏ównie w telekomunika-
cji i transporcie, umo˝liwiajà szybszy przep∏yw ludzi, towarów kapita∏u czy us∏ug
w wi´kszej skali ni˝ kiedykolwiek w przesz∏oÊci. Umo˝liwia to rozwój gospodar-
czy krajom, które uczestniczà w jej procesach.

Ad. 5. Pod koniec lat 80. przep∏ywy bezpoÊrednich inwestycji zagranicz-
nych uleg∏y znacznemu przyspieszeniu. Wp∏yw na ten stan rzeczy mia∏y zasady
regulujàce przep∏yw inwestycji obejmujàce instrumenty polityki wewn´trznej po-
szczególnych paƒstw, jak równie˝ porozumienia o zasi´gu biletarnym, regional-
nym i multilateralnym8.

Wspomniana wy˝ej liberalizacja ustawodawstwa w poszczególnych krajach,
oraz wielostronne porozumienia liberalizujàce handel mi´dzynarodowy, zawiera-
ne pod kierownictwem GATT, przyczyni∏y si´ do zwi´kszonych przep∏ywów bez-
poÊrednich inwestycji zagranicznych. Porozumienia te doprowadzi∏y do obni˝enia
Êredniej stawki celnej z 40% w 1947 roku do 2% w 2000 roku9. W chwili obec-
nej do GAAT nale˝y oko∏o 120 krajów.

Strumienie nap∏ywu i odp∏ywu bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych po-
zwalajà zaobserwowaç odmienne tendencje ich zmian. Post´puje przestrzenna
dywersyfikacja strumienia nap∏ywu inwestycji, a jednoczeÊnie umacnia si´ kon-
centracja odp∏ywu inwestycji w krajach Triady10. Jest to zwiàzane ze zwi´ksza-
jàcymi si´ powiàzaniami krajów nowo uprzemys∏owionych (kraje Ameryki ¸aciƒ-
skiej, Azji Po∏udniowo Wschodniej, Europy Ârodkowo wschodniej) z krajami Triady.

3. Zagro˝enia wynikajàce z procesów globalizacji

Oprócz plusów, które niesie ze sobà globalizacja, mo˝na dostrzec te˝ minusy
zwiàzane z tym procesem:
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1) zagro˝enie globalnymi kryzysami finansowymi,
2) degradacja Êrodowiska naturalnego,
3) negatywne efekty spo∏eczne,
4) zagro˝enie ró˝norodnoÊci i odr´bnoÊci kulturowej, poszczególnych paƒstw,

regionów czy spo∏ecznoÊci.
Ad. 1. Post´pujàca liberalizacja, która dokona∏a si´ po drugiej wojnie Êwia-

towej pozwoli∏a na szybki rozwój korporacji transnarodowych. Korporacje trans-
narodowe szukajàc nowych mo˝liwoÊci rozwoju i rynków zbytu na swoje produk-
ty i us∏ugi, wchodzà z ofertà na rynki krajów rozwijajàcych si´. Powiàzania pomi´dzy
poszczególnymi rynkami i ich gospodarkami sà coraz wi´ksze. Du˝a iloÊç poÊred-
ników zajmujàcych si´ inwestowaniem (banki, fundusze inwestycyjne itp.) kapi-
ta∏u ma do dyspozycji wiele nowych instrumentów, a rozwój technologii pozwa-
la na szybki przep∏yw kapita∏u pomi´dzy poszczególnymi rynkami. To wszystko
przyczynia si´ do powstania globalnych rynków finansowych.

Koniec ubieg∏ego wieku obfitowa∏ w wiele istotnych wydarzeƒ w Êwiecie fi-
nansów mi´dzynarodowych. Oprócz powstania nowej waluty europejskiej, szero-
kim echem odbi∏y si´ kryzysy walutowo finansowe, które z du˝à regularnoÊcià
powstawa∏y w ró˝nych zakàtkach Êwiata. Pierwszy powa˝ny kryzys powsta∏
w Europie Zachodniej w latach 1992–1993, nast´pny zosta∏ zapoczàtkowany w 1995
roku i dotknà∏ g∏ównie Meksyk. Stany Zjednoczone, Fundusz Walutowy oraz Bank
Âwiatowy poprzez swà interwencj´ na niespotykanà do tej pory skal´ nie pozwo-
li∏y na dalsze pog∏´bianie i rozszerzanie si´ kryzysu. W 1997 roku kryzys do-
tknà∏ rynek azjatycki. Negatywne skutki tych wydarzeƒ dotkn´∏y tak˝e koron´
czeskà, rubla rosyjskiego i brazylijskie peso. Na skutek tych wydarzeƒ spowolni∏
si´ wzrost gospodarczy, a wÊród ekspertów zacz´∏y si´ rodziç obawy, ˝e nadejdzie
deflacja, a nawet depresja, która obejmie ca∏y Êwiat.

Kryzys gospodarczy sam w sobie nie jest nowym zjawiskiem w Êwiatowej
gospodarce. Wiele wydarzeƒ, które negatywnie wp∏ywa∏y na gospodark´, mia∏o
miejsce tak˝e w innych okresach historii gospodarowania. To, co wyró˝nia zawi-
rowania na rynkach finansowych w ostatnich latach to szybkoÊç, z jakà kryzys
przenosi si´ z jednego rynku na drugi. Innà cechà kryzysów, które mia∏y miej-
sce w ostatniej dekadzie XX w. jest fakt, ˝e dotkn´∏y one krajów, które po prze-
prowadzeniu g∏´bokich reform gospodarczych mia∏y bardzo dobre perspektywy
rozwoju na przysz∏oÊç.

Nic nie wskazywa∏o na to, by pod koniec ubieg∏ego wieku w Azji mia∏ za-
czàç si´ kryzys gospodarczy. W wi´kszoÊci krajów azjatyckich by∏a prowadzona
spójna polityka fiskalna i monetarna, deficyty bud˝etowe by∏y utrzymywane na
niskim poziomie, a bezrobocie i inflacja by∏y niewielkie i pod kontrolà. Do pozy-
tywnych wskaêników nale˝y tak˝e zaliczyç wysokie tempo wzrostu gospodarczego,
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dodatni bilans obrotów handlowych, a tak˝e wysokà stop´ oszcz´dnoÊci krajo-
wych11. Z uwagi na solidne fundamenty tych gospodarek podejÊcie makroekono-
miczne nie sprawdzi∏o si´12. Uczestnicy rynków walutowych podejmujà decyzje
inwestycyjne w oparciu o zachowania innych inwestorów czy pog∏oski, a nie kon-
kretne dane.

Nast´pstwem tego jest wyst´powanie u inwestorów „zachowaƒ stadnych”.
Zak∏adajà oni, ˝e inni inwestorzy wycofujàcy si´ z rynku danego kraju wiedzà
coÊ wi´cej i sà w posiadaniu poufnych informacji. Wycofujà swoje aktywa z ryn-
ku, zabezpieczajàc si´ w ten sposób przed ewentualnà stratà.

Innà przyczynà za∏amania si´ rynków w Azji by∏a manipulacja przez inwe-
storów spekulacyjnych. Otwierali oni krótkie pozycje w walucie lokalnej, a na-
st´pnie wywo∏ywali panik´ na rynku Np. przez podanie do publicznej wiadomo-
Êci nieprawdziwej informacji o stanie gospodarki i ostentatycyjnà sprzeda˝ aktywów,
czym doprowadzali do op∏acalnej dewaluacji kursu.

Historia kryzysów wykazuje, ˝e zazwyczaj nie wyst´pujà one tylko w jed-
nym kraju, lecz przenoszà si´ na inne kraje i inne kontynenty. Efekt zaraêliwo-
Êci kryzysów walutowych by∏ wyraênie widoczny podczas ostatnich kryzysów. Na
ogó∏ kryzysy przenoszà si´ za pomocà trzech kana∏ów: handel zagraniczny, ka-
na∏ finansowy i ceny surowców13. Silne zwiàzki handlowe odegra∏y decydujàcà
rol´ w rozprzestrzenianiu si´ zawirowaƒ na rynkach finansowych w Azji. Dewa-
luacja waluty tajlandzkiej zrodzi∏a obaw´ o pogorszenie konkurencyjnoÊci pozo-
sta∏ych krajów azjatyckich, co wp∏yn´∏oby niekorzystnie na ich bilans handlowy.
Wywo∏a∏o to atak spekulacyjny na ich waluty14. Powiàzanie kryzysu czeskiego
z azjatyckim wyjaÊnia si´ zachowaniem globalnych banków inwestycyjnych, któ-
re uzna∏y za podobne gospodarki znacznie od siebie oddalone oraz niemajàce wi´k-
szych powiàzaƒ handlowych czy finansowych i podejmujàce wobec nich podobne
decyzje inwestycyjne15.

Coraz wi´cej polityków i ekonomistów zastanawia si´ nad sposobami ogra-
niczenia negatywnych skutków globalizacji rynków finansowych. Chodzi tu g∏ów-
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2002.

14 Eksport mi´dzy krajami tego regionu jest wy˝szy ni˝ ich eksport do USA czy Europy. Wa˝ne jest
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i studia NBP”, 1999, styczeƒ.



nie o wykorzystywanie liberalizacji przez spekulantów, którzy w imi´ szybkiego
zysku nie wahajà si´ wp´dziç kraje w kryzys.

Noblista Jame’s Tobin proponuje wprowadzenie podatku od przep∏ywów ka-
pita∏owych. Ju˝ w koƒcu lat 70. ubieg∏ego wieku zaleca∏ on na∏o˝enie jednopro-
centowego podatku od wszystkich transakcji walutowych. Mia∏by on przyhamo-
waç ruchliwoÊç i nag∏e kierunki zmian lokowania kapita∏u oraz du˝e zmiany
kursowe. Mimo doÊç niskiego opodatkowania tych transakcji, ka˝de przeniesie-
nie kapita∏u z ni˝ej do wy˝ej oprocentowanej lokaty wymaga∏oby zap∏acenia fi-
skusowi podatku w wysokoÊci 2% (transakcja odp∏ywu i nap∏ywu). Zmniejszy∏o-
by to przynajmniej cz´Êciowo spekulacyjny przep∏yw kapita∏u, a co za tym idzie
zmniejszenie liberalizacji przep∏ywów kapita∏owych.

Ad. 2. AgresywnoÊç i brutalnoÊç wynikajàce z globalnej konkurencji w dà-
˝eniu do skracania cyklu ˝ycia dóbr, wyrafinowanie w zakresie tworzenia po-
trzeb pozornych, a zarazem tworzenie „religii towarów” i sprowadzenie systemu
wartoÊci do zdolnoÊci zakupu towarów, traktowanie konkurencji dóbr i us∏ug ja-
ko g∏ównego wyró˝nika spo∏ecznego – to niektóre z czynników, które nale˝y
uznaç za zagro˝enie dla Êrodowiska naturalnego16. Degradacja Êrodowiska odby-
wa si´ te˝ na zasadzie transferu brudnych technologii. Polega to na przenosze-
niu produkcji do krajów z ni˝szymi standardami ekologicznymi. Standardy te za-
zwyczaj sà o wiele ni˝sze w krajach rozwijajàcych si´ przenoszenie produkcji do
tych regionów jest bardziej op∏acalne, poniewa˝ obni˝a koszty produkcji. Sà paƒ-
stwa takie, jak USA, które do tej pory nie podpisa∏y traktatu z KIOTO o ogra-
niczeniu emisji gazów cieplarnianych, aby tylko ich gospodarka nie musia∏a po-
nosiç du˝ych nak∏adów inwestycyjnych na ochron´ Êrodowiska, co w znacznym
stopniu ograniczy∏oby jej konkurencyjnoÊç. Tak˝e agresywnoÊç i brutalnoÊç, wy-
nikajàce z globalnej konkurencji w dà˝eniu do skracania ˝ycia dóbr, wyrafinowa-
nie w zakresie tworzenia potrzeb pozornych, a zarazem tworzenia religii towa-
rów, traktowanie konsumpcji dóbr i us∏ug jako g∏ównego wyró˝nika spo∏ecznego
– to czynniki, które nale˝y uznaç za groêne dla naturalnego Êrodowiska17.

Ad. 3. W zwiàzku z tym, ˝e globalizacja jest ÊciÊle powiàzana z doÊç du˝à
niestabilnoÊcià zatrudnienia i produkcji, mo˝e to w rezultacie prowadziç do wzro-
stu bezrobocia. W latach 1960–1994 produkcja w krajach wysoko rozwini´tych
ros∏a w tempie 3,6%, a w tym samym czasie zatrudnienie pozostawa∏o bez zmian18.

KorzyÊci i zagro˝enia wynikajàce z procesów globalizacji gospodarki Êwiatowej    115

16 W. Szymaƒski, Globalizacja wyzwania i zagro˝enia, Dyfin, Warszawa 2001.
17 W. Szymaƒski, Globalizacja..., op. cit.
18 Word Ekonomic Outlook 1997, June.



Globalizacja u∏atwia korporacjom transnarodowym szybki i ∏atwy transfer
produkcji za granic´ i zast´powanie swoich drogich pracowników obcymi. Przy-
czyni∏a si´ do odp∏ywu miejsc pracy z krajów wysoko rozwini´tych do krajów
rozwijajàcych si´19. W krajach tych p∏ace sà znacznie ni˝sze ni˝ w krajach wyso-
ko rozwini´tych. Jest to spowodowane g∏ównie mniejszà wydajnoÊcià pracy.

Badania, które przeprowadzi∏ Harwardzki profesor R. Freeman wykaza∏y,
˝e oko∏o 80% ró˝nic pomi´dzy robotnikami ze Stanów Zjednoczonych a robotni-
kami z Meksyku wià˝e si´ z ró˝nicami w ogólnych umiej´tnoÊciach i z dyspro-
porcjami mi´dzy rynkowymi kursami wymiennymi a wzgl´dnà si∏à nabywczà20.

Ad. 4. Negatywne efekty spo∏eczne wià˝à si´ z transferem wzorców kultu-
rowych z krajów wysoko rozwini´tych do pozosta∏ej cz´Êci Êwiata, poprzez imi-
tacje modelu konsumpcji, globalne Êrodki masowego przekazu itp.21 Zdaniem an-
tyglobalistów mo˝e groziç to – w koƒcowym rozrachunku – homogenizacjà systemów
wartoÊci oraz ograniczeniem ró˝nic kulturowych i to˝samoÊci narodowej22.

Globalizacja nie oddzia∏uje wy∏àcznie na rynki i paƒstwa narodowe, ale
tak˝e zmienia w zasadniczy sposób ˝ycie ludzi na ca∏ej kuli ziemskiej, majàc ogrom-
ny wp∏yw na ich kultur´ i system wartoÊci. Dzi´ki integracji rynków towarowych
ludzie majà ∏atwy dost´p do innowacji produktowych, ale te˝ produktów pocho-
dzàcych z krajów wysoko uprzemys∏owionych. Szybki rozwój technologii, a zw∏asz-
cza komunikacji odcisnà∏ du˝e pi´tno na styl ˝ycia poszczególnych narodów, co
doprowadzi∏o do przej´cia wzorców konsumpcyjnych z paƒstw wysokouprzemy-
s∏owionych. Promocja takiego stylu ˝ycia odbywa si´ za pomocà reklamy i me-
diów (globalny marketing), co jest nieuniknionym elementem, który idzie w pa-
rze z globalnà konkurencjà i walkà o globalne rynki. Problem, jaki si´ z tym
wià˝e wynika z faktu, ˝e globalne produkty pochodzà w du˝ej mierze z paƒstw
wysokorozwini´tych i sà w znakomitej wi´kszoÊci przeznaczone dla spo∏eczeƒstw
zamo˝nych. Tylko niewielka liczba ludnoÊci z krajów rozwijajàcych si´ mo˝e so-
bie pozwoliç na produkty globalne, podczas gdy wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa tych
krajów prze˝ywa frustracje i niezadowolenie z niemo˝noÊci zakupu tych produk-
tów. Wzorce zachowaƒ przejmowane przez spo∏eczeƒstwa z krajów rozwijajàcych
si´, sà zarezerwowane tylko dla nielicznej klasy Êredniej. Pozosta∏a czeÊç spo∏e-
czeƒstwa widzi w globalizacji zagro˝enie, a nie szanse na lepsze jutro. Istnieje
jednak mo˝liwoÊç, ˝e konsumenci o relatywnie niskich dochodach b´dà mogli
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mieç dost´p do dóbr globalnych. Chodzi tu o wytwarzanie dóbr nieco ni˝szej ja-
koÊci, na podstawie licencji i patentów, przy zachowaniu g∏ównych parametrów
i niektórych cech pierwowzorów23.

4. Podsumowanie

Z przedstawionych rozwa˝aƒ wynika, ˝e rozk∏ad korzyÊci i zagro˝eƒ wynikajà-
cych z procesów globalizacyjnych jest wysoce zró˝nicowany. Przez jednych jest
odczuwana jako zjawisko pozytywne, a przez innych jako negatywne. Dla jed-
nych jest szansà wzrostu dobrobytu i rozwoju, dla innych skazaniem na margi-
nalizacj´. Niektórzy okreÊlajà zalety globalizacji i korzyÊci z niej p∏ynàce, takie
jak: tani import, dost´p do informacji, ∏atwoÊç w podró˝owaniu, du˝a gama to-
warów dla konsumentów, mo˝liwoÊç zdobycia lepszej prac, a co si´ z tym wià˝e
– tak˝e wy˝szych dochodów. Z drugiej strony globalizacja jest uwa˝ana jako in-
strument, który dzieli Êwiat na zwyci´zców i pokonanych. Spo∏eczeƒstwa w bied-
nych krajach nie odnoszà korzyÊci i czeka je dalsza marginalizacja24. Niektórzy
uwa˝ajà, ˝e proces globalizacji oznacza dyktatur´, która zosta∏a wprowadzona
przez ponadnarodowy biznes i prowadzi do zanieczyszczenia Êrodowiska. Dla in-
nych, globalizacja wià˝e si´ z du˝ym ryzykiem, niepewnoÊcià, niestabilnoÊcià
rynków, gwa∏townymi zmianami i wzrostem bezrobocia25.

Z globalizacji najwi´cej skorzystaç mogà kraje wysoko rozwini´te, a tracà
paƒstwa najbiedniejsze, które nie wytrzymujà walki konkurencyjnej. Nie ozna-
cza to jednak, ˝e krajom biedniejszym powodzi∏oby si´ lepiej, gdyby procesy glo-
balizacji gospodarki Êwiatowej nie dotyczy∏y ich tak mocno, jak ma to miejsce
w chwili obecnej. Kilkadziesiàt lat temu angielska ekonomistka J. Robinson mia-
∏a zwyczaj mówiç, ˝e jest tylko jedna rzecz gorsza od wyzysku kapitalistycznego,
a mianowicie jego brak. W XXI wieku to samo mo˝na powiedzieç o globalizacji26.
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Strategie marketingowe przedsi´biorstw
na rynkach zagranicznych

1. Rodzaje strategii marketingowych na rynkach zagranicznych

Wybór strategii i rynków zagranicznych powinien byç poprzedzony badaniami
marketingowymi, które umo˝liwià dokonanie racjonalnego podj´cia decyzji. Ist-
nieje koniecznoÊç okreÊlenia ogólnego charakteru strategii marketingowych oraz
doboru instrumentów marketingowych stosowanych na rynkach zagranicznych.

Strategie marketingowe powstajà i rozwijajà si´ na gruncie marketingu, je-
go warstwy koncepcyjnej oraz instrumentalnej. Odzwierciedlajà one zbiór decy-
zji, sposobów post´powania i dzia∏aƒ rynkowych podejmowanych przez przedsi´-
biorstwo w procesach osiàgania celu (celów)1. Ze wzgl´du na cel dzia∏ania mo˝na
wyró˝niç kilka strategii2:

• ekspansywnà,

• obrony pozycji,

• selektywnego rozwoju.
Pierwsza z nich (ekspansywna) ma na celu osiàgni´cie wzrostu sprzeda˝y,

zysku i pozycji na rynku. Jest jednak trudna do realizacji, bo przedsi´biorstwo
musi dysponowaç du˝ymi Êrodkami finansowymi, konkurencja nie jest zbyt in-
tensywna, istnieje niezaspokojony popyt na produkty przedsi´biorstwa. Koniecz-
ne sà tak˝e dok∏adne badania rynku, na którym ono dzia∏a i podj´cie inwestycji
o znacznie wi´kszych nak∏adach ni˝ w przypadku innych strategii. Sà to dzia∏a-
nia o du˝ym stopniu ryzyka.

Strategia obrony dotychczasowej pozycji jest stosowana cz´sto, gdy˝ jest
mniej kosztowna ni˝ strategia ekspansji. Chodzi w niej o utrzymanie dotychcza-
sowego udzia∏u w rynku, dobrej opinii o swoich wyrobach i obserwacje dzia∏aƒ
konkurencji3. Przedsi´biorstwo realizuje t´ strategi´ tak˝e wtedy, gdy w jego oto-
czeniu wyst´puje niekorzystne zjawisko, np. wzrost konkurencji, du˝e ryzyko
stosowania strategii ekspansji, niewielkie perspektywy wzrostu zysku i sprzeda˝y.

1 W. Wrzosek, red., Strategie marketingowe, SGH, Warszawa 2001, s. 11.
2 A. Sznajder, Strategie marketingowe na rynku mi´dzynarodowym, PWN, Warszawa 1995, s. 76.
3 Ibidem, s. 78.



Strategia selektywnego rozwoju polega na koncentrowaniu si´ przedsi´bior-
stwa na wybranych segmentach rynku i produktach. JeÊli przedsi´biorstwo dys-
ponuje ograniczonymi zasobami i nie ma mo˝liwoÊci szybkiej i elastycznej reak-
cji na dzia∏ania konkurentów, korzystnà pozycj´ na rynku mo˝e osiàgnàç
koncentrujàc si´ na wybranym segmencie rynku lub grupie produktów. Jednak
i wtedy konieczne sà badania marketingowe, które wskaza∏yby na segmenty ko-
rzystne dla przedsi´biorstwa4.

Wymienione rodzaje strategii marketingowych mogà byç stosowane na
rynkach zagranicznych, a wybór spoÊród nich zale˝y od posiadanych przez przed-
si´biorstwo Êrodków w∏asnych oraz przyj´tych wczeÊniej celów d∏ugookresowych.

Ze wzgl´du na nasilenie dzia∏aƒ oraz na liczb´ rynków, na których
przedsi´biorstwo chce dzia∏aç, mo˝na mówiç o strategii wypuk∏ej i wkl´s∏ej.

Strategia wypuk∏a polega na tym, ˝e przedsi´biorstwo chce wejÊç szybko
na rynki zagraniczne i szybko osiàgnàç jak najwi´kszy udzia∏ w rynku. Wià˝e si´
to z koniecznoÊcià posiadania bardzo du˝ych zasobów finansowych, ponoszenia
relatywnie du˝ych nak∏adów na inwestycje przy za∏o˝eniu, ˝e nie ma zbyt du˝e-
go ryzyka ze strony konkurencji. Strategia ta odpowiada wy˝ej przedstawionej
strategii ekspansywnej5.

Strategia wkl´s∏a polega na powolnym i systematycznym nasilaniu dzia∏aƒ
przedsi´biorstwa na rynkach zagranicznych. Nie ponosi ono od razu du˝ych na-
k∏adów, ale te˝ celem nie jest uzyskanie szybko za∏o˝onego udzia∏u na rynku6.

Ze wzgl´du na liczb´ rynków, na jakich przedsi´biorstwo mo˝e dzia-
∏aç, wyró˝nia si´ strategi´ koncentracji i dywersyfikacji.

Strategia koncentracji polega na tym, ˝e przedsi´biorstwo koncentruje si´
na wybranym rynku zagranicznym i po osiàgni´ciu pozytywnych efektów swoich
dzia∏aƒ systematycznie wchodzi na nowe rynki zagraniczne7.

Strategia dywersyfikacji sprowadza si´ do wejÊcia na jak najwi´kszà liczb´
rynków zagranicznych, a w miar´ rozwoju dzia∏aƒ na nich na systematycznym
eliminowaniu nieatrakcyjnych rynków. Strategia ta zak∏ada mniejsze zaanga˝o-
wanie si∏ i Êrodków przedsi´biorstwa na poszczególnych rynkach ni˝ w przypad-
ku strategii koncentracji, jest tych rynków bowiem znacznie wi´cej8.
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Ze wzgl´du na dzia∏ania przedsi´biorstwa odnoszàce si´ do seg-
mentów rynku i poszczególnych krajów mo˝na wyró˝niç cztery typy strategii:
strategia podwójnej koncentracji, koncentracji krajowej, koncentracji segmento-
wej, podwójnej dywersyfikacji.

Strategia podwójnej koncentracji polega na wyborze przez przedsi´bior-
stwo niewielu segmentów rynku w niewielu krajach. Ze wzgl´du na ograniczone
zasoby i brak doÊwiadczenia w dzia∏aniach na rynkach zagranicznych przedsi´-
biorstwo koncentruje swoje dzia∏ania na wybranym segmencie(ach) i jednym lub
niewielu rynkach. Chodzi jednak o to, by wybrany segment rynku by∏ rozleg∏y9.

Strategia koncentracji krajowej polega na dzia∏aniach przedsi´biorstwa w nie-
wielu krajach, ale na wielu segmentach rynku. Konieczne jest tu posiadanie
przez przedsi´biorstwo odpowiednio szerokiego asortymentu dla wielu segmen-
tów rynku. Ograniczone mo˝liwoÊci wykorzystania skali produkcji mogà byç zre-
kompensowane przez mniejsze koszty badaƒ rynków zagranicznych i mniejsze
koszty dzia∏ania na rynkach zagranicznych ze wzgl´du na ich niewielkà liczb´10.

Strategia koncentracji segmentowej sprowadza si´ do podj´cia dzia∏aƒ na
niewielu segmentach rynku, ale na wielu rynkach zagranicznych. Koncentracja
na wybranym segmencie i jednym rynku zagranicznym nie by∏aby op∏acalna,
mo˝e to byç dzia∏anie podejmowane w poczàtkowych fazach internacjonalizacji11.
Pozytywne doÊwiadczenie w dzia∏aniach na wybranym rynku pozwala przejÊç na
nowe rynki zagraniczne z tym samym asortymentem dla podobnych segmentów.
Takie dzia∏ania wymagajà podj´cia wczeÊniejszych badaƒ marketingowych pod
kàtem istnienia podobnych segmentów rynku w ró˝nych krajach. Po osiàgni´ciu
pozytywnych efektów, w przypadku realizacji strategii podwójnej koncentracji
przedsi´biorstwo stoi przed wyborem mi´dzy strategià koncentracji krajowej lub
segmentowej. Wybór strategii koncentracji krajowej jest mo˝liwy, gdy przedsi´-
biorstwo jest w stanie istotnie poszerzyç asortyment swoich produktów. Gdy ist-
nieje du˝e ryzyko pozyskania nowych segmentów rynku i nie mo˝na istotnie po-
szerzyç asortymentu produktów, przedsi´biorstwo mo˝e wybraç strategi´
koncentracji segmentowej. Pozytywne efekty stosowania jednej z wybranych stra-
tegii sk∏aniaç mo˝e podmiot gospodarczy do zastosowania strategii podwójnej dy-
wersyfikacji.

Strategia podwójnej dywersyfikacji polega na podj´ciu dzia∏aƒ na wielu
rynkach zagranicznych. Taka strategia wymaga posiadania przez podmiot gospo-
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darczy du˝ych zasobów, doskona∏ej znajomoÊci rynków zagranicznych i bogatego
asortymentu odpowiadajàcego potrzebom wielu segmentów12.

Dla okreÊlenia strategii marketingowej na rynkach zagranicznych mo˝na
tak˝e wykorzystaç macierz Ansoffa. Wed∏ug niej strategie dzielà si´ na cztery ro-
dzaje: strategia penetracji rynku, rozwoju rynku, rozwoju produktu, innowacji13.

Penetracja rynku oznacza nasilenie dzia∏aƒ dla zwi´kszenia sprzeda˝y okre-
Êlonego produktu na dotychczasowym rynku. Rynek jest dobrze rozpoznany, po-
pyt nie jest nasycony i mo˝liwe jest dotarcie do potencjalnych nabywców14.

Strategia rozwoju rynku polega na wchodzeniu z dotychczasowym produk-
tem na nowe rynki. Mo˝e to oznaczaç, ˝e podmiot gospodarczy wychodzi poza
rynek krajowy i zdobywa rynki zagraniczne. Pojawia si´ w tym momencie zjawi-
sko internacjonalizacji dzia∏aƒ. Przedsi´biorstwo mo˝e wykorzystaç t´ strategi´,
dzia∏ajàc ju˝ od dawna na rynkach zagranicznych, np. przechodzàc od strategii
podwójnej koncentracji do strategii koncentracji segmentowej lub od strategii kon-
centracji krajowej do strategii podwójnej dywersyfikacji15.

Strategia rozwoju produktu sprowadza si´ do zmian w produkcie (opako-
wania, koloru itp.) i tworzenia produktu nowego oraz sprzedawania go na do-
tychczasowym rynku. Mo˝e to byç zarówno rynek krajowy, jak i zagraniczny16.

Strategia innowacji polega na wprowadzaniu nowych produktów na nowe
rynki. Wià˝e si´ to z koniecznoÊcià du˝ych nak∏adów na badania nad produktem,
badania nowych rynków. Strategia ta niesie jednak z sobà najwi´ksze ryzyko,
które wynika z niepewnoÊci co do zamierzonych wyników sprzeda˝y nowego pro-
duktu i dzia∏ania na nowym rynku17.

Mo˝na zauwa˝yç zbie˝noÊç pomi´dzy strategiami wyodr´bnionymi na pod-
stawie macierzy Ansoffa a odnoszàcymi si´ do segmentów rynku i poszczegól-
nych rynków zagranicznych. PrzejÊcie od strategii podwójnej koncentracji do
strategii koncentracji segmentowej odpowiada strategii penetracji i cz´Êciowo
rozwoju rynku. Natomiast przejÊcie od strategii podwójnej koncentracji do kon-
centracji krajowej odpowiada strategii rozwoju rynku.
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2. Strategie marketingu-mix na rynkach zagranicznych

Zaprezentowane strategie przedsi´biorstwa na rynku zagranicznym sà realizo-
wane przy wykorzystaniu ró˝nych kombinacji instrumentów marketingu, do któ-
rych zaliczamy produkt, cen´, dystrybucj´ i promocj´. Produkt, czyli ka˝dy obiekt
rynkowej wymiany, jest integralnie zwiàzany z jego cenà, której wysokoÊç okre-
Êla bezpoÊrednio dochody ze sprzeda˝y produktu na rynku. Musi on byç zaofe-
rowany w odpowiednim miejscu i czasie wraz z dzia∏aniami promocyjnymi. Cho-
dzi wi´c o Êcis∏à koordynacj´ i integracj´ wymienionych instrumentów bez wzgl´du
na to, czy dzia∏ania podejmowane sà na macierzystym rynku, czy na rynkach za-
granicznych. Brak takiej integracji i koordynacji powoduje, ˝e nie mo˝na wów-
czas mówiç o strategii marketingu-mix, lecz o dzia∏aniach taktycznych i przypad-
kowych.

2.1. Polityka produktu

Produktem w rozumieniu marketingowym nazywamy dobro lub us∏ug´ zdolnà
do zaspokojenia ludzkich potrzeb18. Celem firmy jest zaproponowanie odmienne-
go produktu, który by∏by lepszy pod pewnym wzgl´dem, dzi´ki czemu docelowi
klienci b´dà go woleli i zap∏acà za niego wysokà cen´19.

W odniesieniu do produktu mo˝na wyró˝niç kilka strategii dzia∏ania na ryn-
ku zagranicznym. Nale˝à do nich standaryzacja, adaptacja produktu, wprowa-
dzenie nowego produktu.

Standaryzacja polega na wprowadzeniu przez podmiot gospodarczy na ry-
nek zagraniczny produktu bez ˝adnych zmian. Inaczej mo˝na wtedy mówiç o tzw.
strategii standaryzacji produktu. Dzia∏anie takie mo˝e byç podj´te, jeÊli spe∏nio-
nych jest kilka warunków20:

• wyst´puje zbli˝ona u˝ytecznoÊç materialna produktu na ró˝nych ryn-
kach, wynikajàca z charakteru produktu,

• istnieje mo˝liwoÊç kszta∏towania preferencji nabywców bez ró˝nicowania
cech produktu,

• istnieje mo˝liwoÊç uzyskania korzyÊci ze skali produkcji na rynek krajo-
wy i za granicà,

• mamy do czynienia z niewielkim popytem na odmiany produktu na ryn-
ku zagranicznym,

• rola rynków zagranicznych w dzia∏aniach przedsi´biorstwa, jest niewielka,
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• cykl ˝ycia produktu jest krótki i wyst´puje brak sk∏onnoÊci przedsi´bior-
stwa do ponoszenia kosztów na ró˝nicowanie produktu.

Na rynku mi´dzynarodowym dzia∏ajà jednak tak˝e czynniki sprzyjajàce
lub wymuszajàce stosowanie kolejnej strategii, tj. strategii adaptacji. Polega ona
na dostosowaniu produktu do lokalnych warunków i preferencji nabywców.

Do czynników sprzyjajàcych zastosowaniu strategii adaptacji nale˝à21:

• zró˝nicowanie ekonomicznych, technicznych i kulturowych warunków
poszczególnych rynków,

• odmiennoÊç norm prawnych obowiàzujàcych dostawców,

• dzia∏ania konkurentów – ró˝nicowanie przez nich swoich produktów mo-
˝e wymuszaç podobne dzia∏ania,

• mo˝liwoÊç uzyskania lepszych warunków ekonomicznych z tytu∏u posze-
rzania czy pog∏´biania oferty,

• wyst´powanie du˝ego popytu na dodatkowe odmiany produktu,

• brak konkurencyjnoÊci dodatkowych odmian produktu w stosunku do
oferowanych dotàd produktów firmy,

• mo˝liwoÊç prowadzenia konkurencji jakoÊciowej poprzez ró˝nicowanie asor-
tymentu,

• niska cena produktów importowanych wymusza adaptacj´ produktu i ofe-
rowanie go jako produktu odmiennego.

Adaptacja produktu mo˝e byç wymuszona (np. na kontynencie amerykaƒ-
skim u˝ywa si´ instalacji elektrycznej 110V, a w krajach europejskich 220–230V)
lub dobrowolna (np. Nestle sprzedaje pod tà samà nazwà ró˝ne mieszanki kawy
w ró˝nych krajach).

Warunki panujàce na rynku mi´dzynarodowym mogà wymusiç stosowanie
przez przedsi´biorstwo strategii wprowadzenia nowego produktu – strategii in-
nowacji. Jest to rodzaj strategii najtrudniejszy do realizacji, ale te˝ umo˝liwia
znaczne obni˝enie kosztów i osiàgni´cie pozycji monopolistycznej na rynku. Dzia-
∏anie takie wymaga jednak dysponowania du˝ymi Êrodkami finansowymi i posia-
dania personelu o du˝ym doÊwiadczeniu i wiedzy z danej dziedziny. Cechà cha-
rakterystycznà strategii innowacji jest od∏o˝enie wyników badaƒ w czasie i du˝e
ryzyko niepowodzenia badaƒ podstawowych.

Dzia∏ania innowacyjne przynoszà stosunkowo cz´sto niepowodzenia. Wyni-
kajà one z b∏´dnych dzia∏aƒ marketingowych (np. b∏´dna ocena potencjalnego ryn-
ku, niedoszacowanie kosztów produkcji i dystrybucji), niedojrza∏oÊci technicznej
nowego wyrobu, zbyt d∏ugiego czasu wdra˝ania innowacji do produkcji.
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Ze wzgl´du na stopieƒ oryginalnoÊci innowacji i pierwszeƒstwo w jej wpro-
wadzeniu na rynek mo˝na mówiç o dwóch sposobach dzia∏ania22:

• strategia przewodnictwa innowacyjnego,

• strategia reakcji na dzia∏ania przewodnika innowacyjnego.
Strategia przewodnictwa innowacyjnego polega na ciàg∏ym i systematycz-

nym wprowadzaniu nowoÊci na rynek zagraniczny. W wyniku realizowania tej
strategii podmiot gospodarczy mo˝e umocniç swojà pozycj´ na rynku, narzuciç
standardy techniczne, osiàgnàç efekt krzywej doÊwiadczenia i umocniç przez to
przewag´ kosztów nad konkurentami, poprawiç wizerunek na rynku, uzyskiwaç
korzystne wyniki finansowe (poprzez wy˝sze ceny)23.

Strategia innowacyjna jest mo˝liwa do stosowania na rynkach zagranicz-
nych tylko przez przedsi´biorstwa du˝e w danej bran˝y.

Istotne znaczenie w polityce produktu na rynku zagranicznym ma analiza
cyklu ˝ycia produktu na tych rynkach, na których przedsi´biorstwo dzia∏a. S∏u-
˝y ona do kszta∏towania struktury produktów i do podejmowania decyzji o zmia-
nach asortymentu czy wycofania si´ z rynku. Zbyt d∏ugie oferowania produktu
bez zmian grozi wejÊciem konkurentów i wyparciem produktu z rynku. Analiza
cyklu ˝ycia pozwoli np. na zmian´ strategii-odejÊcie od strategii standaryzacji i sto-
sowanie strategii ró˝nicowania.

Produkt zatem stanowi zespó∏ cech obejmujàcych jego wartoÊci u˝ytkowe,
wyglàd, znak towarowy, cen´ oraz zwiàzanà z nim us∏ug´. Jest to ogó∏ elemen-
tów, które z jednej strony oferuje sprzedajàcy, z drugiej zaÊ kupujàcy mo˝e zaak-
ceptowaç jako przedmioty zaspakajajàce jego szczególne potrzeby24.

2.2. Polityka cenowa

Decyzje cenowe, jakie ma podjàç przedsi´biorstwo dzia∏ajàce na rynkach zagra-
nicznych, zale˝à od tego, jakà form´ dzia∏ania wybierze ono i zastosuje na tych
rynkach25. Przedsi´biorstwo zmuszone jest podejmowaç decyzje cenowe przynaj-
mniej w kilku sytuacjach, np.: gdy przedsi´biorstwo wprowadza na rynek nowy
produkt, gdy zmienia si´ poziom kosztów produkcji, gdy ulega zmianie popyt na
dany produkt lub gdy wymagajà tego posuni´cia konkurentów26.
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Ustalenie ceny i decyzje o jej ewentualnych zmianach muszà braç pod
uwag´ wiele czynników, które ulegajà zmianom w czasie i do których zaliczamy
mi´dzy innymi27:

• cel dzia∏ania przedsi´biorstwa,

• przebieg cyklu ˝ycia produktu i nasilenie konkurencji,

• reakcj´ popytu na zmiany ceny,

• koszt dzia∏ania przedsi´biorstwa,

• wp∏yw sprzeda˝y w okresach bie˝àcych na sprzeda˝ w okresach przysz∏ych.
Cena jest istotnym sk∏adnikiem marketingu-mix. Wyznacza ona wartoÊci

podstawowych czynników produkcji, którymi sà praca, ziemia, kapita∏, a tak˝e
decyzje o ich alokacji. Cena produktu lub us∏ugi, okreÊla popyt na te dobra, prze-
sàdza o konkurencyjnoÊci danego produktu i pozycji firmy w danym segmencie
rynku28.

Cele przedsi´biorstwa mogà odnosiç si´ do krótkich okresów i dotyczyç
najcz´Êciej maksymalizowania obrotów lub zysków w tych okresach. WysokoÊç
ceny wp∏ywa na wielkoÊç zysków lub obrotów. Ustalenie ceny na wysokim lub
niskim poziomie b´dzie zale˝eç od zasobów finansowych podmiotu gospodarcze-
go oraz poziomu nowoÊci sprzedawanego produktu. Np. jeÊli na rynek wprowa-
dzony jest produkt o wysokim stopniu nowoczesnoÊci, a przedsi´biorstwo stawia
sobie cel krótkookresowy, to z regu∏y stosuje wysokie ceny, które mogà byç z cza-
sem obni˝one.

Z celu dzia∏ania przedsi´biorstwa na rynku zagranicznym poÊrednio wyni-
ka forma tej dzia∏alnoÊci. Dzia∏ania eksportowe mogà zak∏adaç cel krótkookreso-
wy i wtedy dla nowych produktów mo˝na ustaliç wysokà cen´, a dla tzw. produk-
tów – me too (bez oznak nowoÊci) cen´ ni˝szà ni˝ ceny produktów konkurencyjnych.
Mo˝na jednak za∏o˝yç, ˝e eksport jest pierwszà fazà wejÊcia na rynki zagra-
niczne i w przysz∏oÊci przedsi´biorstwo zamierza wykorzystaç inne formy dzia-
∏ania, np. w∏asny oddzia∏ lub joint venture. Wówczas z regu∏y ustala si´ ceny na
niskim poziomie, by za ich pomocà uzyskaç za∏o˝ony wczeÊniej udzia∏ rynkowy.
Podmiot gospodarczy wybierajàc od razu bardziej zaawansowanà form´ dzia∏ania
na rynku zagranicznym, decyduje si´ wysoki stopieƒ nowoczesnoÊci produktu
i wià˝e si´ to z celami d∏ugookresowymi. Na nowe produkty cz´sto ustala si´ ni-
skie ceny (penetracyjne) dla zdobycia du˝ego udzia∏u rynkowego lub wysokie
przy jednoczesnej s∏abej intensywnoÊci konkurencji, a w dalszym okresie ceny
obni˝a si´.
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Kolejnym czynnikiem decydujàcym o ustaleniu i zmianie ceny jest reakcja
popytu na zmiany ceny. Mo˝na si´ tu spotkaç z nast´pujàcym oddzia∏ywaniem
zmian cen na popyt29:

• systematyczne,

• asystematyczne,

• proporcjonalne,

• nieproporcionalne.
Oddzia∏ywanie systematyczne polega na tym, ˝e podwy˝ki i obni˝ki ceny

wywo∏ujà te same skutki w sprzeda˝y ze znakiem przeciwnym. Oddzia∏ywanie
asystematyczne oznacza, ˝e podwy˝ka ceny wywo∏uje s∏absze zmiany w sprzeda-
˝y ni˝ obni˝ka ceny lub odwrotnie – s∏absze zmiany powoduje obni˝ka ceny. Od-
dzia∏ywanie proporcjonalne polega na tym, ˝e sprzeda˝ reaguje proporcjonalnie
na zmiany ceny, wywo∏ujàc skutki w sprzeda˝y mniej (lub wi´cej) ni˝ proporcjo-
nalnie do zmiany ceny30.

Na podstawie informacji dotyczàcych wy˝ej omówionych czynników przed-
si´biorstwo wyznacza cen´, pos∏ugujàc si´ ró˝nymi metodami31:

• metodà kosztowà,

• metodà ceny konkurentów,

• metodà popytowà.
Wykorzystujàc metod´ kosztowà, bierze si´ pod uwag´ przede wszystkim

koszty w∏asne i dzi´ki temu mo˝na relatywnie szybko w prosty sposób i przy
niewielkich nak∏adach ustaliç cen´. Jednà z odmian tej metody jest ustalenie ce-
ny za pomocà okreÊlenia punktu krytycznego – punktu przeci´cia si´ krzywej
kosztów z krzywà sprzeda˝y. Wyznacza on minimalny poziom sprzeda˝y koniecz-
ny do realizacji, by przedsi´biorstwo nie notowa∏o strat. Abstrahuje si´ tu jed-
nak od czynników zewn´trznych. Mo˝na te˝ ustaliç cen´ opierajàc si´ g∏ównie
na cenach produktów konkurencyjnych lub wreszcie ustaliç cen´ w zale˝noÊci od
popytu, jego zmian i reakcji na zmiany cen.

Cena ró˝ni si´ od pozosta∏ych trzech elementów kompozycji marketingo-
wej tym, ˝e jako jedyna przynosi zysk, podczas gdy pozosta∏e elementy tworzà
jedynie koszty32.

2.3. Polityka dystrybucji

Przez proces dystrybucji rozumie si´ wszelkie czynnoÊci zwiàzane z pokonywa-
niem przestrzennych i czasowych ró˝nic wyst´pujàcych mi´dzy produkcjà a kon-
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sumpcjà. Chodzi tu o takie czynnoÊci, jak transport, magazynowanie, konserwa-
cja i uszlachetnianie produktów33.

Polityka dystrybucji obejmuje dzia∏ania zwiàzane z oferowaniem produk-
tów do sprzeda˝y na zagranicznym rynku w odpowiednim miejscu i czasie. Dzia-
∏ania te muszà byç dostosowane do pozosta∏ych instrumentów marketingu i zmie-
niaç si´ wraz z nimi. G∏ównym zadaniem polityki dystrybucji jest pokonanie barier
przestrzennych, czasowych i w∏asnoÊciowych, oddzielajàcych producenta od final-
nego odbiorcy34.

Jednym z instrumentów polityki dystrybucji jest kana∏ dystrybucji, rozu-
miany jako liczba, kolejnoÊç i wzajemne zale˝noÊci mi´dzy uczestnikami procesu
dostarczania produktu do finalnych odbiorców.

Czynniki, jakie decydujà o wyborze kana∏u dystrybucji, to cele marketin-
gowe przedsi´biorstwa, jego wielkoÊç i zasoby, doÊwiadczenie i stopieƒ intensyw-
noÊci dzia∏aƒ za granicà, rodzaj produktu, jego marka i cena, typ nabywcy.

Istotny wp∏yw na wybór kana∏u dystrybucji ma tak˝e produkt. JeÊli np.
produkt wymaga Êwiadczenia us∏ug posprzeda˝owych, to kana∏ dystrybucji musi
byç krótki, a cz´sto punkty Êwiadczenia tych us∏ug sà tworzone przez samych
producentów lub dobiera si´ tylko takich dystrybutorów, którzy sà w stanie pod-
jàç si´ dodatkowych obowiàzków. Równie˝ charakter produktu (np. towar maso-
wy lub nietrwa∏y) mo˝e wymagaç krótkich kana∏ów dystrybucji. Z kolei sprzeda˝
towarów mo˝e wymagaç przechowywania w magazynach, sk∏adach i tak˝e z te-
go punktu widzenia nale˝y dobieraç uczestników kana∏u dystrybucji.

Skracanie kana∏u dystrybucji i wspó∏praca bezpoÊrednia z sieciami detali-
stów mogà implikowaç koniecznoÊç dostosowania produktu i jego opakowania do
wymogów bezpoÊredniego skierowania produktów do sprzeda˝y ostatecznym od-
biorcom.

Marka produktu mo˝e tworzyç nadrz´dnà pozycj´ sprzedawcy wobec kolej-
nych ogniw kana∏u dystrybucji. Marka znana na zagranicznym rynku b´dzie po-
zwalaç producentowi na okreÊlenie warunków wspó∏pracy w kanale dystrybucji.
Marka anonimowa zmusza producenta do podporzàdkowania si´ pierwszemu po-
Êrednikowi na zagranicznym rynku.

Cena produktu jest powiàzana z typem nabywców, dla jakich produkt jest
przeznaczony. Cena wysoka wp∏ywa na skracanie kana∏u dystrybucji, a produk-
ty sà z regu∏y przeznaczane dla nabywców o Êrednich i wysokich dochodach. Wy-
soka cena powoduje tak˝e, ˝e sprzedawca powinien przejàç na siebie dodatkowe
obowiàzki, np. transport i ubezpieczenie.
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Przy tworzeniu kana∏ów dystrybucji za granicà, nale˝y braç pod uwag´
tak˝e inne czynniki zewn´trzne wobec przedsi´biorstwa. Sà to kana∏y dystrybu-
cji konkurentów, zale˝noÊci mi´dzy poszczególnymi uczestnikami funkcjonujà-
cych kana∏ów, poziom rozwoju technologii dystrybucji. Kana∏y konkurentów mo-
gà byç wyznacznikiem niezb´dnym dla tworzenia w∏asnych kana∏ów (co do liczby
uczestników, liczby ogniw, techniki sprzeda˝y itp.). JeÊli przedsi´biorstwo decy-
duje si´ na wybór okreÊlonego poÊrednika, musi braç pod uwag´ jego powiàza-
nia oraz dotychczasowà wspó∏prac´ z innymi poÊrednikami (np. hurtownika z de-
talistami). Tylko podmiot gospodarczy o silnej, znanej marce mo˝e próbowaç
wp∏ynàç na zmian´ tych kontaktów. Uczestnicy kana∏u dystrybucji sà z natury
ró˝ni, wspó∏pracujà ze sobà dla osiàgni´cia korzyÊci.

Decyzje podejmowane w dziedzinie dystrybucji towarów muszà byç przede
wszystkim zgodne z decyzjami podj´tymi w zakresie produkcji. Te ostatnie decy-
dujà w du˝ym stopniu o sposobach doprowadzenia produktu do konsumenta35.

2.4. Polityka promocji

Promocja obejmuje zespó∏ dzia∏aƒ i Êrodków, za pomocà których przedsi´bior-
stwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujàce produkt lub firm´, kszta∏-
tuje potrzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastycznoÊç
popytu36.

Podmiot gospodarczy, który podejmuje dzia∏ania na rynkach zagranicz-
nych, musi braç pod uwag´ koniecznoÊç dzia∏aƒ promocyjnych, by przekazaç no-
wym, potencjalnym nabywcom informacje o przedsi´biorstwie i jego produktach
oraz by nak∏oniç ich do zakupu tych produktów. Dla realizacji tych funkcji mo˝-
na wykorzystaç ró˝ne instrumenty promocji i ich kombinacje37.

Promocja jest nieod∏àcznym elementem marketingu-mix, w sk∏ad, którego
wchodzà: reklama, sprzeda˝ osobista, public relations, promocja sprzeda˝y.

Metody i sposoby komunikacji, jak i jej odbiór sà ÊciÊle zwiàzane z czyn-
nikami kulturowymi, wi´kszoÊç komunikacji jest wytwarzana i konsumowana
wewnàtrz rynków zagranicznych. Zró˝nicowana jest te˝ w poszczególnych kra-
jach wa˝noÊç czterech elementów promocji-mix. W spo∏eczeƒstwach o wysokich
dochodach rola kosztowej sprzeda˝y osobistej mo˝e byç mniejsza ni˝ w krajach
rozwijajàcych si´, gdzie p∏ace sprzedawcy sà ni˝sze. W paƒstwach, których miesz-
kaƒcy dysponujà wysokimi dochodami netto, wi´ksza b´dzie rola reklamy ni˝
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w krajach o niskich dochodach, gdzie mieszkaƒcy wi´kszà uwag´ zwracajà na ce-
n´ i skuteczniejsza mo˝e byç wtedy promocja osobista, jak „sprzeda˝ za grosze”.

Reklama stanowi masowà, odp∏atnà form´ nieosobowego przedstawiania
i popierania idei, produktów lub us∏ug przez okreÊlonego nadawc´38.

Wydatki na reklam´ w % stosunku do PKB, sugerujà, ˝e poziom ekonomicz-
nego rozwoju danego kraju jest dobrym wska˝nikiem pokazujàcym, jakà rol´ pe∏-
ni reklama w danym paƒstwie. W niektórych krajach stosunkowo biednych (np.
Wenezuela, Korea Pó∏nocna, Kolumbia), zamieszczanych jest wiele reklam i w nie-
których stosunkowo bogatych paƒstwach, jak Francja, W∏ochy i Austria, jest sto-
sunkowo niewiele reklam. Przyk∏ad ten wskazuje, ˝e dzia∏alnoÊç reklamowa jest
uzale˝niona od innych czynników. Poni˝ej przedstawionych zostanie kilka z nich.

Religia. Buddyzm k∏adzie nacisk na brak po˝àdania i jest przeciwny rekla-
mie. W krajach islamskich obowiàzuje styl ˝ycia przeciwny do stylu ˝ycia na Za-
chodzie i w konsekwencji ogranicza to reklam´39.

Zró˝nicowania j´zykowe. Problemy powstajà w reklamie w krajach, w któ-
rych u˝ywa si´ wi´cej ni˝ jednego j´zyka i w których poza j´zykami urz´dowy-
mi, jak w Afryce ka˝de plemi´ swoje w∏asne dialekty i wi´kszoÊç ludzi nie pos∏u-
guje si´ j´zykiem urz´dowym. Najbardziej efektywna komunikacja by∏aby wtedy
w dialektach, ale jest to prawie niemo˝liwe, bo np. w Zairze jest u˝ywanych 100
dialektów plemiennych40.

Infrastruktura promocyjna i dost´pnoÊç mediów. W Holandii, Francji i Wiel-
kiej Brytanii przedsi´biorstwa paƒstwowe zamieszczajà reklamy w paƒstwowych
gazetach. Trzy g∏ówne paƒstwowe gazety w Japonii sprzedawane sà codziennie
w 7,5 mln egzemplarzy. Najwi´kszy dziennik „Asahi Shinbur” jest czytany przez
85% wszystkich polityków, 81% biznesmenów, 44% naukowców akademickich i 40%
gospodarstw domowych o wy˝szych dochodach41.

Apele reklamowe. W biznesie mi´dzynarodowym ciàgle debatuje si´ nad
problemem: ujednolicaç czy ró˝nicowaç reklam´. Ujednolicone informacje mogà
byç odpowiednie, je˝eli produkt ma cechy wyjàtkowe na skal´ Êwiatowà, jak Co-
ca-Cola, Seiko czy Levi’s lub kiedy jednakowe sà motywacje zakupu towaru, np.
przy zakupie paliwa do samochodu. Ró˝nicowanie apeli reklamowych jest w∏aÊci-
we, kiedy sà ró˝ne motywacje zakupu towaru. Ró˝nicowanie reklam jest koniecz-
ne dla produktów o wysokiej jakoÊci, które sà dobrze znane i majà od dawna
ukszta∏towane rynki.
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Istota sprzeda˝y osobistej polega na osobistym kontakcie z potencjalnym
nabywcà, przy czym rola sprzedawcy sprowadza si´ zazwyczaj do zapoznania po-
tencjalnego nabywcy z cechami produktu42. J´zyk, kultura, religia, dzielà naro-
dy, a nawet regiony jednego paƒstwa. W wielu krajach Êwiata sprzeda˝ osobista
jest o wiele ∏atwiejsza ni˝ reklamy. W USA trzy razy wi´cej pieni´dzy wydawa-
nych jest na sprzeda˝ osobistà ni˝ na reklam´. Status i pozycja spo∏eczna sprze-
dawcy jest zró˝nicowana w ró˝nych krajach, od wysokiej w USA, do bardzo ni-
skiej w paƒstwach islamskich43.

Public relations umo˝liwia stworzenie wizerunku firmy, który jest kreowa-
ny g∏ównie przez aktywne dzia∏ania w kierunku public relations, ma bezpoÊred-
ni wp∏yw na odbiór produktów firmy. Wp∏yw na wizerunek przedsi´biorstwa i je-
go produktów wywiera tak˝e wizerunek kraju. Holendrzy majà reputacj´ solidnych,
niezawodnych i godnych zaufania, co jest du˝à korzyÊcià dla ich mi´dzynarodo-
wych firm i produktów.

Promocja sprzeda˝y powinna byç prowadzona jedynie przez filie firm mi´-
dzynarodowych, dystrybutorów i licencjobiorców. Jest to forma popularna szcze-
gólnie na nasyconych rynkach, na których wzrost popytu na dane towary ju˝ nie
nast´puje lub jest bardzo powolny. Jest ona tak˝e popularna na bardzo biednych
rynkach, gdzie nabywcy przychodzà specjalnie po dodatkowe bezp∏atne iloÊci to-
warów. W celu ochrony konsumenta wiele paƒstw z inicjatywy organizacji kon-
sumenckich wprowadzi∏o odpowiednie regulacje dotyczàce promocji sprzeda˝y.
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Bariery rozwoju przedsi´biorczoÊci w Polsce

1. Wprowadzenie

Ponad 65% Amerykanów myÊli o za∏o˝eniu w∏asnego przedsi´biorstwa, a wÊród
Europejczyków zaledwie 45% rozwa˝a podj´cie pracy na w∏asny rachunek. Zaob-
serwowano równie˝ zale˝noÊç, ˝e im bardziej przesuwamy si´ na po∏udnie Sta-
rego Kontynentu, tym silniejszy duch przedsi´biorczoÊci panuje wÊród mieszkaƒ-
ców. Statystyki wskazujà, ˝e w Portugalii 62% zdolnych do pracy chcia∏oby mieç
w∏asnà dzia∏alnoÊç, zaÊ w Finlandii tylko 28%1. Przeprowadzone badania wyka-
zujà, i˝ pora˝ki bojà si´ bardziej nowi obywatele Unii ni˝ mieszkaƒcy „15”. Nie-
mal 80% W´grów uwa˝a, ˝e w sytuacji, gdy istnieje ryzyko bankructwa, nie po-
winno si´ uruchamiaç dzia∏alnoÊci. Podobnego zdania jest te˝ 56% Polaków, ale
tylko 25% Irlandczyków i 29% Amerykanów2.

Wed∏ug raportu Grupy Banku Âwiatowego3, zawierajàcego analizy i porów-
nania otoczenia prawnego oraz zakresu wprowadzanych reform w 145 krajach
Êwiata, Polska nie zosta∏a zaliczona do grupy krajów charakteryzujàcych si´ ∏a-
twoÊcià zak∏adania i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. Nasz kraj zaklasyfi-
kowano na 56 miejscu na Êwiecie pod wzgl´dem stopnia swobody gospodarczej.
Dla porównania: sàsiednie Czechy znalaz∏y si´ na 32 miejscu, W´gry na 42, a np.
Estonia na 64.

Wed∏ug opublikowanego 30 marca 2005 roku rankingu The Economist In-
telligence Unit, prezentujàcego kraje oferujàce najbardziej sprzyjajàce warunki
do prowadzenia biznesu w ciàgu najbli˝szych pi´ciu lat, Polska zaj´∏a 29 miej-
sce, wyprzedzajàc m.in. S∏owacj´ (30 miejsce), Bu∏gari´ (36), Rumuni´ (38), Chi-
ny (41). Liderem rankingu zosta∏y: Dania (1 miejsce), Kanada (2) i USA (3).
W pierwszej dziesiàtce znalaz∏y si´ tak˝e m.in. Holandia, Finlandia, Wielka Bry-
tania. Polsk´ wyprzedzi∏y równie˝ Czechy (24) i W´gry (25)5.

1 A. S∏ojewska, Strach przed pora˝kà, „Rzeczpospolita” z dn. 18 stycznia 2005 r.
2 Ibidem.
3 http://rru.worldbank.org/Doing Business, 24/08/2004.
4 WolnoÊci wi´cej, ale mniej ni˝ u sàsiadów, „Gazeta Bankowa” z dn. 19 stycznia 2004 r., s. 41.
5 Dania najlepsza dla biznesu, „Gazeta Bankowa” z dn. 4 kwietnia 2005 r., s. 4.



W zwiàzku z powy˝szym s∏uszne wydaje si´ stwierdzenie, i˝ rozwój sekto-
ra przedsi´biorstw, w tym ma∏ych i Êrednich (MSP), pozostaje w zwiàzku g∏ów-
nie z sytuacjà spo∏eczno-gospodarczà panujàcà w danym kraju, uwarunkowania-
mi prawnymi oraz mentalnoÊcià spo∏eczeƒstwa.

Niesprzyjajàcy prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej klimat sprawia, i˝
w Polsce stopa przedsi´biorczoÊci (mierzona udzia∏em osób podejmujàcych przed-
si´biorcze dzia∏ania w ogólnej liczbie ludnoÊci w wieku produkcyjnym) przyjmuje
stosunkowo niskie wartoÊci. Badania przeprowadzone przez Global Entrepre-
neurship Monitor w latach 2000–2003 wykaza∏y, i˝ Polska ze stopà przedsi´bior-
czoÊci wynoszàcà 7,2% plasuje si´ dopiero na 20 miejscu wÊród 41 analizowanych
krajów. Wskaênik ten oznacza, ˝e w ciàgu 12 miesi´cy poprzedzajàcych badanie
na 100 osób w wieku 18–64 lata przeci´tnie ponad 7 z nich usi∏owa∏o uruchomiç
nowe przedsi´wzi´cie gospodarcze lub prowadzi∏o, ale nie d∏u˝ej ni˝ 3,5 roku,
w∏asne przedsi´biorstwo6.

Tà niekorzystnà sytuacj´ mia∏y zmieniç nowe akty prawne regulujàce pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w Polsce. W dniu 22 lipca 2004 roku Prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej podpisa∏ Ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej7 oraz Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Nowy akt prawny zastàpi∏ dotychczas obowiàzujàce, wielokrotnie nowelizowane
Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej z 1999 roku8. Przepisy wprowadzajàce ustaw´
wp∏yn´∏y na zmian´ ponad 60 aktów prawnych i ustali∏y nowe warunki podej-
mowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, dostosowujàc jednoczeÊnie pol-
skie regulacje do wymogów unijnych.

Ustawa o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej jest jednym z najwa˝niejszych
aktów prawnych regulujàcych dzia∏anie kilku milionów przedsi´biorstw w Polsce.
Wprowadzone zmiany – omówione poni˝ej – poprzez m.in. uproszczenie procesu
rejestracji nowej dzia∏alnoÊci gospodarczej i ograniczenie licznych barier jej roz-
woju majà pobudziç przedsi´biorczoÊç i przyczyniç si´ do wzrostu gospodarczego.

Na tle powy˝szego powstaje pytanie, czy wprowadzone zmiany by∏y wy-
starczajàce do stymulowania rozwoju przedsi´biorczoÊci w Polsce?

Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim okreÊlenie uwarun-
kowaƒ ograniczajàcych rozwój przedsi´biorczoÊci w Polsce, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. W oparciu o analiz´ dost´pnej litera-
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6 K. Bac∏awski, K∏opoty z przedsi´biorczoÊcià, „Rzeczpospolita” z dn. 22 paêdziernika 2004 r.
7 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807

ze zm.) wesz∏a w ˝ycie 21 sierpnia 2004 roku, z tym, ˝e cz´Êç przepisów obowiàzuje od stycznia
2005 roku, a cz´Êç obowiàzywaç b´dzie od 1 stycznia 2007 roku.

8 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178
ze zm.).



tury zosta∏y sklasyfikowane i scharakteryzowane g∏ówne czynniki hamujàce ini-
cjatywy za∏o˝ycielskie nowych przedsi´biorstw oraz utrudniajàce funkcjonowanie
i rozwój ju˝ istniejàcych. W ramach przeprowadzonych analiz okreÊlone zosta∏y
równie˝ zmiany, jakie wnios∏a nowa ustawa regulujàca prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej w Polsce i inne reformy majàce na celu pobudzenie rozwoju przed-
si´biorczoÊci, szczególnie w sektorze MSP.

2. Charakterystyka i tendencje zmian w sektorze MSP

Przemiany ustrojowe zapoczàtkowane w 1989 roku spowodowa∏y w Polsce dyna-
miczny rozwój prywatnej przedsi´biorczoÊci, w tym g∏ównie ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw. Po „z∏otych” latach 90. XX w. nastàpi∏o jednak znaczne zaha-
mowanie tendencji rozwojowej sektora przedsi´biorstw, w tym MSP. Najwy˝sze
nat´˝enie zmian liczby ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw nastàpi∏o w 1996 ro-
ku (dynamika wzrostu 113,39%), natomiast w latach 2002–2003 dynamika wzro-
stu by∏a ni˝sza i wynosi∏a odpowiednio 102,80 i 103,29%. 2004 rok przyniós∏ pierw-
szy od dziewi´ciu lat spadek liczby zarejestrowanych przedsi´biorstw (tabela 1).

Tabela 1. Liczba przedsi´biorstw zarejestrowanych w systemie REGON w latach
1994–2004

Liczba przedsi´biorstw

Lata Ogó∏em Razem Udzia∏ %
Dynamika

MSP MSP
Mikro Ma∏e Ârednie liczby MSP

(rok poprz. = 100)
1994 2 301 972 2 294 665 99,68% 2 109 589 160 602 24 474 –
1995 2 099 577 2 093 148 99,69% 1 921 151 148 779 23 218 91,22
1996 2 379 949 2 373 484 99,73% 2 191 892 157 530 24 062 113,39
1997 2 552 649 2 546 405 99,76% 2 359 624 162 178 24 603 107,29
1998 2 792 697 2 786 462 99,78% 2 591 499 169 511 25 452 109,43
1999 3 013 876 3 007 444 99,79% 2 865 517 113 057 28 870 107,93
2000 3 182 577 3 176 161 99,80% 3 029 859 117 200 29 102 105,61
2001 3 374 956 3 368 366 99,80% 3 206 452 131 106 30 809 106,05
2002 3 468 218 3 462 775 99,84% 3 302 411 131 480 28 884 102,80
2003 3 581 593 3 576 536 99,86% 3 410 233 137 974 28 329 103,29
2004 3 576 830 3 571 958 99,86% 3 402 150 141 499 28 309 99,87

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Statystyki o MSP – www.parp.gov.pl oraz danych GUS:
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2002 r.; Zmiany strukturalne grup
podmiotów gospodarki narodowej w 2004 r.; Raport o stanie gospodarki.

Wed∏ug statystyk, w Polsce, ka˝dego dnia powstaje Êrednio 718 przed-
si´biorstw, upada zaÊ 730, co prowadzi w konsekwencji do zmniejszania si´ ich
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liczby9. Sytuacja ta uwarunkowana jest g∏ównie stagnacjà gospodarki. Ârednie
tempo wzrostu gospodarczego, wynoszàce w latach 1992–2000 oko∏o 5% rocznie,
spad∏o w kolejnym roku do niespe∏na 1% (w po∏owie 2001 roku by∏o to zaledwie
0,3%)10. Sektor MSP zaczà∏ wychodziç ze stagnacji w drugiej po∏owie 2002 roku,
kiedy nastàpi∏o ponowne przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Zacz´∏a rosnàç
liczba aktywnych podmiotów gospodarczych, szczególnie du˝y przyrost obserwo-
wany by∏ w segmencie ma∏ych przedsi´biorstw11.

Ta korzystna tendencja utrzyma∏a si´ równie˝ w roku nast´pnym. W sto-
sunku do roku poprzedniego, w 2003 roku dzia∏a∏o 3,2% wi´cej przedsi´biorstw
(tj. 3582 tys.), z czego ponad 95,2% stanowi∏y przedsi´biorstwa najmniejsze, za-
trudniajàce do 9 osób12. Podmioty ma∏e (10–49 zatrudnionych) stanowi∏y oko∏o
3,9%, Êrednie (50–249 zatrudnionych) 0,8%, a du˝e (250 i wi´cej pracowników)
zaledwie 0,1% wszystkich zarejestrowanych w Polsce przedsi´biorstw. ¸àcznie sek-
tor MSP w 2003 roku sk∏ada∏ si´ z 3577 tys. przedsi´biorstw13. Wed∏ug danych
GUS na koniec 2004 roku, w stosunku do roku poprzedniego, zarejestrowanych
by∏o o ponad 4,5 tys. mniej przedsi´biorstw nale˝àcych do sektora MSP. Sytuacja
ta wynika∏a ze zwi´kszenia liczby wykreÊleƒ z ewidencji (dynamika zmian w 2004
roku w stosunku do 2003 roku wynios∏a 134,5%, najwi´cej wÊród przedsi´biorstw
paƒstwowych, czyli 202,0%), przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby podmiotów
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà (dynamika zmian podmiotów nowo zare-
jestrowanych wynosi∏a w 2004 roku 92,1%)14. Odnotowano 1116 przypadków
niewyp∏acalnoÊci przedsi´biorstw, najwi´cej w sektorze handlu hurtowego (230)
i detalicznego (89) oraz w budownictwie (226)15.

WÊród zarejestrowanych na koniec 2004 roku podmiotów gospodarczych
przedsi´biorstwa paƒstwowe stanowi∏y zaledwie 0,05% (17306 przedsi´biorstw).
Wi´kszoÊç, tj. 77% sektora prywatnego stanowi∏y osoby fizyczne, prowadzàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà (blisko 2,8 mln podmiotów). Osoby prawne, prowadzàce
dzia∏alnoÊç, to tylko niespe∏na 1/4 tego sektora. Ponad 220 tys. (ok. 6,15%) pod-
miotów gospodarczych, funkcjonujàcych na polskim rynku w 2004 roku, stano-
wi∏y spó∏ki prawa handlowego, a 7,7% – cywilne. W Polsce przedsi´biorcy najcz´-
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9 Brak stabilnych regu∏ dla biznesu – rozmowa z A. Malinowskim, prezydentem Konfederacji Praco-
dawców Prywatnych, „Gazeta Prawna”, Nr 32 z dn. 14.06.2003 r.

10 Raport Ministerstwa Gospodarki i Pracy, „Przedsi´biorczoÊç w Polsce 2004”, Warszawa, czerwiec
2004 r.

11 M. Pokojska, èli partnerzy?, „Gazeta Bankowa” z dn. 19 lipca 2004 r.
12 Raport Ministerstwa Gospodarki i Pracy, op. cit.
13 Opracowane na podstawie danych GUS: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodo-

wej w 2003 r., Raportu Ministerstwa Gospodarki i Pracy, op. cit. oraz J. Okrzesik, Mapa polskich
przedsi´biorstw, „Boss Gospodarka”, Nr 1/2004.

14 G. Brycki, Mniej firm dzia∏a w Polsce, „Rzeczpospolita” z dn. 28 lutego 2005 r. oraz dane GUS.
15 Raport Coface Intercredit na temat niewyp∏acalnoÊci firm w Polsce, www.coface, 19/01/2005.



Êciej prowadzà dzia∏alnoÊç w formie spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià.
KilkanaÊcie razy mniej wybiera form´ spó∏ki akcyjnej czy jawnej (na poczàtku
2005 roku liczba spó∏ek z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià wzros∏a o kolejne 5%
w stosunku do ich liczby w 2004 roku)16.

Zobrazowanie struktury polskiego sektora przedsi´biorstw pod wzgl´dem
formy prawnej dzia∏ajàcych na nim podmiotów gospodarczych stanowi rysunek 1.

Rysunek 1. Struktura polskich przedsi´biorstw ze wzgl´du na form´ prawnà
w 2004 roku

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych GUS: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospo-
darki narodowej w 2004 r.

3. Istota przedsi´biorczoÊci i czynniki jà stymulujàce

Wzrost liczby przedsi´biorstw ma fundamentalne znaczenie dla osiàgni´cia suk-
cesu gospodarczego kraju. BezpoÊrednio wp∏ywa na ograniczenie bezrobocia, wzrost
inwestycji, przyczynia si´ równie˝ do zwi´kszenia efektywnoÊci przedsi´biorstw,
rozwoju technologii i innowacyjnoÊci. Jest niezb´dny w utrzymaniu wysokich
wartoÊci wskaêników wzrostu gospodarczego w d∏ugim okresie oraz konkuren-
cyjnoÊci danej gospodarki.

Kategoria przedsi´biorczoÊci po raz pierwszy pojawi∏a si´ na prze∏omie XVIII
i XIX w. w pracach przedstawicieli ekonomii i spo∏ecznej myÊli liberalnej. Za jej
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prekursorów uznaje si´ A. Smitha i J. B. Saya. W klasycznym uj´ciu przedsi´-
biorczoÊç wià˝e si´ g∏ównie z innowacyjnoÊcià. Wed∏ug J. Shumpetera przedsi´-
biorczoÊç cechuje ludzi pe∏nych pomys∏ów, inicjatyw i wytrwa∏oÊci w pokonywaniu
barier, ∏amaniu stereotypów, uodpornionych na stresy i pora˝ki oraz obdarzo-
nych niezwyk∏à intuicjà i posiadajàcych zdolnoÊci organizacyjne17. Nie ka˝dy mo-
˝e byç przedsi´biorcà, gdy˝ wymaga to przymiotów, w jakie wyposa˝ona jest je-
dynie niewielka cz´Êç spo∏eczeƒstwa18. To w∏aÊnie ta jednostka, jak przedstawi∏
jà Schumpeter w po∏owie marzyciel, w po∏owie twardy realista, inicjuje zmian´
ekonomicznà19.

We wspó∏czesnej literaturze mo˝na odnaleêç wiele definicji przedsi´bior-
czoÊci, gdy˝ kategoria ta nie jest jednoznacznie zdefiniowana. WÊród istniejàcych
definicji przedsi´biorczoÊci mo˝na wyodr´bniç dwie grupy:

• przedsi´biorczoÊç jako cecha – koncentracja na cechach wrodzonych i na-
bytych mened˝era (np. T. Kotarbiƒski, T. Pszczo∏owski),

• przedsi´biorczoÊç jako funkcja – koncentracja na sposobie zachowania, pe∏-
nienia funkcji zarzàdzania przez mened˝era (np. J. B. Say, J. Schumpe-
ter, P. Drucker)20.

Dla potrzeb niniejszego opracowania przytoczona zostanie definicja przed-
si´biorczoÊci pochodzàcà z raportu Ministerstwa Gospodarki i Pracy, który okre-
Êla przedsi´biorczoÊç jako stan umys∏u, proces tworzenia i rozwijania aktywnoÊci
gospodarczej, poprzez podejmowanie ryzyka, bycie kreatywnym, innowacyjnym i za-
rzàdzanie w ramach nowej lub istniejàcej organizacji21. Mo˝na zatem przyjàç, ˝e
przedsi´biorczoÊç to okreÊlona postawa charakteryzujàca si´ niezale˝noÊcià, go-
towoÊcià do podejmowania ryzyka i ch´cià samorealizacji w ramach prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Uwarunkowania przedsi´biorczoÊci w danym kraju okreÊlane sà przez ca-
∏y zbiór czynników, które wp∏ywajà na inicjatywy za∏o˝ycielskie nowych podmio-
tów gospodarczych (hamujà je lub im sprzyjajà) oraz u∏atwiajà bàdê utrudniajà
funkcjonowanie i rozwój przedsi´biorstw, w tym ma∏ych i Êrednich. Istniejàce uwa-
runkowania przedsi´biorczoÊci mogà mieç powszechny bàdê lokalny charakter, zaÊ
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17 B. Bojewska, Przedsi´biorczoÊç w zarzàdzaniu i rozwoju ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, w: Za-
rzàdzanie ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwem. Uwarunkowania europejskie, pod red. M. Stru˝yc-
kiego, wyd. Difin, Warszawa 2002, s. 109.

18 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 141.
19 A. Glapiƒski, Kapitalizm, demokracja i kryzys paƒstwa podatków wed∏ug teorii Josepha Aloisa Schum-

petera, wyd. SGH, Warszawa 2004, s. 118.
20 Ibidem, s. 110.
21 Raport Ministerstwa Gospodarki i Pracy, op. cit.



czynniki wp∏ywajàce na rozwój przedsi´biorstw mogà pochodziç z ich otoczenia
makroekonomicznego, konkurencyjnego lub wewn´trznego22.

Niekorzystne uwarunkowania makroekonomiczne szczególnie dotykajà naj-
mniejsze przedsi´biorstwa, z uwagi na ich mocno ograniczony wp∏yw na rynek,
niewielkie zasoby kapita∏owe i du˝à podatnoÊç na wahania koniunktury. W re-
zultacie zarzàdzajàc niewielkimi podmiotami przedsi´biorcy skupiajà si´ na krót-
kookresowych celach, zadaniach bie˝àcych, co pozwala tylko przetrwaç przedsi´-
biorstwu na rynku, a nie daje mu du˝ej szansy na rozwój.

Rysunek 2. Zale˝noÊç mi´dzy dynamikà zmian PKB a dynamikà zmian liczby
MSP w Polsce w latach 1995–2004

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Statystyki o MSP – www.parp.gov.pl oraz danych GUS:
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2004 r.; Polska 2003. Raport o stanie
gospodarki; Roczników Statystycznych za lata 1997–2002.

Rysunek 2 przedstawia zale˝noÊç wyst´pujàcà pomi´dzy dynamikà zmian
PKB a dynamikà zmian liczby MSP w latach 1995–2004. Wyraênie widoczny jest
na nim silny wp∏yw zmian poziomu PKB na liczebnoÊç przedsi´biorstw. Za∏àczo-
na linia trendu sugeruje wystàpienie w kolejnym okresie rosnàcej tendencji
zmian liczby przedsi´biorstw w sektorze MSP.

4. Bariery rozwoju przedsi´biorczoÊci wskazywane w badaniach
i ankietach

Dzia∏ajàce w Polsce przedsi´biorstwa, w tym MSP, zmagajà si´ na co dzieƒ z wie-
loma trudnoÊciami. Do najcz´Êciej wymienianych barier, jakie napotykajà pod-
czas swojej dzia∏alnoÊci nale˝à: niestabilne warunki gospodarcze i uregulowania
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∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w rozwoju regionalnym, pod red. J. Chojka, WSE, Warszawa 2002,
s. 104.



prawne, brak zasobów finansowych i trudnoÊci z ich pozyskaniem, brak wspar-
cia ze strony w∏adz lokalnych i samorzàdowych, nieskutecznoÊç dzia∏aƒ sàdow-
nictwa, niska skutecznoÊç rozwiàzaƒ w obszarze prawno-podatkowym23. Ponad-
to przedsi´biorcy uskar˝ajà si´ na zbyt wysokie op∏aty, podatki i koszty zwiàzane
z zatrudnianiem pracowników oraz skomplikowane przepisy i d∏ugotrwa∏e pro-
cedury administracyjne.

W przeprowadzonym przez Grant Thornton Mi´dzynarodowym Sonda˝u
Ârednich Przedsi´biorstw (IBOS 2004) za czynniki najbardziej utrudniajàce pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej ankietowani uznali biurokracj´ (w dziedzinie
tej Polska znalaz∏a si´ na czele badanych krajów – 76% wskazaƒ) oraz przeszkody
natury finansowej, w tym brak d∏ugoterminowych i tanich êróde∏ finansowania24.
Z kolei wed∏ug ankiet przeprowadzonych przez NBP25 w II kwartale 2004 roku
(rysunek 3) za najpowa˝niejsze bariery rozwoju przedsi´biorcy uznali: zmiany
podatków, z∏e przepisy, akcesj´ z UE, wahania kursów walutowych, niski popyt
i zatory p∏atnicze.

Rysunek 3. Bariery rozwoju ma∏ej i Êredniej przedsi´biorczoÊci w Polsce26

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych NBP.
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23 D. Szymczak, Szanse i bariery rozwoju MSP w momencie wejÊcia Polski do Unii Europejskiej,
w: Zarzàdzanie MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, pod red. B. Skowron-Grabowskiej, P. Bart-
kowiaka, WWZPCz, Cz´stochowa 2003, s. 85.

24 G. Garliƒska, Sà powody do stresu, „Nowe ˚ycie Gospodarcze”, Nr 2 z dn. 30 stycznia 2005 r.,
s. 30–31.

25 Systematyczne badania ankietowe dotyczàce sektora MSP prowadzà równie˝ m.in. Polska Konfe-
deracja Pracodawców Prywatnych, GW Infor, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Spo∏ecznej.

26 Wskaêniki barier rozwoju wyznaczono w oparciu o udzia∏ przedsi´biorstw informujàcych o istnie-
niu danego rodzaju problemu w liczbie wszystkich przedsi´biorstw bioràcych udzia∏ w ankiecie.



Na podstawie uzyskanych wyników badaƒ bariery, które napotykajà ma∏e
i Êrednie przedsi´biorstwa dzia∏ajàce w Polsce mo˝na zakwalifikowaç do kilku pod-
stawowych obszarów27:

1) prawnego – biurokracja, niejasnoÊç i niestabilnoÊç przepisów prawnych
itp.,

2) rynkowego – konkurencja ze strony du˝ych przedsi´biorstw, zmniejsza-
nie si´ popytu itp.,

3) spo∏ecznego – niski poziom aktywnoÊci spo∏eczeƒstwa, gotowoÊci do po-
dejmowania ryzyka, trudnoÊci z pozyskaniem wykwalifikowanych pra-
cowników itp.,

4) informacyjnego – brak zaufania do partnerów gospodarczych i bardzo
ograniczone mo˝liwoÊci sprawdzania ich wiarygodnoÊci, trudnoÊci z d∏u-
goterminowym planowaniem itp.,

5) finansowego – trudnoÊci w uzyskaniu kredytów, zatory p∏atnicze.

5. Charakterystyka niektórych barier rozwoju przedsi´biorczoÊci
w Polsce na tle tendencji Êwiatowych

WÊród barier rozwoju przedsi´biorczoÊci w Polsce do najistotniejszych i najbar-
dziej dotkliwych, szczególnie dla MSP, nale˝à uwarunkowania wynikajàce z roz-
wiàzaƒ prawnych. Poni˝ej omówione zosta∏y ograniczenia najcz´Êciej wymienia-
ne przez przedsi´biorców z sektora MSP: problemy zwiàzane z rozpocz´ciem
dzia∏alnoÊci, niedoskona∏oÊci obowiàzujàcego systemu podatkowego oraz sàdow-
nictwa, a tak˝e ograniczenia w dost´pie do zewn´trznych êróde∏ finansowych.

5.1. Procedury rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej

Przedsi´biorca w zale˝noÊci m.in. od wielkoÊci posiadanych kapita∏ów czy rodza-
ju dzia∏alnoÊci, jakà zamierza prowadziç, musi wybraç form´ organizacyjnà i praw-
nà nowo rejestrowanego podmiotu. Obecnie w Polsce kwestie te regulujà: Usta-
wa o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku oraz Kodeks
spó∏ek handlowych z 15 wrzeÊnia 2000 roku28.

Ju˝ samo uruchomienie dzia∏alnoÊci gospodarczej mo˝e stanowiç powa˝nà
barier´ dla wielu przedsi´biorców, gdy˝ w celu formalnego zarejestrowania pod-
miotu niezb´dne jest przeprowadzenie szeregu dzia∏aƒ. Niektóre rodzaje dzia∏al-
noÊci wymagajà dodatkowo uzyskania ró˝nych koncesji (obecnie ograniczono ich
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liczb´ z 7 do 6 rodzajów dzia∏alnoÊci29), zezwoleƒ (wymaga∏o ich do niedawna po-
nad 100 rodzajów dzia∏alnoÊci, obecnie liczb´ t´ ograniczono do 25), licencji, od-
powiednich wpisów, potwierdzeƒ i powiadomieƒ. Co prawda, Ustawa o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej znacznie upraszcza procedury rejestracyjne, ale przepi-
sy te obowiàzywa∏y b´dà dopiero od 2007 roku.

Trzy czwarte Polaków uwa˝a, i˝ warunki stwarzane przez paƒstwo ma∏ym
i Êrednim przedsi´biorstwom nie sprzyjajà ich powstawaniu i rozwojowi30. Opi-
ni´ t´ potwierdzajà wyniki badaƒ przeprowadzone przez Bank Âwiatowy. Uzy-
skane dane pozwoli∏y stwierdziç, i˝ na formalne uruchomienie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej w Polsce jeszcze do sierpnia 2004 roku potrzeba by∏o Êrednio 31 dni
i 10 ró˝nych procedur. Pod tym wzgl´dem Polska znajduje si´ znacznie poni˝ej
Êredniej wyst´pujàcej w krajach OECD i UE. Pod wzgl´dem komplikacji procesu
rejestracji ust´pujemy tylko Grecji (15 procedur, 38 dni), Portugalii (odpowied-
nio 11, 78), Japonii (11, 31) i Korei Po∏udniowej (12, 22)31. Wprowadzenie nowej
ustawy regulujàcej zasady dzia∏alnoÊci gospodarczej w Polsce pozwoli∏o na obni-
˝enie liczby koniecznych do dope∏nienia procedur o 20%32. Od 1 stycznia 2007
roku przedsi´biorcy podejmujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà wraz z wnioskiem o re-
jestracj´ firmy b´dà mogli w jednym miejscu (spó∏ki prawa handlowego w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym, a osoby fizyczne w urz´dach gmin) uzyskaç tak˝e numer
statystyczny (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz z∏o˝yç zg∏o-
szenie do ubezpieczeƒ spo∏ecznych i zg∏osiç p∏atnika sk∏adek (tzw. zasada jedne-
go okienka)33. Ponadto wprowadzona zosta∏a mo˝liwoÊç z∏o˝enia wniosku o wpis
do ewidencji listownie lub w formie elektronicznej. W konsekwencji w przysz∏o-
Êci powinien równie˝ znacznie skróciç si´ czas niezb´dny do dokonania rejestra-
cji dzia∏alnoÊci gospodarczej. Tym bardziej, ˝e ustawa ograniczy∏a termin wyda-
nia decyzji o wpisie do ewidencji do 3 dni roboczych od daty wp∏ywu wniosku,
okreÊli∏a równie˝ limity czasowe na przyznanie numerów REGON i NIP.

Dzi´ki nowej ustawie u∏atwione b´dzie tak˝e sprawdzanie kontrahentów
i kredytobiorców, gdy˝ powstanie Centralna Informacja Ewidencji Dzia∏alnoÊci Go-
spodarczej, gdzie za op∏atà ka˝dy b´dzie móg∏ uzyskaç informacje dotyczàce dzia-
∏ajàcych na rynku podmiotów. Identyfikacja przedsi´biorcy we wszystkich urz´-
dowych rejestrach nast´powaç b´dzie jedynie na podstawie numeru NIP. Wszystkie
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29 Spis rodzajów dzia∏alnoÊci, które wymagajà koncesji zawiera art. 14, ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca
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te zmiany powinny znacznie zmniejszyç biurokracj´ i liczb´ formalnoÊci, szcze-
gólnie ucià˝liwych dla ma∏ych przedsi´biorstw, które cz´sto sà podmiotami 1-oso-
bowymi (Êrednia zatrudnienia w sektorze MSP w Polsce to 2 osoby).

Kolejnym problemem jest stosunkowo wysoki koszt rozpocz´cia dzia∏alno-
Êci w odniesieniu do dochodu narodowego per capita – wynosi on w Polsce 20,6%,
natomiast Êrednia w krajach Unii to 15,5%. Niewàtpliwie istotnà barierà jest wy-
magany minimalny kapita∏ niezb´dny do zarejestrowania nowej dzia∏alnoÊci. W Pol-
sce, aby zarejestrowaç spó∏k´ z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià nale˝y wyposa-
˝yç jà w kapita∏ si´gajàcy co najmniej 50 tys. z∏. Autorzy raportu Banku Âwiatowego
twierdzà, ˝e sà to XIX-wieczne regulacje, od których kraje rozwini´te odchodzà
– przyk∏adowo we Francji mo˝na za∏o˝yç spó∏k´ z kapita∏em 1 euro34.

5.2. System podatkowy

Wyniki badaƒ wskazujà, ˝e ponad 60% przedsi´biorców za problem wi´kszy ni˝
s∏aby rozwój gospodarki polskiej uwa˝a korupcj´ i system podatkowy35. W Pol-
sce daniny na rzecz paƒstwa i innych jednostek (np. samorzàdu lokalnego) zwià-
zane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci obejmujà: podatki, sk∏adki, op∏aty, c∏a. Usta-
nowione sà one w 55 ró˝nych ustawach i rozporzàdzeniach, co ∏àcznie stanowi
a˝ 1200 pozycji36.

Wiele spoÊród tych danin ma bardzo sformalizowany i skomplikowany spo-
sób naliczania. Prawne podstawy ich pobierania, jak wy˝ej wspomniano, okreÊlo-
ne sà w wielu najró˝niejszych aktach prawnych, które dodatkowo bardzo cz´sto
ulegajà zmianie. Wszystko to powoduje, ˝e przedsi´biorcy, zw∏aszcza z sektora
MSP, majà problemy z identyfikacjà aktualnie obowiàzujàcych przepisów oraz ich
interpretacjà.

Korzystnym dla przedsi´biorstw rozwiàzaniem, które wprowadza Ustawa
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, jest mo˝liwoÊç z∏o˝enia wniosku o wyda-
nie pisemnej interpretacji stosowania przepisów podatkowych przez Urzàd Skar-
bowy. Co istotne, przedsi´biorca nie b´dzie ponosi∏ odpowiedzialnoÊci finansowej
za b∏´dne stanowisko urz´du. Jest to niezwykle wa˝ny przepis dla najmniejszych
przedsi´biorstw, które rzadko mogà sobie pozwoliç na korzystanie z us∏ug do-
radztwa czy zatrudnianie fachowców z ró˝nych dziedzin. Do tej pory w∏aÊciciele
prowadzàcy niewielkie przedsi´biorstwa cz´sto nie mieli jasnoÊci co do obowià-
zujàcych przepisów i nierzadko p∏acili za to wysokà cen´. Ograniczeniu ulega te˝
liczba i czas kontroli przedsi´biorstw – poza nielicznymi wyjàtkami zakazano
prowadzenia u przedsi´biorcy wi´cej ni˝ jednej kontroli, a czas jej trwania nie
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mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 4 tygodnie w przypadku ma∏ego i Êredniego przedsi´bior-
stwa, a u pozosta∏ych nie d∏u˝szy ni˝ 8 tygodni37. Nie zmienia to jednak faktu,
˝e przedsi´biorstwa w Polsce wcià˝ mo˝e kontrolowaç a˝ 40 instytucji38.

5.3. Sàdownictwo

Wed∏ug badaƒ przeprowadzonych przez Bank Âwiatowy Polska nie wypada do-
brze pod wzgl´dem czasu potrzebnego na egzekucj´ d∏ugów. W Polsce okres, ja-
ki musi up∏ynàç mi´dzy z∏o˝eniem pozwu do sàdu najni˝szej instancji, a momen-
tem uzyskania i egzekucji prawomocnego wyroku sàdu wynosi 1000 dni (czyli
ok. 3 lata). Okres ten jest niemal 4-krotnie d∏u˝szy ni˝ w pozosta∏ych krajach
UE i OECD. WÊród obj´tych badaniem krajów pod tym wzgl´dem nieznacznie
wyprzedza nas tylko S∏owenia39. JednoczeÊnie liczba sk∏adanych w Polsce wnio-
sków o upad∏oÊç jest oko∏o 9-krotnie wy˝sza od liczby wydawanych postanowieƒ.
Wcià˝ wielu wierzycieli traktuje z∏o˝enie wniosku jako form´ mobilizacji d∏u˝ni-
ka do sp∏aty przeterminowanych nale˝noÊci40.

W ostatnich latach wprowadzono w Polsce kilka nowych rozwiàzaƒ, by po-
prawiç jakoÊç pracy polskiego sàdownictwa. Obowiàzujàca od paêdziernika 2003
roku Ustawa prawo upad∏oÊciowe i naprawcze41 spowodowa∏a, ˝e wzrós∏ poziom
nale˝noÊci (z nieco ponad 60% do Êrednio niemal 70%)42 odzyskiwanych przez
wierzycieli upad∏ego przedsi´biorstwa. Dzi´ki uproszczeniu procedur przyspie-
szeniu uleg∏o ca∏e post´powanie upad∏oÊciowe. Wprowadzenie mo˝liwoÊci podpi-
sania przez przedsi´biorstwa zagro˝one upad∏oÊcià uk∏adu z wierzycielami i prze-
prowadzenia procedur naprawczych odsun´∏o te˝ w wielu przypadkach koniecznoÊç
udania si´ do sàdu43.

Od 5 lutego 2005 roku wszed∏ w ˝ycie kolejny bardzo wa˝ny dla przedsi´-
biorców, zw∏aszcza ma∏ych i Êrednich, akt prawny – nowelizacja Kodeksu post´-
powania cywilnego44. Uchwalona 2 lipca 2004 roku ustawa wprowadza zmiany
w zakresie w∏aÊciwoÊci sàdów. Sprawy gospodarcze, w których wartoÊç przedmio-
tu sporu nie przekracza 100 tys. z∏ b´dà rozstrzygane przez sàdy rejonowe (do-
tychczas rozstrzyga∏y one sprawy, których wartoÊç przedmiotu sporu nie by∏a
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37 P. Blajer, Ustawa jest, swobody coraz mniej, „Rzeczpospolita” z dn. 27 stycznia 2005 r. – od mo-
mentu wejÊcia w ˝ycie Ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej ró˝ne instytucje paƒstwowe
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38 M. Zieliƒski, Belkonomika, „Wprost” z dn. 10 kwietnia 2005 r.
39 I. Dryll, Pogoda dla przedsi´biorczych, „Nowe ˚ycie Gospodarcze”, Nr 14/375 z dn. 18 lipca 2004 r.
40 Raport Coface Intercredit na temat niewyp∏acalnoÊci firm w Polsce, www.coface, 19/01/2005.
41 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz.535 ze zm.).
42 M. Czekaƒski, W Polsce..., op. cit.
43 A. Stawiszyƒski, Teraz firmom ∏atwiej og∏osiç upad∏oÊç, „Puls Biznesu” z dn. 30 wrzeÊnia 2004 r.
44 Ustawa Kodeks post´powania cywilnego z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1804 ze zm.).



wi´ksza ni˝ 30 tys. z∏). Powy˝ej wspomnianego progu sprawy sà kierowane do
sàdów okr´gowych45. Wprowadzone zmiany powinny przyczyniç si´ do skrócenia
czasu trwania procesu. Ponadto zwi´kszenie górnej granicy wartoÊci przedmiotu
sporu w sprawach gospodarczych znacznie u∏atwi dochodzenie roszczeƒ przez
wi´kszoÊç przedstawicieli ma∏ego biznesu (np. nie trzeba doje˝d˝aç na sprawy
sàdowe do odleg∏ych sàdów okr´gowych).

W polskim sàdownictwie potrzebnych jest jeszcze wiele zmian. Dokonujàc
poprawy jakoÊci funkcjonowania polskich sàdów, warto korzystaç z rozwiàzaƒ za-
stosowanych ju˝ z powodzeniem w innych krajach. W wielu z nich egzekucji d∏u-
gu mo˝na dokonaç bez udzia∏u s´dziego w post´powaniu administracyjnym. Po-
zwala to na znaczne uproszczenie procedur i ograniczenie czasu ich trwania, np.
czas potrzebny na egzekucj´ d∏ugów w Tunezji ogranicza si´ Êrednio do 27 dni,
we Francji do 75, a w Czechach do 30046.

5.4. Ograniczenia w dost´pnoÊci do êróde∏ finansowania

Zrealizowane w 2003 roku przez PARP badania wykaza∏y, i˝ przedsi´biorstwa,
które zwi´kszajà swoje zobowiàzania wi´cej inwestujà, podnoszà zatrudnienie oraz
swój udzia∏ w rynku. Obserwacja ta pozwala na sformu∏owanie tezy, ˝e finanso-
wanie d∏u˝ne jest podstawowym czynnikiem rozwoju przedsi´biorstw w Polsce47.

JednoczeÊnie w Polsce tylko 16% ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw nie zg∏a-
sza ˝adnych problemów z pozyskaniem zewn´trznego finansowania48. Przepro-
wadzone w 2003 roku przez GFK Polonia badania49 wykaza∏y, i˝ najcz´stszym
problemem przedsi´biorstw z sektora MSP jest zachowanie p∏ynnoÊci finansowej.
W momencie wystàpienia problemów z p∏ynnoÊcià przedsi´biorstwa z analizowa-
nej grupy na ogó∏ nie korzystajà z pomocy banku tylko szukajà innych rozwià-
zaƒ. 48% z nich korzysta z prywatnych Êrodków w∏aÊciciela przedsi´biorstwa,
35% odracza p∏atnoÊci u dostawców, a 19% po˝ycza z innych êróde∏50.

Kapita∏ na utworzenie przedsi´biorstwa, finansowanie jego bie˝àcej dzia∏al-
noÊci i rozwój mo˝e pochodziç z ró˝nych êróde∏: kapita∏ów w∏asnych oraz kapi-
ta∏ów obcych (d∏ugo- i krótkoterminowych). Jak wykaza∏y badania, leasing i kredyt
bankowy sà najpopularniejszymi formami zewn´trznego finansowania przedsi´-
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biorstw sektora MSP51. Jeszcze do niedawna by∏y to tak˝e fundusze venture ca-
pital, ale obecnie obserwowana jest zmiana trendu. Fundusze venture capital
niech´tnie i rzadko inwestujà w przedsi´biorstwa ma∏e i m∏ode (w 2003 roku do
spó∏ek m∏odych i rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç trafi∏o 12,7 mln z∏, co stanowi∏o
nieca∏e 7% inwestycji sektora venture capital), przy czym tendencja ta utrzymu-
je si´ w ca∏ej Europie52.

WÊród ma∏ych przedsi´biorstw finansowanie rozwoju w przewa˝ajàcej licz-
bie przypadków wcià˝ odbywa si´ w oparciu o Êrodki w∏asne. Rozwiàzanie takie
deklaruje ponad 90% przedsi´biorstw z sektora MSP53. Przeprowadzone badania
wykazujà, i˝ sytuacja ta uwarunkowana jest przede wszystkim poziomem dost´p-
noÊci innych êróde∏ finansowania54.

Dla najmniejszych i najm∏odszych przedsi´biorstw dost´pne sà w zasadzie
tylko Êrodki w∏asne w formie wk∏adów wspólników oraz w niewielkim stopniu
kredyt, leasing i po˝yczki z sektora pozabankowego. Wraz ze wzrostem rozmia-
ru przedsi´biorstwa i czasu jego funkcjonowania na rynku liczba mo˝liwych do
wykorzystania êróde∏ finansowania i poziom dost´pnoÊci do nich powi´kszajà si´.

Przedsi´biorstwa z sektora MSP charakteryzujà si´ niskim poziomem za-
d∏u˝enia, w wi´kszoÊci nie korzystajà z kredytów. Udzia∏ kredytów w finansowa-
niu MSP wynosi w Polsce 15–20% (dla porównania: w krajach zachodnich
40–60%)55. Rozmiary kredytów w relacji do PKB sà w Polsce 4-krotnie mniejsze
ni˝ Êrednia w krajach strefy euro56. Mimo poszerzania oferty i lepszego dopaso-
wania us∏ug i produktów oferowanych MSP przez banki, przedsi´biorstwa te wcià˝
majà du˝e problemy z uzyskaniem kredytu. Tylko ok. 1/3 przedsi´biorstw korzy-
sta z tej formy finansowania, w tym ok. 16% przedsi´biorstw zatrudniajàcych do
5 pracowników57. W grupie najmniejszych przedsi´biorstw, ze wzgl´du na brak
mo˝liwoÊci uzyskania por´czeƒ lub innych form zabezpieczenia, nie mo˝e po˝y-
czyç Êrodków finansowych 11% z nich58. Niski udzia∏ kredytów bankowych w fi-
nansowaniu MSP wynika tak˝e z zaprezentowanych poni˝ej czynników59:
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• koniecznoÊci przedstawienia szczegó∏owej informacji ekonomiczno-finan-
sowej, której MSP najcz´Êciej nie posiadajà, a tak˝e krótkiego okresu ist-
nienia wielu firm na rynku, co powoduje brak mo˝liwoÊci przedstawienia
dostatecznego zakresu wymaganych przez banki dokumentów,

• braku mo˝liwoÊci zaoferowania dobrych zabezpieczeƒ zwrotu kredytu,

• niech´ci banków do finansowania MSP, m.in. ze wzgl´du na wysoki wskaê-
nik bankructw (60% spoÊród MSP bankrutuje w ciàgu dwóch pierwszych
lat dzia∏ania przedsi´biorstwa60), spekulacyjny charakter wielu podmio-
tów, wysoki poziom ryzyka transakcji (jakoÊç portfela kredytowego ban-
ków zwiàzanego z kredytowaniem MSP jest Êrednio 5-krotnie ni˝sza ni˝
w przypadku portfela kredytów korporacyjnych61),

• wysokoÊci stóp procentowych, prowizji i innych dodatkowych kosztów zwià-
zanych z udzieleniem kredytu (np. mar˝a banków w Polsce wynosi 4,5–6%,
zaÊ w krajach zachodnich 1–1,5%62).

Niski poziom dost´pnoÊci kredytów bankowych nie pozwala przedsi´bior-
stwom z sektora MSP na wykorzystanie w dostatecznym stopniu tzw. efektu tar-
czy podatkowej, wyst´pujàcego przy finansowaniu d∏ugiem.

Poza kredytami przedsi´biorstwa, szczególnie ma∏e i Êrednie, mogà korzy-
staç z innych form dost´pu do zewn´trznych êróde∏ finansowania, takich jak
fundusze po˝yczkowe czy por´czeniowe63. Niestety system ten w Polsce nie jest
jeszcze dostatecznie rozwini´ty, a liczba i poziom komplikacji procedur jest tam
równie wysoki jak w bankach.

W celu u∏atwienia przedsi´biorcom dost´pu do informacji oraz zwi´kszenia
mo˝liwoÊci korzystania w szerszym stopniu z dofinansowania pochodzàcego z unij-
nych Êrodków pomocowych zosta∏ ustawowo wprowadzony obowiàzek informo-
wania przez organy administracji publicznej o wdro˝eniu programu pomocowe-
go w terminie 30 dni od momentu jego ustanowienia64.

Kolejnà barierà ograniczajàcà dost´p ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
do zewn´trznych êróde∏ finansowania jest fakt, i˝ w polskiej gospodarce przed-
si´biorcy muszà konkurowaç z wzrastajàcymi potrzebami po˝yczkowymi paƒ-
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stwa. Skarb Paƒstwa oferuje papiery wartoÊciowe o niskim poziomie ryzyka i re-
latywnie wysokiej dochodowoÊci. Daje to bankom mo˝liwoÊç bezpieczniejszego lo-
kowania wolnych Êrodków, w porównaniu z obarczonym wi´kszym ryzykiem udzie-
laniem kredytów przedsi´biorstwom65. WartoÊç emisji wynikajàca z potrzeb bud˝etu
jest tak du˝a, ˝e destabilizuje rynek finansowy. Wed∏ug przyj´tego przez rzàd
projektu ustawy bud˝etowej na 2005 rok potrzeby po˝yczkowe paƒstwa wzrosnà
do 46,5 mld z∏66. Ârodki finansowe sektora bankowego, zamiast kredytowaç w wi´k-
szym stopniu inwestycje w przedsi´biorstwach, b´dà najprawdopodobniej finan-
sowa∏y bud˝et.

6. Wnioski

Przeprowadzone w opracowaniu rozwa˝ania, dotyczàce barier rozwoju przedsi´-
biorczoÊci w Polsce, pozwoli∏y na sformu∏owanie nast´pujàcych wniosków:

• nowa Ustawa o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej wprowadza wiele in-
teresujàcych rozwiàzaƒ, szczególnie korzystnych dla sektora MSP, jednak
warunki spo∏eczno-gospodarcze panujàce w Polsce, pomimo znaczàcej po-
prawy, wcià˝ nie sprzyjajà rozwojowi przedsi´biorczoÊci, nasz kraj nie po-
siada korzystnego klimatu do uruchamiania i prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej,

• z uwagi na mocno ograniczony wp∏yw na rynek ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw, ich ma∏e zasoby kapita∏owe i du˝à podatnoÊç na wahania ko-
niunktury, niekorzystne uwarunkowania makroekonomiczne szczególnie
dotykajà omawianà grup´ przedsi´biorstw,

• czynniki hamujàce inicjatywy za∏o˝ycielskie nowych przedsi´biorstw oraz
utrudniajàce funkcjonowanie i rozwój ju˝ istniejàcych ulokowane sà za-
równo w otoczeniu makroekonomicznym, jak i konkurencyjnym oraz we-
wn´trznym ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,

• do najcz´Êciej wymienianych barier, jakie napotykajà podczas swojej dzia-
∏alnoÊci ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa nale˝à: niestabilne oraz nieko-
rzystne warunki gospodarcze i uregulowania prawne, niski stopieƒ prze-
strzegania przepisów prawnych i mo˝liwoÊci ich egzekwowania, brak
zasobów finansowych i trudnoÊci z ich pozyskaniem, brak wsparcia ze
strony w∏adz lokalnych i samorzàdowych, nieskutecznoÊç dzia∏aƒ sàdow-
nictwa,
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• uruchomienie dzia∏alnoÊci gospodarczej w Polsce jest niezwykle czaso-
i kosztoch∏onne, wià˝e si´ z uzyskaniem szeregu zezwoleƒ, licencji, wpi-
sów i potwierdzeƒ, przy czym korzystne zmiany, zw∏aszcza dla MSP,
wprowadzi∏a Ustawa o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, znacznie
upraszczajàc procedury (m.in. zasada „jednego okienka”, mo˝liwoÊç z∏o-
˝enia wniosku o wpis do ewidencji listownie lub w formie elektronicznej)
i ograniczajàc ich liczb´ (o 20%) oraz wprowadzajàc limity czasowe dla
urz´dów,

• polski system podatkowy jest zbyt rozbudowany, a przepisy sà niejasno
sformu∏owane, skomplikowane i bardzo cz´sto zmieniane, co sprzyja nie-
zrozumieniu prawa, b∏´dnemu interpretowaniu przepisów, nadmiernej biu-
rokracji i korupcji,

• czas potrzebny do sàdowej egzekucji d∏ugów w Polsce jest zbyt d∏ugi,
mi´dzy z∏o˝eniem pozwu do sàdu najni˝szej instancji a momentem uzy-
skania i egzekucji prawomocnego wyroku sàdu up∏ywa prawie 3 lata,

• dost´pnoÊç êróde∏ finansowania skorelowana jest z wielkoÊcià przedsi´-
biorstwa i jego czasem funkcjonowania na rynku, wÊród przedsi´biorstw
wcià˝ utrzymuje si´ tendencja do finansowania rozwoju w oparciu o Êrod-
ki w∏asne, szczególnie dotyczy to ma∏ych i m∏odych przedsi´biorstw,

• g∏ównymi ograniczeniami w dost´pie do kredytu bankowego sà: stosowa-
nie przez banki rygorystycznych procedur weryfikacyjnych kredytobior-
ców oraz relatywnie wysoki koszt kredytów, zakres i szczegó∏owoÊç infor-
macji koniecznych do przygotowania przy ubieganiu si´ o kredyt (trudne
do przedstawienia przez wiele przedsi´biorstw), niewystarczajàce dosto-
sowanie oferty kredytowej do specyfiki przedsi´biorstw z sektora MSP,

• istniejàce w Polsce inne êród∏a zewn´trznego finansowania MSP, takie
jak fundusze po˝yczkowe i por´czeniowe sà wcià˝ zbyt s∏abo rozwini´te,
a towarzyszàce im procedury restrykcyjne i silnie sformalizowane.
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Ekonomiczne aspekty satysfakcji z czasu wolnego

1. Wprowadzenie

Problematyka czasu wolnego jest punktem zainteresowaƒ ró˝nych dyscyplin na-
uk spo∏ecznych. Do najistotniejszych kwestii zwiàzanych z czasem wolnym nale-
˝y zaliczyç przede wszystkim regeneracj´ si∏ jednostki, odpoczynek, relaks, roz-
∏adowywanie napi´ç zwiàzanych z codziennym ˝yciem. Bardzo istotnà kwestià
jest tak˝e budowanie w czasie wolnym relacji i wi´zi spo∏ecznych.

Z punktu widzenia nauk ekonomicznych, czas wolny jest postrzegany przez
pryzmat jego wyzwalania i zagospodarowywania, z wykorzystaniem dóbr i us∏ug
konsumpcyjnych. Pozyskanie dodatkowych zasobów czasu wolnego, jest swo-
istym wyrazem czasów wspó∏czesnych. Jednym z uwarunkowaƒ tych dà˝eƒ jest,
fakt i˝ brak czasu wolnego jest uwa˝any za barier´ rozwoju konsumpcji.

Kolejnà istotnà kwestià jest interesujàcy sposób jego zagospodarowania.
Wzorce zachowaƒ w czasie wolnym, ulegajà niespotykanie szybkiemu rozprze-
strzenianiu w skali spo∏ecznej – choçby poprzez globalizacj´ takich rynków, jak:
us∏ugi turystyczne, rekreacyjne, gastronomiczne, kultury czy te˝ poprzez media.
Jednostki i ich gospodarstwa domowe, wykazujà sk∏onnoÊç do poszukiwania no-
wych, atrakcyjnych sposobów sp´dzenia swego czasu wolnego. Jak zauwa˝a T. Ko-
z∏owski1: ...˝yjemy w czasach, kiedy iloÊç czasu wolnego przesta∏a byç drogim do-
brem zarezerwowanym dla bogaczy, a sta∏a si´ oczywistoÊcià, która niejako
z koniecznoÊci jest dost´pna dla wszystkich. ...Coraz wi´kszym uznaniem cieszà
si´ nie ci, którzy majà czas wolny, bo majà go wszyscy, ale ci, którzy potrafià
z niego skorzystaç i to w wyrafinowany sposób, [...] którzy potrafià swój czas sko-
lonizowaç jak najciekawiej.

2. Istota czasu wolnego w spo∏eczeƒstwie wspó∏czesnym

Dzisiejsze rozumienie czasu wolnego pojawia si´ dopiero po rewolucji przemys∏o-
wej, gdy praca ludzka zosta∏a uj´ta w pewne ramy czasowe. Zosta∏o go wówczas

1 Koz∏owski T., Popnatura i masowa nuda. Czy podkultura wype∏ni pustk´ czasu wolnego, w: Szlen-
dak T., Pietrowicz K., red., Na pokaz. O kapitalizmie bez kapita∏u. Wydawnictwo Uniwersytetu Mi-
ko∏aja Kopernika, Toruƒ 2004, s. 188–189.



tak ma∏o, ˝e przeznaczony móg∏ byç jedynie na zaspokojenie potrzeb fizjologicz-
nych organizmu oraz wykonanie koniecznych prac domowych. Unormowanie
czasu pracy nie spowodowa∏o automatycznego pojawienia si´ czasu wolnego. Do-
piero w miar´ rozwoju spo∏eczno-gospodarczego, wraz z wprowadzeniem post´pu
technicznego i nowych form organizacji pracy, mo˝liwe sta∏o si´ wy∏onienie cza-
su rzeczywiÊcie wolnego.

Z definicyjnego punktu widzenia czas wolny, to czas prze˝ywany w uwol-
nieniu si´ od czynnoÊci koniecznych i obowiàzkowych, czas dà˝enia do przezna-
czenia jednostki. Prawdziwa wolnoÊç czasu to ta, w której ˝adne czynniki ze-
wn´trzne nie ingerujà w jego prze˝ywanie, dla niego samego. WolnoÊç jednostki
w czasie, wià˝e si´ tak˝e z ustaniem zobowiàzaƒ na rzecz Êrodowiska zewn´trz-
nego (praca, rodzina czy te˝ religia).

WolnoÊç czasu jest tak˝e uto˝samiana z swobodà wyborów, co do stanów
i aktywnoÊci prze˝ywanych i wykonywanych w czasie wolnym. Nale˝y przez to
rozumieç odrzucenie osób, czynnoÊci lub dóbr wype∏niajàcych czas jednostki wbrew
niej samej.

Czas wolny dotyczy równie˝ stanu umys∏u. Pozwala na koncentrowanie si´
na czynnoÊciach kontemplacyjnych, sk∏aniajàcych do samourzeczywistnienia i sa-
mospe∏nienia. Taki czas jest najwi´kszà wartoÊcià jednostki. Pozwala na jej sa-
morozwój, dystansujàc od codziennego ˝ycia, wskazujàc na istnienie wartoÊci, na
prze˝ywanie których zwykle brakuje czasu. Tylko wtedy jednostka mo˝e dostrze-
gaç, co w jej ˝yciu wymaga przemian, jakie aspekty swego istnienia nale˝y zdy-
namizowaç itp.2

Definiowanie czasu wolnego, jest kwestià podlegajàcà rozstrzygni´ciu po-
przez pryzmat nauk spo∏ecznych. Jak podkreÊla B. Jung3 poj´cie czasu wolnego
zawiera w sobie wiele elementów. Nale˝à do nich aspekty psychologiczno-su-
biektywne (czas wolny jako stan duszy, stosunek jednostki do wykonywanej czyn-
noÊci, styl post´powania), rezydualne (czas jaki pozostaje po uwolnieniu si´ jed-
nostki od obowiàzków zawodowych, 24 godziny pomniejszone o obowiàzki),
autonomiczno-osobisty (czynnoÊci dowolnie wybrane, dzia∏anie wolne i dobro-
wolne), normatywno-funkcjonalne (czas pogoni za prawdà i poznaniem same-
go siebie, ca∏okszta∏t czynnoÊci którym oddaje si´ jednostka w celu wypoczynku,
rozrywki lub bezinteresownego pog∏´biania swej wiedzy), behawioralne (ka˝dy
typ zachowania inny ni˝ praca, wykonywany poza czasem pracy) oraz ekono-
miczne (ca∏y czas, który nie jest sprzedawany i który nale˝y do jednostki bez
wzgl´du na sposób, w jaki jest wykorzystywany).
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W spo∏eczeƒstwie wspó∏czesnym, obfitujàcym w produkty i us∏ugi, istot-
nym parametrem jest zasobnoÊç w czas wolny4. Ludzie „bogaci w czas” majà
ÊwiadomoÊç, ˝e majà go wi´cej ni˝ potrzebujà do wykonania wszystkich potrzeb-
nych im czynnoÊci, natomiast „ubodzy w czas” postrzegajà go jako podstawowe
ograniczenie ich ˝ycia. Ujmujàc rzecz z perspektywy historycznej, nale˝y zauwa-
˝yç, i˝ w∏aÊnie niedostatek czasu sta∏ si´ si∏à nap´dowà wielu czynników kszta∏-
tujàcych konsumpcj´. Ekspansja dzia∏alnoÊci np. szybkiej gastronomii oraz zwi´k-
szajàce si´ zapotrzebowanie na ˝ywnoÊç gotowà do spo˝ycia, wydajà si´ potwierdzaç
s∏usznoÊç tej konstatacji. JednoczeÊnie, skracanie d∏ugoÊci czasu pracy, zwi´ksza-
jàca si´ zamo˝noÊç oraz ograniczanie czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem go-
spodarstwa domowego, otwierajà mo˝liwoÊci tworzenia i zagospodarowania cza-
su wolnego.

Jednak˝e, dla wielu osób swoiste „uwalnianie” czasu nie daje rosnàcego
poczucia zasobnoÊci w czas. W spo∏eczeƒstwach postindustrialnych brak czasu wy-
daje si´ byç cechà powszechnà. Przyczynà tego jest poczucie nieustannego przy-
Êpieszenia. Gdy oszcz´dzamy czas, wydaje nam si´, ˝e oszcz´dzamy go po to, aby
mieç wi´cej wolnego czasu. Wolny czas stanowi w istocie stan umys∏u, lecz ˝aden
s∏ownik nie definiuje go bez odwo∏ania do up∏ywajàcego czasu. Jest to czas nie-
ograniczony, nie poÊwi´cony pracy, nie zaj´ty... [jednak] nie zaj´ty czas znika.
Przemys∏ rozrywkowy... wype∏nia czas, jak woda gruntowa wype∏nia studzienk´
odp∏ywowà. Olbrzymia rozmaitoÊç doÊwiadczeƒ atakuje nasz wolny czas, próbu-
jàc nas zaspokoiç. Pracujemy dla rozrywki. „Pi´çset kana∏ów” sta∏o si´ frazesem
lat dziewi´çdziesiàtych, zanim jeszcze, ÊciÊle rzecz bioràc, sta∏o si´ rzeczywistoÊcià
i symbolem zbyt du˝ego wyboru... Technologia znacznie przyspieszy∏a rytm ˝ycia,
skracajàc prace domowe, podró˝, rozrywk´, ÊcieÊniajàc coraz wi´cej w okreÊlonym
czasie. Nikt nie spodziewa∏ si´, ˝e stworzy ona wra˝enie, ˝e ˝ycie biegnie zbyt
szybko...5.

Osoby „bogate” w czas majà poczucie, ˝e zasoby ich czasu nieustannie na-
rastajà, i cz´sto stosujà strategi´ „zabijania” czasu. Do tej grupy mo˝na zaliczyç
osoby emerytowane, bezrobotne i – co bywa dyskusyjne – dzieci i m∏odzie˝. Na
powstanie tego specyficznego segmentu mia∏y wp∏yw wa˝ne osiàgni´cia rozwoju
cywilizacyjno-gospodarczego. Pierwszym z nich jest wprowadzenie zabezpiecze-
nia emerytalnego na staroÊç, dajàcego gwarancj´ zabezpieczenia potrzeb ludzi
w podesz∏ym wieku, bez koniecznoÊci Êwiadczenia pracy. Drugim wa˝nym ele-
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4 Lindskog H., Brege S., Time-rich and Time-poor Conumer Behavior. The Importance of Time in
Market Segmentation. Materia∏y publikowane przez Departament of Managment and Economics
Institute of Technology, University of Linkoping 2001.
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mentem jest likwidacja zatrudnienia dzieci i m∏odocianych w krajach rozwini´-
tych. Podwy˝szanie wieku obowiàzkowej nauki, znacznie odracza w czasie, po-
dejmowanie pracy zarobkowej i zak∏adanie w∏asnej rodziny (czyli czynników
w znacznym stopniu ograniczajàcych czas jednostki). Rozwojowi gospodarczemu
towarzyszà tak˝e zjawiska niekorzystne ze spo∏ecznego punktu widzenia, a do
nich nale˝y zaliczyç bezrobocie. Ta grupa osób „bogatych” w czas wolny szcze-
gólnie dotkliwie odczuwa jego nadmiar.

Z kolei do grona osób „ubogich” w czas nale˝y w∏aÊciwie zaliczyç wszyst-
kich pracujàcych, a tak˝e osoby wychowujàce ma∏e dzieci. Jednà z g∏ównych
przyczyn tak szerokiego uj´cia jest atrakcyjnoÊç pracy, która staje si´ coraz bar-
dziej istotna, szczególnie w warunkach konkurencji na rynku pracy. Obecnie,
w wielu zawodach podnosi si´ kwesti´ podejmowania przez pracowników ró˝no-
rodnych wyzwaƒ przynoszàcych du˝à doz´ satysfakcji. Miarà sukcesu ˝yciowego
cz´sto bywa kariera zawodowa, czasami jest ona punktem odniesienia wszyst-
kich wartoÊci wyznawanych i respektowanych przez jednostk´6.

Kolejne istotne zagadnienie stanowi przenikanie si´ czasu pracy i czasu po
pracy (domowego, przeznaczonego na relaks, przyjemnoÊci, wypoczynek). Rozwój
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych powoduje, ˝e wspó∏czeÊnie kon-
takt z pracà mo˝na mieç praktycznie w ka˝dej chwili i z ka˝dego miejsca.

Ponadto, grupa osób „ubogich” w czas wolny jest tak du˝a, poniewa˝ nie-
spotykana w dziejach cywilizacji poda˝ dóbr i us∏ug wymaga od jednostek podej-
mowania nieustannych decyzji zwiàzanych z ró˝norodnymi wyborami. Powoduje
to kurczenie si´ rezerw czasu w uj´ciu personalnym. Ponadto o czas jednostki
konkuruje wiele podmiotów (rodzina, przyjaciele, znajomi, wspó∏pracownicy, wspól-
nicy, podw∏adni) oraz przedmiotów (Êrodki konsumpcji, media, rozrywki, hobby
itp.). Tak˝e posiadanie wielu dóbr (takich jak kamera, sprz´t sportowy) zajmuje
wi´cej czasu (sk∏adowanie, konserwacja) ni˝ przeznaczanego na ich efektywne
u˝ytkowanie.

Czas wolny ograniczany jest tak˝e przez cywilizacyjnie wygenerowane i po-
wszechnie obowiàzujàce potrzeby „bycia na czasie” czy te˝ „posiadania niezb´d-
nej wiedzy”. Zjawiskiem powszechnym okazuje si´ niewystarczalnoÊç teraêniej-
szej wiedzy do przysz∏ej ewolucji, albowiem przyÊpieszenie rozwoju tworzy nowe
jakoÊci, które muszà byç nieustannie przyswajane. Dlatego te˝ wiedza, jakà wy-
nios∏o si´ ze szko∏y, dla wczeÊniejszych generacji by∏a wystarczajàca na wiele lat,
co obecnie jest niemo˝liwe.
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3. Ekonomiczny pryzmat czasu wolnego

Niezale˝nie od posiadania okreÊlonej liczby dni wolnych od pracy przez osoby
pracujàce, istotnà kwestià jest wyzwalanie zasobów czasu wolnego jako takiego,
w ˝yciu codziennym – a wi´c scedowanie czynnoÊci czasoch∏onnych i koniecznych
do wykonania na dobra i us∏ugi tzw. czasooszcz´dne (sprz´t gospodarstwa domowe-
go, us∏ugi porzàdkowe, pralnicze itp.). Taka droga kreowania zasobów czasu wolne-
go jest jednak kapita∏och∏onna, wymaga poniesienia przez jednostk´ okreÊlonych
nak∏adów finansowych. Tworzy to ekonomiczny pryzmat czasu wolnego, który
tak˝e uwidacznia si´ w zagospodarowaniu tego˝ czasu. Sprowadza si´ to do na-
bywania dóbr i us∏ug czasoch∏onnych, s∏u˝àcych „skolonizowaniu” czasu wolnego.

Czas wolny ma znaczenie dla funkcjonowania jednostki w ró˝nych sferach
a mianowicie biologicznej (czas odpoczynku fizycznego i regeneracji si∏ fizycznych),
psychologicznej (czas odreagowania stresu, osiàgania dobrostanu psychicznego)
oraz spo∏ecznej (czas nawiàzywania i podtrzymywania kontaktów z innymi – ro-
dzinà przyjació∏mi, znajomymi, czas budowania w∏asnej pozycji w grupach spo-
∏ecznych).

Swoistym „spoiwem” ∏àczàcym, powy˝sze trzy wymiary jest pryzmat eko-
nomiczny. To ekonomiczne mo˝liwoÊci jednostki stanowià o podwalinach jej by-
tu i osiàganego z niego zadowolenia. Wydaje si´ s∏usznym stwierdzenie, i˝ po
pierwsze mo˝liwoÊci ekonomiczne (uto˝samiane przede wszystkim z poziomem
otrzymywanego dochodu lecz i tak˝e ca∏okszta∏tem zasobnoÊci materialnej), wp∏y-
wajà w g∏ównym stopniu na poziom zaspokojenia jej potrzeb – zakupy dóbr
i us∏ug – lecz tak˝e na tworzenie aspiracji i motywacji do konsumpcji.

Cz∏owiek ˝yjàcy w warunkach wszechow∏adniajàcej konsumpcji, nie jest
w stanie oderwaç si´ od jej atrybutów. Znajdujàc si´ pod swoistà presjà groma-
dzenia i nabywania, majàc choç potencjalne ku temu mo˝liwoÊci (rozumiane
choçby jako wystarczajàcy poziom dochodu) czuje si´ swobodniej i pewniej. Do-
tyczy to tak˝e sfery czasu wolnego. Zarówno jego wytworzenie, jak i zagospoda-
rowanie nierozerwalnie ∏àczà si´ z dobrami i us∏ugami, w przewa˝ajàcej mierze
oferowanymi przez system rynkowy. Jednostka, zaspokajajàc swe potrzeby zwià-
zane z czasem wolnym, dokonuje szeregu decyzji zakupowych. JeÊli wi´c czas
wolny to po cz´Êci decyzje stricte ekonomiczne, zasadne wydaje si´ stwierdzenie,
i˝ satysfakcja (bàdê jej brak) p∏ynàca z pozosta∏ych sfer czasu wolnego jednost-
ki (biologicznej, psychologicznej i spo∏ecznej) jest pochodnà sytuacji dochodowej
jednostki.

Pos∏ugujàc si´ zale˝noÊciami przedstawionymi w tabeli 1 wychodzimy z za-
∏o˝enia, ˝e dochód jest elementem dajàcym poczàtek tworzenia satysfakcji z cza-
su wolnego.
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Tabela 1. Sekwencje – zale˝noÊci pomi´dzy poziomem dochodu a stopniem
satysfakcji z czasu wolnego – uj´cie modelowe

I II III IV V VI
Poziom Mo˝liwoÊci Czas Modele KorzyÊci Ogólny
dochodu wygospodarowania wolnego zagospodarowania z czasu stopieƒ

czasu czasu wolnego wolnego zadowolenia
iloÊç czasu, jednostki

dobra i us∏ugi aktywnoÊci, medialny, biologiczne,
czasooszcz´dne, dobra rekreacyjny, psychologiczne,
wydatki i us∏ugi spo∏eczny, spo∏eczne
rynek na czas czasooszcz´dne samorealizacyjny,
wolny wydatki, rynki mieszany

dla czasu
wolnego

èród∏o: opracowanie w∏asne

Zak∏ada si´, ˝e na okreÊlonym poziomie dochodu istniejà sekwencje, poprzez
które jednostka dochodzi do zadowolenia z posiadanego i zagospodarowanego
czasu wolnego. W ka˝dym etapie mamy do czynienia z ró˝nymi kierunkami dzia-
∏aƒ, u podstaw których le˝à warunki ekonomiczne, w jakich funkcjonuje jednost-
ka – przy czym za podstaw´ ich kszta∏towania bierze si´ posiadany dochód na
osob´ w gospodarstwie domowym. Determinuje on przede wszystkim potencja∏
wygospodarowania czasu, wyra˝ajàcy si´ mo˝liwoÊciami dokonywania zakupów
dóbr i us∏ug czasooszcz´dnych, oferowanych przez tzw. rynki na czas wolny (II)7.
OczywiÊcie, bioràc przyk∏ad biegunowo skrajnych gospodarstw niezamo˝nych
(˝yjàcych na przyk∏ad na granicy minimum socjalnego) i o dobrej kondycji finan-
sowej, b´dziemy mieli do czynienia z ró˝norodnymi „Êcie˝kami” wyboru w se-
kwencjach II–V8.

Tam gdzie dochód (w przeliczeniu na osob´ w gospodarstwie domowym)
jest relatywnie niski, nastàpi sytuacja, w której b´dzie dominowa∏a sk∏onnoÊç do
czynnoÊci samoobs∏ugowych niskim stopniu kapita∏och∏onnoÊci (np. zmywanie na-
czyƒ r´cznie, a nie za pomocà zmywarki do naczyƒ), poniewa˝ wygospodarowa-
nie czasu za pomocà dóbr trwa∏ego u˝ytku mo˝e ulegaç deprywacji, z racji w∏a-
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7 Przez rynek na czas wolny nale˝y rozumieç rynek w którym celem transakcji jest posiadanie (wy-
gospodarowywanie) czasu wolnego i nast´pnie jego sprzeda˝. Wyst´puje tak˝e na nim czasooszcz´d-
na orientacja konsumentów przejawiajàca si´ sk∏onnoÊcià do zakupu tych dóbr i us∏ug. Z kolei ry-
nek czasu wolnego to rynek na którym przedstawiciele popytu poszukujà towarów umo˝liwiajàcych
wykorzystanie i sp´dzenie czasu wolnego a przedstawiciele poda˝y oferujà je. W tym przypadku ku-
pujàcy muszà mieç uÊwiadomionà potrzeb´ czasu wolnego popartà posiadanym funduszem swobod-
nej decyzji.

8 Celowo nie zak∏ada si´ ˝adnych konkretnych progów dochodowych, albowiem b´dzie to przedmio-
tem empirycznej weryfikacji ukazanego modelu teoretycznego.



Ênie czynników ekonomicznych. Ju˝ w tej sekwencji mo˝emy mieç do czynienia
nie tyle z ch´cià zagospodarowania czasu wolnego, co z podejmowaniem w nim
dodatkowych zaj´ç zarobkowych.

Z kolei w gospodarstwach zamo˝niejszych mo˝na zak∏adaç, poszukiwanie
u∏atwieƒ w wykonywaniu absorbujàcych czynnoÊci dnia codziennego, które oczy-
wiÊcie pociàgajà za sobà okreÊlone nak∏ady finansowe. Niezale˝nie od wybranej
Êcie˝ki dojÊcia, uzyskanie czasu wolnego prowadzi do sekwencji III. W zale˝no-
Êci od iloÊci czasu wolnego mo˝emy mieç do czynienia z ró˝norodnymi typami
aktywnoÊci, poczynajàc od tzw. domowych i niskonak∏adowych (korzystanie z po-
siadanych dóbr czasoch∏onnych), regionalnych (w pobli˝u miejsca zamieszkania
– us∏ugi rekreacyjne, gastronomiczne kulturalne, centra handlowe itp.), a na po-
nadregionalnych oÊrodkach sp´dzania czasu wolnego skoƒczywszy. Jednak˝e ak-
tywnoÊci te wymagajà nak∏adów finansowych roz∏o˝onych w czasie, a ponoszo-
nych na rynkach dla czasu wolnego. W tej sekwencji ogromnà rol´ odgrywajà te˝
aspiracje i motywacje do wykonywania okreÊlonych czynnoÊci w posiadanym przez
jednostk´ czasie wolnym, b´dàce wypadkowà uwarunkowaƒ psychicznych i spo-
∏ecznych funkcjonowania jednostki. Chodzi tu zarówno o pomys∏owoÊç, walory
intelektualne i zwiàzane z nimi potrzeby, ale tak˝e procesy naÊladownictwa i ró˝-
norodne presje spo∏eczne.

Konsekwencjà powy˝szych, jest przejÊcie do sekwencji IV. Wykonywanie pew-
nego zestawu czynnoÊci w czasie wolnym, mo˝na ujàç w ramy modeli zachowaƒ.
Kryterium wyró˝niania poszczególnych modeli (medialnego, samorealizacyjnego,
spo∏ecznego, rekreacyjnego), jest zestaw pi´ciu najcz´Êciej wykonywanych w cza-
sie wolnym czynnoÊci.

I tak, na przyk∏ad dla modelu medialnego b´dà: to oglàdanie telewizji, s∏u-
chanie radia (muzyki), czytelnictwo, zaÊ dla modelu rekreacyjnego: uprawianie
sportów, çwiczenia fizyczne, aktywna rekreacja itp. Z kolei w modelu spo∏ecznym
dominujàcymi aktywnoÊciami b´dà: spotkania towarzyskie, uczestnictwo w ró˝-
nej skali imprezach, ale tak˝e rozmowy i kontakty z cz∏onkami najbli˝ej rodzi-
ny. Model samorealizacyjny to zestaw czynnoÊci, w których realizowane sà pasje,
hobby i rozwijanie w∏asnych zainteresowaƒ.

Przyj´te kryterium nie jest do koƒca jednoznaczne, albowiem czasami
trudno jest w sposób obiektywny zakwalifikowaç niektóre czynnoÊci – np. czy
oglàdanie wyspecjalizowanych kana∏ów tematycznych w telewizji wchodzi w za-
kres modelu medialnego, czy te˝ samorealizacyjnego).

Sekwencje V i VI modelu obrazujà prze∏o˝enie si´ zagospodarowania cza-
su wolnego na funkcjonowanie jednostki w sferach pozaekonomicznych. W ka˝-
dej z nich, przywo∏ujàc ponownie przyk∏ad osób niezamo˝nych i dobrze sytuowa-
nych, b´dà zachodzi∏y ró˝ne relacje. Osoby niezamo˝ne mogà w ramach swych
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skromnych mo˝liwoÊci ekonomicznych, sp´dzaç czas wolny na swojà miar´ atrak-
cyjnie. Dotyczy to g∏ównie korzystania z mediów, kontaktów towarzyskich czy
te˝ odwiedzania popularnych centrów handlowych (nawet nie dla robienia zaku-
pów lecz dla przeciwdzia∏ania poczuciu wykluczenia z powodu z∏ej sytuacji ma-
terialnej). Kluczowym zagadnieniem jest pytanie, czy w czasie wolnym robià coÊ
tylko dla siebie (inwestujà w siebie), czy te˝ ograniczajà si´ do czynnoÊci typo-
wo relaksacyjnych i wypoczynkowych. Niewàtpliwie mamy do czynienia z sytu-
acjà, braku lub mocno ograniczonego uczestnictwa w ofercie wysokonak∏ado-
wych9 sposobów sp´dzania czasu – us∏ugi kulturalne, turystyczne, odnowy
biologicznej itp.

Z kolei w przypadku gospodarstw o dobrej kondycji finansowej, trzeba przede
wszystkim zasygnalizowaç, ˝e mo˝e byç ona „okupiona” permanentnym brakiem
czasu wolnego, który je˝eli ju˝ jest w dyspozycji, to podlega wielkiej konkuren-
cji o jego rozdysponowanie. Chodzi tu o swoiste rozterki, na co go przeznaczyç,
czy na regeneracj´ si∏, walk´ ze stresem, podtrzymywanie kontaktów z rodzinà,
czy te˝ podleganie naciskom spo∏ecznym typu: co wypada robiç z w∏asnym cza-
sem wolnym. Bo w∏aÊnie sposób sp´dzania czasu wolnego mo˝e byç wyró˝nikiem
osiàgni´tego statusu i pozycji spo∏ecznej. W tym wypadku nie mo˝na chyba mó-
wiç o ograniczeniu ekonomicznym podejmowania decyzji zwiàzanych ze sp´dza-
niem czasu wolnego lecz pokonywaniu bariery psychicznej i spo∏ecznej (zrobiç
coÊ dla siebie czy dla innych). Niezale˝nie od rozstrzygni´tych w tej dziedzinie
dylematów, jednostka przechodzi do ostatniej sekwencji, której wymiernym efek-
tem jest poczucie zadowolenia i satysfakcji (lub ich braku) z posiadanego i zago-
spodarowanego czasu wolnego.

Obiegowe opinie wskazujà na fakt, i˝ we wspó∏czesnym Êwiecie wszyscy
majà zbyt ma∏o czasu wolnego, jednak˝e badania empiryczne10 ujawniajà zró˝ni-
cowany stopieƒ subiektywnego zadowolenia z w∏asnego czasu wolnego. Otrzyma-
ne wyniki badaƒ, sk∏aniajà one do stwierdzenia, i˝ elita ekonomiczna (gospodar-
stwa domowe o miesi´cznym dochodzie powy˝ej 5000 z∏ netto na osob´) ˝yje
w poczuciu swoistego dyskomfortu, wynikajàcego z braku lub niewystarczajàcych
zasobów czasu wolnego (77% badanych wskaza∏o, ˝e ma go zbyt ma∏o lub nie po-
siada go w ogóle). Jest to o 19 punktów procentowych wi´cej ni˝ w przypadku
deklaracji otrzymanych z wielkomiejskich gospodarstw domowych, które to go-
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9 Co jest oczywiÊcie kwestià umownà, w zale˝noÊci od posiadanego dochodu.
10 Punktem odniesienia by∏y przeprowadzone w Katedrze Poziomu ˚ycia i Konsumpcji SGH badania:

Model konsumpcji polskich gospodarstw domowych na poczàtku lat 2000-nych (badanie wykonane
na 400 osobowej próbie miejskich gospodarstw domowych w lipcu 2004) oraz Wzorzec konsumpcji
polskich elit ekonomicznych (badanie zrealizowane na warstwowo dobranej 150 osobowej próbie
w czerwcu 2004).



spodarstwa cz´Êciej wskazywa∏y na fakt, ˝e posiadajà tyle czasu wolnego, ile im
potrzeba. Kwestià wymagajàca podj´cia dalszych rozwa˝aƒ sà kierunki rozdyspo-
nowania tego czasu, rozumiane jako cz´stotliwoÊç i d∏ugoÊç trwania okreÊlonych
czynnoÊci, a tak˝e skonfrontowania ich z poziomem dochodu respondentów.

Tabela 2. Subiektywna ocena zadowolenia z posiadanych zasobów czasu wol-
nego uzyskana w badaniach sonda˝owych miejskich gospodarstw domowych
i elity ekonomicznej (w % uzyskanych odpowiedzi)

Badanie Badanie miejskich

elit ekonomicznych gospodarstw domowych

Nie mam czasu wolnego 13 7

Mam niewiele czasu wolnego 64 51

Mam a˝ za du˝o czasu wolnego 3 10

Mam tyle czasu wolnego, ile potrzebuj´ 20 32

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie badaƒ: Model konsumpcji polskich gospodarstw domowych
na poczàtku lat 2000-nych – badanie wykonane na 400 osobowej próbie miejskich gospodarstw domo-
wych w lipcu 2004 oraz Wzorzec konsumpcji polskich elit ekonomicznych – zrealizowane na warstwo-
wo dobranej 150 osobowej próbie w czerwcu 2004.

4. Podsumowanie

Zaprezentowany sekwencyjny model osiàgania satysfakcji z czasu wolnego jako
wypadkowej sytuacji materialnej jednostki, jest tylko jednym z proponowanych
podejÊç. OczywiÊcie, patrzàc z punktu widzenia nauk spo∏ecznych, mo˝na kon-
struowaç inne jego warianty, w zale˝noÊci od takich kategorii, jak wiek, wy-
kszta∏cenie, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód czy te˝ prezentowany styl
˝ycia. Jednak˝e wydaje si´, ˝e po empirycznym zweryfikowaniu scenariuszy
przejÊcia przez wymienione sekwencje, b´dzie mo˝na zaproponowaç narz´dzie
segmentacyjne dla firm koncentrujàcych swe dzia∏ania na rynkach zwiàzanych
z czasem wolnym. Jego zaletà b´dzie operowanie prostym kryterium weryfika-
cyjnym, jakim jest dochód jednostki. Prze∏o˝enie ekonomicznego aspektu funk-
cjonowania na inne sfery pozwoli lepiej zrozumieç uwarunkowania zachowaƒ
konsumpcyjnych nie tylko jednostek, ale i grup spo∏ecznych. Wydaje si´, i˝ w mia-
r´ rozwoju gospodarczego i spo∏ecznego, rynki na czas wolny i dla czasu wolne-
go prezentujà du˝y potencja∏ wzrostu, stàd te˝ rodzi si´ koniecznoÊç budowania
narz´dzi s∏u˝àcych rozpoznaniu, przewidywaniu i kreowaniu post´powania kon-
sumentów.
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Miros∏awa JanoÊ-Kres∏o
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Us∏ugi spo∏eczne jako êród∏o kreowania
kapita∏u ludzkiego

1. Poj´cie kapita∏u ludzkiego i us∏ug spo∏ecznych

Brakuje jednoznacznego, precyzyjnego okreÊlenia poj´cia kapita∏ ludzki. Mówi
si´ o ˝yciu ludzkim jako kapitale albo inaczej – o kapitale ucieleÊnionym w cz∏o-
wieku, ew. o zasobie kapita∏u, jaki stanowià ludzie wraz z ich wiedzà, umiej´t-
noÊciami i zdrowiem. G. Becker odnosi kapita∏ ludzki do zdolnoÊci, wykszta∏ce-
nia, zdrowia i wyszkolenia jednostek, a poniewa˝ wykszta∏cenie i kwalifikacje majà
d∏ugie trwanie, sà kapita∏em1. R. Domaƒski definiuje kapita∏ ludzki jako zasób
wiedzy, umiej´tnoÊci, zdrowia i energii witalnej zawarty w danym spo∏eczeƒ-
stwie. Jest to zasób, który jest êród∏em przysz∏ej satysfakcji, zarobków czy te˝
us∏ug o jakiejÊ wartoÊci2. Wed∏ug Leksykonu polityki spo∏ecznej, kapita∏ ludzki
to wiedza, umiej´tnoÊci, zdolnoÊci, wyszkolenie, doÊwiadczenie, kompetencje oraz
zdrowie, które w ró˝nym stopniu sà udzia∏em ka˝dego cz∏owieka. Zakres tego
terminu mo˝na rozszerzyç na inne cechy osób, które odpowiadajà za ich mo˝li-
woÊci, kondycj´ oraz sprawnoÊç intelektualnà i manualnà3. Zakres poj´cia kapi-
ta∏u ludzkiego rozszerzany jest tak˝e o badania naukowe.

Cech´ wyró˝niajàcà kapita∏ ludzki stanowi fakt, ˝e jest on zwiàzany z cz∏o-
wiekiem, jest cz´Êcià cz∏owieka i ˝adna osoba nie mo˝e oddzieliç od siebie posia-
danego kapita∏u. To kapita∏ ludzki – poniewa˝ jest ucieleÊniany w cz∏owieku
i stanowi kapita∏, a tak˝e jest êród∏em przysz∏ej satysfakcji lub przysz∏ych zarob-
ków lub jednego i drugiego4. Kapita∏ ludzki mo˝e byç gromadzony nie jak akty-
wa nabywane na rynku, ale poprzez inwestowanie w siebie. Cz∏owiek towarzyszy
zatem swojemu kapita∏owi, czy to w dzia∏alnoÊci produkcyjnej, czy w konsump-

1 G. Becker, Znaczenie kapita∏u ludzkiego, „Spo∏eczeƒstwo” 1977, Nr 1–2, s. 51.
2 R. Domaƒski, Kapita∏ ludzki. Stan i perspektywy, w: Kapita∏ ludzki. Stan i perspektywy, Raport

Nr 27 RSSG przy RM, Warszawa 1998, s. 67.
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cji. Jednostka posiada zatem swoje zasoby indywidualne, stanowiàce niejako jej
prywatnà w∏asnoÊç5.

We wzbogacaniu i rozwoju kapita∏u ludzkiego istotnà rol´ odgrywajà us∏u-
gi spo∏eczne. Mianem us∏ug spo∏ecznych okreÊla si´ us∏ugi w zakresie edukacji,
ochrony zdrowia, kultury oraz wypoczynku, które zwiàzane sà z jednostkà ludz-
kà, a ich celem jest kszta∏towanie i wzbogacanie zasobów fizycznych i intelektu-
alnych cz∏owieka, w wyniku oddzia∏ywania których tworzy si´ kapita∏ ludzki6.
Dzia∏ania podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi oraz dzia∏ania samych zainteresowa-
nych powodujà, ˝e zachodzàce w cz∏owieku przeobra˝enia istniejà w formie za-
sobów zdrowia, wiedzy, kultury. Efekt us∏ug spo∏ecznych jest niematerialny w∏a-
Ênie w postaci wiedzy, kwalifikacji zawodowych, lepszego samopoczucia itp.

Podstawowe zadanie us∏ug spo∏ecznych – to bezpoÊrednie zaspokajanie po-
trzeb ludzkich. IntensywnoÊç odczuwania potrzeb zaspokajanych poprzez korzy-
stanie z us∏ug spo∏ecznych uwarunkowana jest z jednej strony osiàgni´tym po-
ziomem rozwoju gospodarczego, spo∏ecznego i kulturalnego, z drugiej zaÊ –
okreÊlana w∏aÊciwoÊciami konkretnej jednostki, jej cechami osobowoÊci, ale tak-
˝e wp∏ywami Êrodowiska, do którego dana osoba nale˝y lub aspiruje.

Efekty oddzia∏ywania us∏ug spo∏ecznych mogà byç i sà d∏ugotrwa∏e. W prze-
ciwieƒstwie do dóbr materialnych, które tracà swoje w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe w pro-
cesie konsumpcji, u˝yteczne dla cz∏owieka w∏aÊciwoÊci dóbr niematerialnych –
wiedzy, wykszta∏cenia, kultury – nie tylko nie malejà, lecz przeciwnie, rozwijajà
si´ i wzbogacajà.

Z punktu widzenia rozwoju kapita∏u ludzkiego istotne jest rozpoznanie
przede wszystkim poziomu wykszta∏cenia i kwalifikacji, aktywnoÊci kulturalnej
oraz kondycji zdrowotnej.

2. Edukacja a kapita∏ ludzki

Zrozumienie kapita∏u ludzkiego, zdaniem G. Beckera, nale˝y rozpoczàç od rodzi-
ny. To w∏aÊnie rodziny zajmujà si´ swoimi dzieçmi i starajà si´ wszelkimi sposo-
bami kszta∏ciç je, rozwijaç ich zdolnoÊci. To w rodzinie wykszta∏ca si´ tak˝e sys-
tem wartoÊci, zaÊ rodzice (opiekunowie) sà pierwszymi nauczycielami dziecka.
Potrzeba czasu, aby dzieci sta∏y si´ jednostkami samodzielnymi i jednoczeÊnie pro-
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duktywnymi, a do tego czasu rodzina stanowi podstawowy podmiot inwestujàcy
w m∏ode pokolenie.

Wa˝na rola w kontekÊcie kszta∏towania kapita∏u ludzkiego, jeÊli chodzi
o Êwiadczenia na rzecz rodzin wychowujàcych dzieci, przypada ˝∏obkom i przed-
szkolom. Przedszkola, tak˝e inne placówki opiekuƒczo-wychowawcze, odgrywajà
istotnà rol´ w rozwoju intelektualnym i fizycznym dzieci. Ich dzia∏alnoÊç jest bo-
wiem wspierana specjalistycznà wiedzà z zakresu pedagogiki, psychologii wieku
rozwojowego i teorii wychowania. Wczesna edukacja zwi´ksza szanse na pokony-
wanie kolejnych szczebli edukacyjnych, a tak˝e mo˝e sprzyjaç wyrównywaniu
szans m∏odzie˝y, których êród∏em sà niekorzystne warunki materialne i kultu-
rowe.

W coraz wi´kszym zakresie doceniana jest dzia∏alnoÊç tych placówek w za-
kresie monitorowania zdrowia, wy˝ywienia i ogólnie – sytuacji rodzinnej dziec-
ka. Formy i programy kszta∏cenia przedszkolnego sà coraz popularniejsze, co
Êwiadczy o zrozumieniu znaczenia edukacji przedszkolnej dla przysz∏ego rozwo-
ju. Jednak w porównaniu z wi´kszoÊcià krajów europejskich upowszechnienie
przedszkoli w grupie dzieci najcz´Êciej z nich korzystajàcych, tj. w wieku 3–5 lat
nale˝y do najni˝szych wskaêników w Europie. W Polsce w roku szkolnym 2001/2002
do przedszkoli ucz´szcza∏o zaledwie 32% dzieci w wieku 3–5 lat, mieszkajàcych:
w miastach 51%, na wsi – 11%7. Obowiàzkowa edukacja podstawowa w naszym
kraju rozpoczyna si´ w wieku 7 lat, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej jest
to najcz´Êciej 6 lat, a nawet 5 lat.

Edukacja rozumiana jako wychowanie, wykszta∏cenie, nauka czy te˝ pro-
ces zdobywania wiedzy, umiej´tnoÊci, kszta∏cenia odgrywa istotnà rol´ we wzbo-
gacaniu i tworzeniu kapita∏u ludzkiego. Poniewa˝ uczenie si´ jest akceptowane
jako nieustajàca aktywnoÊç przez ca∏e ˝ycie, a edukacja otwiera i poszerza hory-
zonty myÊlenia, promuje tolerancj´, szacunek i zrozumienie dla innych ludzi, po-
zwala na rozwój kreatywnoÊci, uwarunkowania edukacyjne rozwoju kapita∏u
ludzkiego uznawane sà za najwa˝niejsze i im poÊwi´ca si´ najwi´cej uwagi.

Dzisiaj, w dobie spo∏eczeƒstwa informacyjnego, wykszta∏cenie oznacza nie
tylko posiadanie okreÊlonego zasobu wiedzy, umiej´tnoÊci obs∏ugiwania urzàdzeƒ
zwiàzanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wytwarzaniem informacji czy
znajomoÊci j´zyków obcych, ale przede wszystkim umiej´tnoÊç zdobywania wie-
dzy, która jest niezb´dna dla funkcjonowania w zmieniajàcym si´ otoczeniu.
Pr´dkoÊç poruszania si´ we wspó∏czesnym Êwiecie jest tak du˝a, ˝e rozglàdanie
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si´ na boki staje si´ ryzykowne – grozi wypadni´ciem z drogi, a co gorsza, mu-
simy „peda∏owaç” coraz szybciej, by nie straciç równowagi8.

Kapita∏ edukacyjny kszta∏towany jest przez ca∏y system szkolnictwa, poczàw-
szy od podstawowego do wy˝szego oraz przez ró˝ne formy kszta∏cenia ustawicz-
nego. Zmiany, jakie zachodzà w szkolnictwie od poczàtku lat 90., dotyczà wszyst-
kich jego poziomów; majà one charakter zarówno iloÊciowy, jak i jakoÊciowy.

Liczba szkó∏ podstawowych ulega w tym czasie systematycznemu zmniejsze-
niu, na co ma wp∏yw m.in. sytuacja demograficzna. Reforma ustroju szkolnego
wdra˝ana od roku szkolnego 1999/2000 skróci∏a czas nauki w szkole podstawowej
i wprowadzi∏a od tego˝ roku gimnazja (odpowiadajàce w mi´dzynarodowej stan-
dardowej klasyfikacji edukacji poziomowi ISCED2 – International Standard Clas-
sification of Education), a od roku szkolnego 2002/2003 nowe typy szkó∏ ponad-
gimnazjalnych (odpowiadajàce ISCED3). Upowszechni∏o si´ kszta∏cenie na poziomie
Êrednim, przede wszystkim ogólnokszta∏càcym. Coraz mniej m∏odzie˝y wybiera
zasadnicze szko∏y zawodowe, w roku szkolnym 2002/2003 ju˝ tylko oko∏o 15%
absolwentów gimnazjów podj´∏o nauk´ w takich szko∏ach. Zmiany te spowodo-
wane sà zarówno sytuacjà demograficznà, jak i generalnie wzrostem zaintereso-
wania kszta∏ceniem w szko∏ach Êrednich ogólnokszta∏càcych i zawodowych, któ-
rych ukoƒczenie umo˝liwia dalszà nauk´. Zwi´kszone zainteresowanie kontynuacjà
nauki na poziomie wy˝szym odzwierciedlajà wskaêniki dotyczàce liczby szkó∏
wy˝szych i liczby studentów, które systematycznie wzrastajà. W roku szkolnym
2003/2004 by∏o 400 szkó∏ wy˝szych, z tego 260 to szko∏y prywatne, a liczba stu-
dentów na 10 tys. ludnoÊci w 2003 roku wzros∏a do 484,6 (1990 roku – 104,6)9.

Polska posiada jeden z ni˝szych, w porównaniu ze wszystkimi krajami
Unii Europejskiej, wskaênik m∏odzie˝y w wieku 18–24 lata, która nie podejmuje
dalszego kszta∏cenia (tzw. early school leavers w 2003 roku: Polska – 6,3%, UE
15 – 18,0%, UE 25 – 15,9%, NPC (nowe paƒstwa) 10 – 7,5%)10. Polska jest tak˝e
w Êcis∏ej czo∏ówce wÊród krajów OECD pod wzgl´dem koƒczenia studiów wy˝szych
przez absolwentów szkó∏ Êrednich ostatnich roczników: w Polsce studia koƒczy
co czwarta osoba na dziesi´ç, przy Êredniej dla krajów OECD wynoszàcej 32%11.

JakoÊciowe aspekty przemian w edukacji dotyczà natomiast wi´kszej swo-
body w kszta∏towaniu treÊci programowych, odchodzeniu od encyklopedycznego
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nauczania na rzecz rozwijania umiej´tnoÊci i kszta∏towania osobowoÊci, promo-
wania rozwoju uczniów i przygotowania ich do samodzielnego rozwiàzywania
problemów czy te˝ uruchamiania ró˝nego rodzaju zaj´ç dodatkowych, cz´sto jed-
nak odp∏atnych. Tak˝e oferowany przez wy˝sze uczelnie produkt – oferta dydak-
tyczna sta∏a si´ bardziej zró˝nicowana co do jakoÊci, cen, miejsca i trybu naucza-
nia. Kilkustopniowa mo˝liwoÊç kszta∏cenia – studia na poziomie licencjackim,
in˝ynierskim, magisterskim to tak˝e lepsze dostosowanie do rynku pracy, do zmie-
niajàcej si´ na nim koniunktury.

Zmienia si´ poziom wykszta∏cenia ludnoÊci, które traktowane jest jako for-
malny wyraz kwalifikacji. Zwi´kszy∏ si´ odsetek m∏odzie˝y, która kontynuuje na-
uk´ w szko∏ach ponadpodstawowych; nast´puje zmiana profilu kszta∏cenia. Co-
raz wi´cej m∏odzie˝y wybiera Êcie˝k´ kszta∏cenia umo˝liwiajàcà jej póêniej
kszta∏cenie na poziomie wy˝szym. W 2002 roku wy˝szym wykszta∏ceniem legity-
mowa∏o si´ 10,2% Polaków powy˝ej 15 roku ˝ycia (w 1988 roku – 6,5%)12.

Rosnà aspiracje edukacyjne spo∏eczeƒstwa, co wynika z szybko zmieniajà-
cej si´ sytuacji na rynku pracy, jak i coraz powszechniejszego przekonania, ˝e
wykszta∏cenie pozostaje najwa˝niejszym czynnikiem determinujàcym awans spo-
∏eczny i zawodowy. Nadal jednak Polacy uwa˝ajà, ˝e jak na potrzeby obecnej rze-
czywistoÊci, sà nieodpowiednio wykszta∏ceni, osiàgn´li zbyt niski szczebel wy-
kszta∏cenia.

Poziom wykszta∏cenia spo∏eczeƒstwa polskiego systematycznie podnosi si´,
ale i tak jest on ni˝szy ni˝ w innych krajach. W 2002 roku odsetek osób w wie-
ku 25–64 lata ze Êrednim wykszta∏ceniem wynosi∏ w Polsce 68,3%, w krajach UE
15 – 42,9%, NPC (nowe paƒstwa) 10 – 66,3%, UE 25 – 46,7%, a z wy˝szym
w Polsce – 12,5%, w UE 15 – 21,8%, NPC 10 – 14,8%, UE 25 – 20,6%13.

Poprawa poziomu wykszta∏cenia ludnoÊci, czyli proces akumulacji kapita-
∏u ludzkiego, stale roÊnie. Jest to, oczywiÊcie, korzystne. Procesowi temu towa-
rzyszà jednak zjawiska niepokojàce, takie jak:

• wzrost dysproporcji w wykszta∏ceniu kobiet i m´˝czyzn, na niekorzyÊç
m´˝czyzn;

• luka edukacyjna ludnoÊci wiejskiej, której nie zlikwiduje obecna reforma
szkolnictwa, ale która wed∏ug prognoz pog∏´bi si´ w przeciàgu najbli˝-
szych 10 lat, co powoduje, i˝ sytuacja m∏odzie˝y wiejskiej na rynku pra-
cy b´dzie bardzo trudna;

• zró˝nicowanie nauczania w szko∏ach miejskich;
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• wysokie, chroniczne bezrobocie i zubo˝enie du˝ej cz´Êci spo∏eczeƒstwa, co
dzieciom i m∏odzie˝y pochodzàcym z takich rodzin uniemo˝liwia ju˝ na
starcie – z powodu niskich dochodów – dost´p do systemu edukacyjnego
zapewniajàcego odpowiednià jakoÊç kszta∏cenia.

Niestety, w badaniu poziomu umiej´tnoÊci Polacy nie wypadajà najlepiej.
Mi´dzynarodowe badania dotyczàce alfabetyzmu funkcjonalnego, czyli zdolnoÊci
rozumienia i wykorzystania informacji w ˝yciu codziennym wykaza∏y, ˝e Polacy
majà bardzo ograniczone umiej´tnoÊci radzenia sobie z dynamicznie zmieniajà-
cym si´ otoczeniem informacyjnym, a poziom wykszta∏cenia jest czynnikiem naj-
silniej warunkujàcym te umiej´tnoÊci. Tak˝e polska m∏odzie˝ w mi´dzynarodo-
wym teÊcie OECD/PISA sprawdzajàcym rozumienie tekstu, myÊlenie matematyczne
oraz myÊlenie naukowe, w którym w 2000 roku bra∏o udzia∏ ponad 40 krajów
Êwiata, wypad∏a gorzej ni˝ ich rówieÊnicy z innych krajów. Analiza danych za-
wartych w kwestionariuszach szkó∏ i uczniów wykaza∏a, ˝e g∏ówne êród∏a zró˝-
nicowania le˝à poza szko∏à – w Êrodowisku domowym uczniów, ich pochodzeniu
spo∏ecznym, wykszta∏ceniu rodziców, wyposa˝eniu i dost´pie do dóbr kultury.

Dokonujàce si´ przemiany w charakterze gospodarek, i co za tym idzie,
transformacja spo∏eczeƒstwa powodujà, ˝e dla coraz wi´kszej cz´Êci spo∏eczeƒ-
stwa uczenie si´ b´dzie procesem trwajàcym przez ca∏e ˝ycie. WÊród czynników
zwi´kszajàcych popyt na edukacj´ wymieniç nale˝y:

• rosnàcà ÊwiadomoÊç wartoÊci wykszta∏cenia,

• zmiany w strukturze popytu na prac´ w kierunku pracowników o wy˝-
szym poziomie wykszta∏cenia,

• coraz wi´kszà konkurencj´ na rynku pracy zwiàzanà z dominujàcym pra-
cooszcz´dnym modelem rozwoju,

• dokonujàcà si´ zmian´ modelu zatrudnienia w kierunku rosnàcego udzia-
∏u jego niestandardowych form,

• wyd∏u˝enie Êredniej d∏ugoÊci trwania ˝ycia,

• skrócenie czasu ˝ycia firm14.
Polacy w znacznie mniejszym stopniu zaanga˝owani sà w proces podnosze-

nia wykszta∏cenia. W roku szkolnym 2001/2002 prawie 1,5 miliona doros∏ych
(8–10% pracujàcych w gospodarce, w UE15 – to 20%) bra∏o udzia∏ w zaj´ciach
na ró˝nych poziomach szkolnictwa od szko∏y podstawowej do studiów podyplo-
mowych i doktoranckich. W 2003 roku osoby w wieku 25–64 lat stanowi∏y 5%
wszystkich uczàcych si´ i dokszta∏cajàcych (w krajach UE 8,5%)15. Powa˝ne dys-
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proporcje mo˝na zauwa˝yç w odniesieniu do liczby godzin poÊwi´canych na szko-
lenie w formach zorganizowanych – w Polsce oko∏o 2 godziny rocznie, w krajach
UE – to 50–70 godzin rocznie16.

Z badaƒ w∏asnych17 wynika, ˝e prawie 18% doros∏ych mieszkaƒców miast
uzupe∏nia wykszta∏cenie bàdê podnosi poziom swoich kwalifikacji, korzystajàc
z ró˝nych form edukacji i na ró˝nych poziomach. Najwi´cej osób ucz´szcza na
kursy j´zyka obcego oraz doskonali swoje umiej´tnoÊci zawodowe na kursach
i szkoleniach. Ponad po∏owa doros∏ych respondentów (58,3%) nie ma jednak po-
trzeby korzystania z us∏ug edukacyjnych, co nale˝y uznaç za doÊç niepokojàcy
sygna∏. Doskonaleniem wiedzy i podnoszeniem kwalifikacji, w najwy˝szym stop-
niu nie sà zainteresowane osoby z wykszta∏ceniem zasadniczym zawodowym (67%)
i Êrednim (53,4%). Prawid∏owoÊcià jest, ˝e im wy˝sze wykszta∏cenie tym wi´ksze
zainteresowanie podwy˝szaniem kwalifikacji. Proces dokszta∏cania ma zatem
charakter selektywny – w podnoszeniu kwalifikacji uczestniczà osoby, które i tak
majà relatywnie wysokie kwalifikacje.

Edukacja ma istotny wp∏yw na kszta∏towanie i rozwój kapita∏u ludzkiego.
Zmieniajàce si´ warunki spo∏eczno-ekonomiczne powodujà, ˝e edukacja w coraz
wi´kszym stopniu odgrywa decydujàcà rol´ w osiàganiu sukcesu zarówno jedno-
stek, jak i spo∏eczeƒstw.

Niezb´dnym staje si´ unowoczeÊnienie systemu kszta∏cenia m∏odzie˝y, do-
stosowanie do potrzeb przysz∏oÊci i skomputeryzowanego spo∏eczeƒstwa. Powin-
no to byç zwiàzane z przejÊciem do intensywnego inwestowania w edukacj´, zwi´k-
szaniem nak∏adów na edukacj´, tak aby w 2010 roku osiàgnàç 6,5% PKB, a w 2020
roku 7–7,5% w porównaniu z obecnym poziomem 5,6%, co umo˝liwi osiàgni´cie
standardów edukacyjnych UE w latach 2010–201218.

3. Uczestnictwo w kulturze a kapita∏ ludzki

W rozwa˝aniach na temat kapita∏u ludzkiego relatywnie mniej uwagi poÊwi´ca
si´ uczestnictwu w kulturze. Tymczasem kultura i przyporzàdkowany jej okre-
Êlony system wartoÊci przenika wszystkie obszary ˝ycia spo∏ecznego, warunkuje
rozwój spo∏eczny i gospodarczy, kszta∏tuje postawy obywateli i formy instytucjo-
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nalne paƒstwa. W du˝ej wi´c mierze od niego oraz od poziomu kulturalnego spo-
∏eczeƒstwa zale˝y stopieƒ jego przygotowania do rozwiàzywania bie˝àcych pro-
blemów wspó∏czesnego Êwiata.

Potrzeby kulturalne, w najbardziej ogólnym sensie, sà sta∏ym elementem
˝ycia ka˝dej ludzkiej zbiorowoÊci. Nie sà to potrzeby okreÊlone przez czysto fi-
zjologiczne wymagania organizmu, muszà byç rozbudzane, rozwijajà si´ i kszta∏-
tujà pod wp∏ywem Êwiadomej dzia∏alnoÊci. AktywnoÊç kulturalnà w sposób naj-
bardziej jednoznaczny determinuje wykszta∏cenie. Uznaje si´ powszechnie, ˝e
zasadniczym progiem aktywnego uczestnictwa w kulturze jest ukoƒczenie szko-
∏y Êredniej.

Wp∏yw wykszta∏cenia na uczestnictwo w kulturze nie budzi ˝adnych za-
strze˝eƒ. Socjologowie zwracajà jednak w tym kontekÊcie uwag´ na uwarunko-
wania samego wykszta∏cenia, w tym na pochodzenie, które wyznacza poziom i spo-
sób zaspokajania aspiracji kulturowych, które poÊrednio wp∏ywajà na intensywnoÊç
i jakoÊç uczestnictwa w kulturze.

Na uczestnictwo w kulturze sk∏adajà si´ ró˝ne formy aktywnoÊci spo∏ecznej,
zorientowane na recepcj´ oraz interpretacj´ dzie∏ artystycznych. Kontakt z wytwo-
rami kultury jest uczestnictwem w kulturze, gdy odbywa si´ w sposób rozumiejà-
cy, wymaga on zrozumienia sensu dzie∏a, jego przes∏ania, czy manifestowanych
wartoÊci. Zachowania te majà istotne znaczenie zarówno dla w∏aÊciwego funkcjono-
wania ka˝dej spo∏ecznoÊci, jak i dla normalnego funkcjonowania ka˝dej jednostki.

Uczestnictwo w kulturze ma charakter podmiotowy. Wynika ono z okreÊlo-
nych wyborów i upodobaƒ. Te z kolei warunkowane sà zarówno sytuacjà kultu-
ry w okreÊlonym Êrodowisku, jak skutecznoÊcià oddzia∏ywania edukacji, która
owe upodobania powinna rozwijaç, kszta∏towaç i pog∏´biaç.

Dost´p do kultury i szanse uczestniczenia w niej w przewa˝ajàcym stop-
niu uwarunkowane sà miejscem zamieszkania, sytuacjà finansowà, poziomem
wykszta∏cenia czy rodzajem wykonywanej pracy.

O mo˝liwoÊci korzystania z placówek i instytucji kulturalnych decyduje
przede wszystkim ich liczba oraz rozmieszczenie. Powszechnym procesem jest
pogarszajàcy si´ stan infrastruktury kulturalnej, zmniejsza si´ liczba placówek
oraz odbiorców. Szczególnie dotkliwym, ale i niepokojàcym zjawiskiem jest likwi-
dacja bibliotek i punktów bibliotecznych, zw∏aszcza na obszarach wiejskich, któ-
re w ostatnim czasie cz´sto sà animatorami innych form dzia∏alnoÊci kultural-
nej (organizujà koncerty, wystawy czytelnicze i plastyczne, spotkania z autorami,
wyÊwietlajà filmy itp.). W latach 1990–2003 uby∏o 35% bibliotek, w tym 16% na
wsi. Odnotowano 10% spadek liczby domów i oÊrodków kultury, klubów i Êwie-
tlic, na wsi – 11%. Ponad dwukrotnie, od 1990 roku, zmniejszy∏a si´ liczba kin,
w tym przede wszystkim na wsi, w 2003 roku na 589 kina w Polsce, 29 by∏o na

Us∏ugi spo∏eczne jako êród∏o kreowania kapita∏u ludzkiego    167



wsi. Kino obecnie, to kino dzia∏ajàce w miastach, a od koƒca lat 90. dynamicz-
nie rozwija si´ kino nowoczesne (minipleksy i multipleksy), z których co trzecie
znajduje si´ w województwie mazowieckim. Lepiej wyglàda sytuacja, jeÊli chodzi
o teatry oraz muzea i galerie, w odniesieniu do których mo˝emy mówiç o iloÊcio-
wym rozwoju tych placówek, jak i dzia∏alnoÊci wystawienniczej, ale nie przek∏a-
da si´ to na liczb´ zwiedzajàcych. W latach 1990–2002 wydatki publiczne na kul-
tur´ i ochron´ dziedzictwa narodowego wynosi∏y 0,4% PKB, w tym 79,4% stanowi∏
udzia∏ wydatków z bud˝etów samorzàdu terytorialnego19.

Przestrzenne rozmieszczenie instytucji kulturalnych jest nierównomierne,
a najwy˝ej i najbardziej rozwini´te, nieporównywalne z pozosta∏ymi jest woje-
wództwo mazowieckie. Relatywnie wysoko rozwini´te i te˝ nieporównywalne
z innymi jest województwo dolnoÊlàskie, zdecydowanym „outsiderem” jest nato-
miast województwo Êwi´tokrzyskie. Najwy˝szy, maksymalny syntetyczny wskaê-
nik dost´pnoÊci kultury dla województwa mazowieckiego wyniós∏ 0,582, dla Êwi´-
tokrzyskiego – 0,084 (najwy˝sza mo˝liwa wartoÊç wskaênika to 1)20.

Nadal utrzymujà si´ istotne ró˝nice tak w dost´pie do instytucji kultury,
jak i w stopniu korzystania z nich w poszczególnych województwach. Za przy-
k∏ad mo˝e pos∏u˝yç województwo pomorskie, w którym 79% mieszkaƒców wsi
nie mia∏a dost´pu do infrastruktury kulturalnej, w miastach Êredniej wielkoÊci –
51%, a w du˝ych miastach – 28%21.

Obraz uczestnictwa w kulturze jest zró˝nicowany. Wskaêniki mierzàce jego
zakres zmienia∏y si´ wyraênie do drugiej po∏owy lat 90., w póêniejszych latach
by∏y ju˝ bardziej stabilne. W 2003 roku, jak wynika z badaƒ CBOS, przynajmniej
raz by∏o w kinie 29% doros∏ych Polaków, przynajmniej raz w teatrze – 12%, 57%
zadeklarowa∏o, ˝e przeczyta∏o dla przyjemnoÊci przynajmniej jednà ksià˝k´22.

Wyniki badaƒ w∏asnych równie˝ wskazujà na zró˝nicowany poziom aktyw-
noÊci kulturalnej, przy czym trzeba pami´taç, ˝e obj´∏y one tylko mieszkaƒców
du˝ych miast. Najwi´kszà popularnoÊcià cieszy∏o si´ wÊród badanych kino, uzy-
ska∏o najwi´cej wskazaƒ (61%). Innà popularnà formà uczestnictwa okaza∏o si´
kupowanie ksià˝ek oraz p∏yt i kaset. Mniejszym zainteresowaniem cieszy∏ si´ te-
atr, koncerty i dyskoteki oraz widowiska sportowe. W pozosta∏ych formach kul-
tury – galerie, muzea – uczestniczy∏o mniej ni˝ 10% gospodarstw domowych, a ope-
r´ i operetk´ odwiedzi∏o mniej ni˝ 5% badanych.
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Du˝a aktywnoÊç kulturalna cechuje osoby, którzy oceniajà sytuacj´ docho-
dowà swojego gospodarstwa domowego jako bardzo dobrà. Im lepiej oceniana sy-
tuacja dochodowa, tym wy˝sza aktywnoÊç kulturalna.

Trzeba mieç jednak ÊwiadomoÊç, ˝e zmienia si´ zakres korzystania z us∏ug
kultury. O ile w poprzednim okresie polega∏o ono przede wszystkim na ucz´sz-
czaniu do instytucji i placówek kultury, to obecnie polega g∏ównie na nabywaniu
i wykorzystywaniu dóbr kultury oraz noÊników treÊci i wartoÊci kulturalnych,
a szczególna rola przypada telewizji.

Do innych uwarunkowaƒ, które majà wp∏yw na zmian´ charakteru uczest-
nictwa w kulturze, nale˝à czynniki cywilizacyjne – megatrendy; gospodarka ryn-
kowa, rozwój pluralizmu i demokracji oraz rozwój mediów, w tym rozwój global-
nych technik przenoszenia informacji, dêwi´ku i obrazu, które ∏àcznie wp∏ywajà
na zmiany w funkcjonowaniu kultury.

4. Kondycja zdrowotna a kapita∏ ludzki

Zdrowie stanowi podstawowà wartoÊç indywidualnà cz∏owieka, zapewniajàcà je-
go istnienie, rozwój i dzia∏ania, jak równie˝ podstawowà wartoÊç spo∏ecznà, od
której zale˝y spo∏eczny, kulturalny i gospodarczy rozwój spo∏eczeƒstwa. Niemniej
jest to poj´cie wzgl´dne, charakteryzujàce stopieƒ z jakim poszczególna jednost-
ka, w warunkach okreÊlonych przez czynniki genetyczne oraz jej Êrodowisko fi-
zyczne i kulturowe mo˝e skutecznie dzia∏aç.

Zapotrzebowanie na us∏ugi ochrony zdrowia jest wynikiem nie tylko stanu
zdrowia ludnoÊci, w tym zmian w zachorowalnoÊci, ale przede wszystkim prze-
obra˝eƒ spo∏eczno-kulturowych. Zasadniczà rol´ odgrywajà przeobra˝enia demo-
graficzne, g∏ównie proces starzenia si´ ludnoÊci. Ponadto o wzroÊcie potrzeb
w zakresie ochrony zdrowia decydujà przemiany ÊwiadomoÊci spo∏ecznej oraz po-
st´p wiedzy medycznej.

Korzystanie z us∏ug ochrony zdrowia jest silnie warunkowane stanem
zdrowia osób korzystajàcych z tych us∏ug, zarówno w sensie obiektywnym, jak
i subiektywnym, w tym losowym charakterem zachorowalnoÊci, infrastrukturà,
od której zale˝y fizyczna dost´pnoÊç us∏ug oraz mo˝liwoÊciami finansowymi go-
spodarstw domowych.

Stan zdrowia ludnoÊci znajduje swój formalny wyraz w statystyce zachoro-
waƒ i czasie niezdolnoÊci do pracy, a tak˝e w zwi´kszonej ÊmiertelnoÊci osób w wie-
ku produkcyjnym, co powoduje przedwczesne wy∏àczenie kapita∏u ludzkiego.

WÊród uwarunkowaƒ stanu zdrowia spo∏eczeƒstwa wymienia si´ najcz´-
Êciej czynniki Êrodowiskowe, zachowania jednostkowe oraz s∏u˝b´ zdrowia. Wp∏yw
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tych czynników jest zró˝nicowany, ale najwi´ksze znaczenie przypisuje si´ zacho-
waniom rozumianym jako styl ˝ycia – 51% (np. zwyczaje ˝ywieniowe, palenie
i picie, sk∏onnoÊç do ryzyka), mniejsze uwarunkowaniom Êrodowiskowym – 21%
(czynniki podtrzymujàce ˝ycie – ˝ywnoÊç, woda, powietrze, biologiczne, psycho-
spo∏eczne, chemiczne) i genetycznym – 20% (np. wyposa˝enie genetyczne, wro-
dzone predyspozycje). Mimo, i˝ wp∏yw dost´pnoÊci i poziom opieki zdrowotnej
(jej organizacja, jakoÊç) na stan zdrowia ludnoÊci szacowany jest na oko∏o 10%,
to wydaje si´, ˝e w praktyce – przynajmniej w odniesieniu do spo∏eczeƒstwa pol-
skiego – jest on znacznie wi´kszy. Nale˝y bowiem uwzgl´dniç zarówno stan zdro-
wia ludnoÊci, dzia∏ania zwiàzane z profilaktykà czy z procesem leczenia, jak
i dzia∏ania promujàce zdrowie.

Od poczàtku lat 90. nastàpi∏y istotne zmiany w bazie materialnej, co zna-
laz∏o odzwierciedlenie w danych charakteryzujàcych dost´p do infrastruktury opie-
ki zdrowotnej. Zmiany te spowodowane by∏y zmianami organizacyjnymi (∏àcze-
nie zak∏adów), wycofywaniem z u˝ytkowania obiektów zdekapitalizowanych, ale
w najwi´kszym stopniu konsekwencjà reformy ochrony zdrowia wprowadzonej
od 1999 roku. Po 2000 roku przybywa zak∏adów opieki zdrowotnej (przychodni,
oÊrodków zdrowia, samodzielnych poradni), g∏ównie niepublicznych. W 2003
roku by∏o 11 978 (w 2000 roku – 8 188) takich zak∏adów, w tym 8 403 niepu-
bliczne. Obok publicznych i niepublicznych zak∏adów opieki zdrowotnej funkcjo-
nujà w niepublicznym sektorze s∏u˝by zdrowia praktyki lekarskie, b´dàce nowà
formà organizacyjnà ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Realizujà one Êwiadcze-
nia zdrowotne w ramach Êrodków publicznych, jeÊli podpiszà stosowny kontrakt
oraz Êrodków niepublicznych. W koƒcu 2003 roku dzia∏a∏o 7 847 praktyk lekar-
skich, które podpisa∏y kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wzros∏a liczba szpitali. W koƒcu grudnia 2003 roku funkcjonowa∏o 732 szpi-
tali ogólnych (o 65 wi´cej ni˝ w 1990 roku, o 7 mniej ni˝ 2002 roku), w tym 660
publicznych (spadek o 36 w stosunku do roku 1995 roku, spadek o 18 w porów-
naniu z 2002 rokiem) i 72 szpitale prywatne (w 1995 roku – 9), których liczba
systematycznie wzrasta. Liczba ∏ó˝ek w szpitalach ogólnych w przeliczeniu na
10 tys. ludnoÊci zmniejszy∏a si´ z 57,2 w 1990 roku do 48,7 w 2003 roku23. Uby-
wa ∏ó˝ek w szpitalach publicznych, przybywa w prywatnych, ale mimo i˝ nast´-
puje ich dynamiczny wzrost, to stanowi∏y one w 2003 roku tylko 2,8% liczby ∏ó-
˝ek w szpitalach publicznych.

Wskaêniki dotyczàce liczby kadry medycznej odpowiadajà przeci´tnym wskaê-
nikom w krajach Europy Zachodniej, ale rozmieszczenie tej kadry jest znacznie
zró˝nicowane w przekroju wojewódzkim.
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Ograniczenie bazy materialnej w s∏u˝bie zdrowia – to wynik ró˝nych pro-
cesów zachodzàcych w tej sferze, jak ∏àczenie zak∏adów, wycofywanie si´ z u˝yt-
kowania obiektów zu˝ytych technicznie, prywatyzacja, a tak˝e zmian systemo-
wych w ochronie zdrowia wymuszajàcymi potrzeb´ efektywniejszego wykorzystania
posiadanych zasobów24. Ponadto publiczna s∏u˝ba zdrowia odczuwa stale niedo-
bór Êrodków finansowych. Podstawowym wyró˝nikiem aktualnej sytuacji ekono-
micznej samodzielnych publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej jest bardzo wy-
soki i dynamicznie narastajàcy poziom zad∏u˝enia. Wed∏ug stanu na koniec czerwca
2004 roku zobowiàzania, dla których up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci (wymagalne) wy-
nosi∏y 5,5 mld z∏ i uleg∏y podwojeniu od 2001 roku25.

JakoÊç us∏ug medycznych w Polsce nie zosta∏a najlepiej oceniona przez
brytyjskich naukowców, którzy sprawdzali skutecznoÊç s∏u˝by zdrowia w krajach
UE. Naukowcy ci analizowali dane z lat 1999–2002, zgromadzone przez WTO,
koncentrujàc si´ na przypadkach zgonów, których mo˝na by∏o uniknàç, dysponu-
jàc bardziej efektywnà s∏u˝bà zdrowia oraz wdra˝ajàc programy prozdrowotne
(tzw. avoidable mortality). Kraje Europy Ârodkowo-Wschodniej, które przystàpi-
∏y do UE, w tym Polska, ust´pujà bogatemu zachodowi na skutek niedostatecz-
nego finansowania i z∏ej organizacji systemu ochrony zdrowia26.

Na utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej ma wp∏yw korzystanie z ró˝nego
rodzaju us∏ug w zakresie rekreacji i wypoczynku. Ma to swoje pozytywne konse-
kwencje przyczyniajàc si´ nie tylko do utrzymania cz∏owieka w dobrym zdrowiu
i kondycji, ale tak˝e wzbogacajàc jego wiedz´ poprzez poznawanie Êwiata i ludzi.
Dzia∏alnoÊç ta, wraz z innymi dzia∏aniami powi´kszajàcymi kondycj´ fizycznà
i psychicznà cz∏owieka, stanowi ten rodzaj inwestycji w kapita∏ ludzki, który
wp∏ywa (mo˝e wp∏ywaç) na energi´, wytrzyma∏oÊç i d∏ugoÊç ˝ycia ludzkiego27.

Niemniej w czasie wolnym najcz´Êciej oglàdamy telewizj´ (74,3%), s∏ucha-
my radia i nagraƒ (59,1%), nieco rzadziej czytamy gazety i czasopisma. Relatyw-
nie cz´sto odwiedzamy rodzin´, znajomych przyjació∏ bàdê przyjmujemy ich u sie-
bie (39,9%), chodzimy na spacery, odpoczywamy na Êwie˝ym powietrzu (50,4%).
Bardzo rzadko (prawie nigdy lub nigdy) natomiast uprawiamy sport (58%), cho-
dzimy do muzeów (85,5%), kin (70,8%), teatrów, na koncerty (83,7%)28.
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Tak˝e z badaƒ przeprowadzonych przez CBOS wynika, ˝e Polacy preferu-
jà bierny wypoczynek. Mimo i˝ zdrowie nale˝y do najwy˝ej cenionych wartoÊci,
i mimo i˝ Polacy doceniajà wartoÊç wysi∏ku fizycznego i ruchu na Êwie˝ym po-
wietrzu, wi´kszoÊç – 59% odpoczywa w sposób bierny i w ogóle nie uprawia spor-
tu ani ˝adnych çwiczeƒ s∏u˝àcych sprawnoÊci ruchowej. Najpopularniejszà formà
aktywnego wypoczynku jest jazda na rowerze – 41% i popularnoÊç tej formy sp´-
dzania czasu wolnego w ostatnich latach wyraênie wzros∏a (o 26 punktów pro-
centowych w stosunku do 1997 roku). Popularne jest tak˝e uprawianie çwiczeƒ
gimnastycznych, sprawnoÊciowych i rehabilitacyjnych – 19% (spadek o 11 punk-
tów procentowych), p∏ywanie – 16% (wzrost o 6 punktów procentowych), gra w pi∏-
k´ no˝nà – 15%29.

Niska sk∏onnoÊç Polaków do powszechnego uprawiania sportu t∏umaczona
jest s∏abym rozpropagowaniem idei zdrowego trybu ˝ycia w szko∏ach o ró˝nych
poziomach nauczania, jak i niedocenianiem go jako czynnika kszta∏tujàcego kon-
dycj´ fizycznà i psychicznà spo∏eczeƒstwa. Trzeba jednak pami´taç, ˝e potrzeb-
na jest odpowiednia infrastruktura, a w tej dziedzinie nadal mo˝emy mówiç
o niedorozwoju.

5. Ograniczenia w korzystaniu z us∏ug spo∏ecznych

Zachowania gospodarstw domowych, jeÊli chodzi o korzystanie z us∏ug spo∏ecz-
nych silnie determinuje sytuacja materialna. Dla wielu gospodarstw domowych
brak pieni´dzy stanowi∏ istotnà przeszkod´ ograniczajàcà zaspokajanie potrzeb
zwiàzanych z edukacjà. Koszty kszta∏cenia dzieci w znacznym stopniu obcià˝ajà
bud˝ety gospodarstw domowych, dla ponad 1/3 gospodarstw domowych stanowià
one powa˝ne obcià˝enie finansowe.

W roku szkolnym 2002/2003 19% gospodarstw domowych z dzieçmi uczàcy-
mi si´ nie wy˝ej ni˝ w szkole Êredniej zrezygnowa∏o lub ograniczy∏o wysy∏anie
dzieci na dodatkowe zaj´cia, w ok. 12% gospodarstw zabrak∏o pieni´dzy na zakup
niezb´dnych podr´czników, a ok. 6% gospodarstw zrezygnowa∏o z korzystania
przez dziecko w szkole z obiadów lub innych posi∏ków. WÊród gospodarstw do-
mowych, w których najsilniej nastàpi∏ wzrost ró˝nego rodzaju ograniczeƒ finan-
sowych zwiàzanych z kszta∏ceniem dzieci by∏y gospodarstwa pracujàcych na w∏a-
sny rachunek, postrzegane zazwyczaj jako b´dàce w dobrej sytuacji dochodowej30.

Wyniki badania w∏asnego potwierdzi∏y, i˝ przy post´pujàcej komercjalizacji
us∏ug edukacyjnych, korzystanie z tych us∏ug w coraz wi´kszym stopniu zale˝y
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29 Komunikat CBOS: O aktywnoÊci fizycznej Polaków, Warszawa, styczeƒ 2003.
30 Ibidem, s. 14.



od mo˝liwoÊci finansowych gospodarstwa domowego. Najwi´kszy odsetek osób
korzystajàcych z kursów j´zyka obcego, kursów/szkoleƒ zawodowych, nauki w szko-
∏ach Êrednich i wy˝szych – to osoby, które sytuacj´ dochodowà gospodarstwa do-
mowego oceniajà przede wszystkim jako dobrà. Osoby, których nie staç na nauk´,
wywodzà si´ z gospodarstw pracowników na stanowiskach robotniczych oraz go-
spodarstw o ograniczonych mo˝liwoÊciach finansowych.

Uczestnictwo w kulturze tak˝e w du˝ej mierze zale˝y od sytuacji dochodo-
wej, w jakiej znajdujà si´ gospodarstwa domowe. Korzystanie dzisiaj z placówek
kultury kosztuje, i to coraz wi´cej, co przy trudnoÊciach finansowych wielu go-
spodarstw domowych skutkuje ograniczaniem uczestnictwa w kulturze. Wyraê-
nie zaznacza si´ zale˝noÊç pomi´dzy zakresem uczestnictwa w kulturze, a wa-
runkami materialnymi gospodarstw domowych31.

W 2003 roku, jak wynika z badania „Diagnoza spo∏eczna 2003” ponad jed-
na trzecia badanych musia∏a z powodów finansowych zrezygnowaç z wyjÊcia do
kina, teatru, opery, operetki, filharmonii i na koncert lub zwiedzenia muzeum
czy wystawy. Najwi´cej rezygnacji (ponad 40%) dotyczy∏o teatru, opery, operetki.
Fakt rezygnacji ze wzgl´dów finansowych z ró˝nych form uczestnictwa w kultu-
rze zg∏asza∏y tak˝e gospodarstwa domowe zamieszkujàce najwi´ksze miasta, mia∏
miejsce wzrost liczby gospodarstw w tych miastach zmuszonych do rezygnacji
z wybranych form uczestnictwa w kulturze w∏aÊnie ze wzgl´dów finansowych32.
W pierwszej po∏owie 2003 roku skala rezygnacji w miastach z wyjÊcia do kina
w ostatnich trzech miesiàcach wynosi∏a ok. 38%, i taki sam odsetek zrezygnowa∏
z wyjÊcia do teatru czy na koncert. Rezygnacja ze wzgl´dów finansowych doty-
czy∏a tak˝e zakupu ksià˝ek. Brak pieni´dzy, jak wynika z badaƒ GUS, by∏ powo-
dem, dla którego w 2003 roku w ciàgu trzech miesi´cy 42% gospodarstw domo-
wych nie kupi∏o ani jednej ksià˝ki dla doros∏ych, a oko∏o 34% dla dzieci33.

Problem uczestnictwa w kulturze jest jednak bardziej z∏o˝ony. Na malejà-
ce uczestnictwo w kulturze wp∏yw majà nie tylko braki finansowe, ale równie˝
brak czasu czy brak zainteresowaƒ kulturà, po∏àczone z brakiem uznania dla te-
go rodzaju zainteresowaƒ ze strony innych ludzi.

TrudnoÊci finansowe to tak˝e powód zmuszajàcy znacznà cz´Êç gospodarstw
domowych do rezygnacji z us∏ug opieki medycznej. W 2003 roku, podobnie jak
w latach poprzednich, 1/3 gospodarstw domowych musia∏a zrezygnowaç z wizyt
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31 Szerzej zob. W. ¸agodziƒski, Szanse i zagro˝enia uczestnictwa w kulturze w latach 1990–2003 w Êwie-
tle wyników badaƒ G∏ównego Urz´du Statystycznego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
2004.

32 Diagnoza Spo∏eczna 2003, pod red. J. Czapiƒskiego, T. Panka, Wy˝sza Szko∏a Psychologii i Zarzà-
dzania w Warszawie, Warszawa 2004, s. 82–83.

33 Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2003 roku (w Êwietle wyników ankietowego badania wa-
runków ˝ycia ludnoÊci), Wydzia∏ Warunków ˚ycia LudnoÊci GUS, s. 19, www.stat.gov.pl.



u stomatologa mimo wystàpienia takiej potrzeby, oko∏o 1/5 rodzin zrezygnowa∏a
z wizyt u lekarza, ponad 1/5 z badaƒ specjalistycznych lub zabiegów rehabilita-
cyjnych. Z powodu trudnoÊci finansowych, ograniczeƒ w zakupie leków i korzy-
staniu z us∏ug medycznych najcz´Êciej musia∏y dokonaç gospodarstwa osób utrzy-
mujàcych si´ ze êróde∏ niezarobkowych, a wi´c najbiedniejszych oraz emerytów
i rencistów, które ze wzgl´du na wiek i stan zdrowia relatywnie najcz´Êciej ko-
rzystajà z tych us∏ug.

Gospodarstwa domowe, ze wzgl´du na sytuacj´ finansowà, zmuszone sà do
oszcz´dzania, tak˝e na wypoczynku i turystyce. Wzgl´dy finansowe sà cz´stszà
przyczynà rezygnacji z wyjazdów wypoczynkowych ni˝ z wybranych form uczest-
nictwa w kulturze. Gospodarstwa domowe rzadziej rezygnujà z wyjazdów dzieci
ni˝ doros∏ych z powodów finansowych.

Brak Êrodków finansowych jest jednà z g∏ównych przyczyn wykluczenia spo-
∏ecznego, w tym przypadku dotyczàcà korzystania z us∏ug spo∏ecznych.

6. Podsumowanie

W rozwoju i kszta∏towaniu kapita∏u ludzkiego szczególna rola przypada us∏ugom
spo∏ecznym. To w∏aÊnie cz∏owiek jest bezpoÊrednim obiektem oddzia∏ywania tych
us∏ug; to ich konsumpcja tworzy, kszta∏tuje i wzbogaca intelektualny i fizyczny
potencja∏ cz∏owieka. Kapita∏ ludzki uznawany jest obecnie nie tylko za kluczowy
czynnik zwalczania bezrobocia i niskich p∏ac, ale tak˝e za czynnik sprz´˝ony z wie-
loma innymi korzyÊciami niezwiàzanymi z gospodarkà, w tym z poprawà zdro-
wia oraz wi´kszym dobrobytem34.

Cz∏owiek jest wspó∏czeÊnie podstawowym czynnikiem produkcji, a nabyte
przez niego umiej´tnoÊci, wiedza, kondycja zdrowotna sà formà kapita∏u, które-
go zasoby mo˝na podnosiç poprzez ró˝norodne dzia∏ania. Kszta∏towanie i rozwój
kapita∏u ludzkiego jest niezbywalnà funkcjà sfery us∏ug spo∏ecznych. Funkcjono-
wanie tej sfery wraz z dokonujàcymi si´ przemianami systemowymi zmieni∏o si´
zasadniczo, zarówno w aspekcie instytucjonalnym, jak i finansowym.

W ostatnich latach zmiany zachodzàce w zasobach infrastruktury spo∏ecz-
nej wskazujà, i˝ w wielu dziedzinach zwi´ksza si´ liczba placówek Êwiadczàcych
us∏ugi. Liczebnemu wzrostowi obiektów infrastruktury spo∏ecznej nie zawsze
jednak towarzyszy wzrost liczby korzystajàcych. Powodów nieskorzystania z us∏ug
spo∏ecznych z pewnoÊcià jest wiele, ale g∏ównym czynnikiem ograniczajàcym za-
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34 Education at a Glance OECD Indicators – 2004 Editions. Podsumowanie w j´zyku polskim.
www.oecd.org/dateoecd. Zamieszczone wyniki sà przedstawiane na ca∏ym Êwiecie o okreÊlonej dacie
i godzinie. W 2004 roku by∏o to 14 wrzeÊnia o godz. 11.00 czasu paryskiego.



kres uczestnictwa okazuje si´ brak pieni´dzy. Stàd te˝, w przypadku ograniczo-
nych mo˝liwoÊci finansowych, gospodarstwa zmuszone do oszcz´dnoÊci, ograni-
czajà lub rezygnujà z zaspokajania tych potrzeb.

Mo˝na przyjàç, ˝e wraz z poprawà sytuacji materialnej gospodarstw domo-
wych b´dzie wzrasta∏o korzystanie z us∏ug spo∏ecznych. W konsekwencji zwi´k-
szaç si´ b´dzie kapita∏ ludzki, który wspó∏czeÊnie staje si´ g∏ównà przyczynà bo-
gactwa, jednym z podstawowych czynników rozwoju.

Us∏ugi spo∏eczne jako êród∏o kreowania kapita∏u ludzkiego    175



Grzegorz MaÊloch
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Badanie konkurencyjnoÊci Torunia
za pomocà wskaêników syntetycznych

1. Wprowadzenie

KonkurencyjnoÊç jest poj´ciem teoretycznym, odnoszàcym si´ do rynkowego spo-
sobu regulacji. Teoretyczny charakter tego poj´cia oznacza, ˝e nie posiada ono
desygnatów dajàcych si´ okreÊliç wprost. W uproszczeniu mo˝na przyjàç, ˝e kon-
kurencyjnoÊç oznacza umiej´tnoÊç konkurowania, a wi´c dzia∏ania i przetrwania
w konkurencyjnym otoczeniu.

Miasta polskie konkurujà ze sobà w wielu dziedzinach, a procesy globali-
zacyjne wyst´pujàce w gospodarce sà jednym z czynników mobilizujàcych do ry-
walizacji. KonkurencyjnoÊç miasta jest kategorià wzgl´dnà i wielowymiarowà,
a bezpoÊredni pomiar tej kategorii jest w ogóle niemo˝liwy. Pomiaru poÊrednie-
go mo˝na natomiast dokonaç przy pomocy metod jakoÊciowych (opisowych) i ilo-
Êciowych (statystycznych).

Istotne miejsce w rozwiàzywaniu problemów porzàdkowania przestrzeni
obiektów wielocechowych zajmuje taksonomia. Porównania obiektów wielocecho-
wych mo˝na dokonaç ze wzgl´du na ka˝dà z cech oddzielnie (porównanie anali-
tyczne) albo ze wzgl´du na specjalnie skonstruowanà cech´ agregatowà, b´dàca
funkcjà cech diagnostycznych (porównanie syntetyczne). Zmienna agregatowa
zawiera informacje wnoszone przez wszystkie przyj´te do analizy, pierwotne zmien-
ne diagnostyczne i jest traktowana jako miernik syntetyczny poziomu osiàgane-
go przez badane obiekty. Wykorzystanie mierników syntetycznych, czyli przejÊcie
od wielowymiarowego uk∏adu cech na uk∏ad jednowymiarowy, pozwala stosowaç
prosty poj´ciowo aparat metodologiczny, daje te˝ du˝e mo˝liwoÊci prowadzenia
analiz porównawczych. Wskaêniki syntetyczne dajà tak˝e mo˝liwoÊç porównania
i porzàdkowania miast ze wzgl´du na poziom ich konkurencyjnoÊci.

W niniejszym artykule zostanà zaprezentowane dwie ró˝ne metody obli-
czania syntetycznego miernika rozwoju oraz propozycja ich praktycznego zasto-
sowania do oceny pozycji konkurencyjnej Torunia. Pierwszà z nich jest metoda
sum standaryzowanych (Perkala), drugà natomiast klasyczna metoda miernika
syntetycznego (Hellwiga).



2. Metodyka i procedury badaƒ

W ocenie konkurencyjnoÊci miast istnieje mo˝liwoÊç porównywania poziomu konku-
rencyjnoÊci w grupach o okreÊlonym profilu. Ocenie mogà podlegaç np. miasta
przygraniczne, turystyczne, o okreÊlonym potencjale us∏ugowym czy demogra-
ficznym1. Konkurowanie obejmuje zwykle grupy miast pokrewnych tak pod wzgl´-
dem wielkoÊci i pozycji, jak i rangi oraz profilu, a tak˝e odleg∏oÊci i sàsiedztwa.
W artykule do wyboru miast które zosta∏y uwzgl´dnione w badaniach, wykorzy-
stano kryterium demograficzne. Tak wi´c pozycja konkurencyjna Torunia zosta-
∏a przebadana na tle miast Polski w przedziale wielkoÊci od 150 do 300 tysi´cy
mieszkaƒców. Sà to: Bia∏ystok, Bielsko-Bia∏a, Cz´stochowa, Bytom, Gliwice, Gdy-
nia, Kielce, Olsztyn, Radom, Rzeszów, Sosnowiec i Zabrze. Dodatkowo przeana-
lizowano równie˝ pozycj´ konkurencyjnà Bydgoszczy, jako wa˝nego miasta dla
Torunia, tworzàcego z nim aglomeracj´ bydgosko-toruƒskà. Badanie przeprowa-
dzone zosta∏o z wykorzystaniem dost´pnych danych statystycznych z 2003 roku.

Koncepcja wskaêników syntetycznych jest powszechnie znana i u˝ywana
we wszelkiego rodzaju analizach czasowych, przestrzennych i czasowo-prze-
strzennych. Najwa˝niejszym celem miar syntetycznych jest „porzàdkowanie” obiek-
tów ze wzgl´du na poziom wielocechowego zjawiska. Zasadnicze ró˝nice pomi´-
dzy technikami obliczania poszczególnych wskaêników syntetycznych sprowadzajà
si´ do: uwzgl´dniania lub nie cech stymulant i destymulant, sprowadzania cech
diagnostycznych do wspólnego uk∏adu porównawczego, okreÊlania wartoÊci cech
obiektu-wzorca lub pomijania go, zasad budowy miary lub w∏asnoÊci miary. Kon-
strukcja miernika uwzgl´dnia wszystkie zmienne diagnostyczne, ale w zale˝no-
Êci od przyj´tej metody ich wp∏yw na jego wartoÊç mo˝e byç zró˝nicowany. Do-
tyczy to tak˝e interpretacji uzyskanych wyników.

Przeprowadzona w artykule procedura badawcza sk∏ada∏a si´ z nast´pujà-
cych etapów:

1) dobór zmiennych diagnostycznych,
2) standaryzacja,
3) zamiana destymulant na stymulanty,
4) obliczenie wskaêników syntetycznych,
5) interpretacja otrzymanych wyników.
Na rozwój miast i jego konkurencyjnoÊç wp∏ywa wiele czynników, jednak

uwzgl´dnienie w opracowaniu ich pe∏nej listy nie jest mo˝liwe z powodu niedo-
k∏adnoÊci i niekompletnoÊci danych statystycznych istotnych dla charakterysty-
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ce, red. E. Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu, Nr 939, Wroc∏aw 2002,
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ki badanego problemu oraz z braku odpowiednich informacji statystycznych. Do-
bór odpowiednich mierników przesàdza jednak o wartoÊci przeprowadzonych ba-
daƒ. Prawid∏owy wybór cech zaliczany jest do najwa˝niejszych i najtrudniejszych
etapów przeprowadzanego badania2. Dlatego te˝ badajàc konkurencyjnoÊç miast
nale˝y uwzgl´dniaç zmienne, które najlepiej odzwierciedlajà poziom rozwoju jed-
nostki terytorialnej.

Zmienne diagnostyczne posiadajà ró˝ne miana, stàd konieczne jest sprowa-
dzenie ich do wspólnego uk∏adu porównawczego. Na potrzeby niniejszego opra-
cowania zastosowano standaryzacj´ w oparciu o poni˝szy wzór, gdy˝ zachowuje
ona dyspersj´ zmiennych. Jest to zresztà najcz´Êciej stosowna metoda przy opra-
cowaniach o charakterze diagnostycznym.

gdzie:
yij – wartoÊç j-tej cechy w i-tym obiekcie;
sj – odchylenie standardowe j-tej cechy;
y–j – Êrednia arytmetyczna dla j-tej cechy.

Zmiennymi stymulantami nazywane sà te charakterystyki, których wi´k-
sze wielkoÊci Êwiadczà o wy˝szym poziomie rozwoju badanego zjawiska, a zmien-
nymi destymulantami nazywane sà takie cechy diagnostyczne, których spadek
wartoÊci Êwiadczy o wy˝szym poziomie rozwoju (niskie wartoÊci sà po˝àdane
z punktu widzenia danego zjawiska a wysokie niepo˝àdane). Ponadto u˝ywa si´
równie˝ nominanty, zmienne, które w pewnych krajach/miastach mogà pe∏niç ro-
l´ stymulant lub destymulant rozwoju. OkreÊlenie charakteru zmiennych powin-
no opieraç si´ na przes∏ankach merytorycznych.

Gdy brakuje odpowiedniej teorii mo˝na pos∏u˝yç si´ np. metodà opinii
kompetentnego zespo∏u ekspertów3. W przypadku wykorzystywania wskaêników
syntetycznych, jeÊli chcemy, aby ich wy˝szym wartoÊciom odpowiada∏a lepsza sy-
tuacja, zachodzi koniecznoÊç unikania stosowania nominant oraz zamiany desty-
mulant na stymulanty. W niniejszym opracowaniu, w destymulantach po standa-
ryzacji zamieniano przed wartoÊciami znaki plus na minus i odwrotnie.

,y s

y y
'
ij

j

ij j
=

- r

178 Grzegorz MaÊloch

2 A. Haraƒczyk, Uwarunkowania konkurencyjnoÊci miast w Polsce, w: Przemiany bazy ekonomicz-
nej i struktury przestrzennej miast, red. J. S∏odczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opo-
le 2002, s. 118.

3 A. Malina, A. ZeliaÊ, Taksonomiczna analiza przestrzennego zró˝nicowania jakoÊci ˝ycia ludnoÊci
w Polsce w 1994, „Przeglàd Statystyczny”, 1997, zeszyt Nr 1, s. 12.



Kolejnym etapem by∏o obliczenie wskaênika syntetycznego Perkala w opa-
ru o wzór:

gdzie:
y′ij – standaryzowana wartoÊç j-tej cechy w i-tym obiekcie, po zamianie destymu-
lant na stymulanty;
m – iloÊç obiektów.

Interpretacja wskaênika syntetycznego Perkala jest nast´pujàca: im wy˝-
sza wartoÊç wskaênika tym jednostka bardziej rozwini´ta, a tym samym bardziej
konkurencyjna. Natomiast najni˝sze wskaêniki osiàgane przez miasta Êwiadczà
o ich zacofaniu do jednostek o najwy˝szym poziomie wskaênika.

WartoÊç miernika syntetycznego Hellwiga jest okreÊlona przez uogólnionà
odleg∏oÊç euklidesowà punktu reprezentujàcego dany obiekt od punktu-wzorca.
Za wzorzec przyj´to abstrakcyjny obiekt, charakteryzujàcy si´ maksymalnymi re-
alizacjami wszystkich zmiennych. Odleg∏oÊç tà mo˝na wyznaczyç wed∏ug wzoru4:

gdzie:
Cio – uogólniona odleg∏oÊç euklidesowa i-tego obiektu od wzorca;
Vk – waga przypisana k-tej zmiennej ze zbioru zmiennych diagnostycznych;
Zik – znormalizowana wartoÊç k-tej zmiennej dla i-tego obiektu;
Zok – znormalizowana wartoÊç k-tej zmiennej dla obiektu wzorcowego.

Miar´ rozwoju wyznaczono natomiast ze wzoru5:
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4 M. Piotrowska-Trybull, Analiza konkurencyjnoÊci polskich województw za pomocà metod taksono-
micznych, w: KonkurencyjnoÊç regionów w okresie przechodzenia od gospodarki rynkowej. Mi´dzy-
narodowa analiza porównawcza: Bia∏oruÊ, Litwa, ¸otwa i Polska, red. W Kosiedowski, Wydawnic-
two Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika, Toruƒ 2004, s. 432.

5 Z. Hellwig, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podzia∏u krajów ze wzgl´du na
poziom ich rozwoju oraz zasoby i struktur´ wykwalifikowanych kadr, „Przeglàd Statystyczny”,
1968, zeszyt Nr 4, s. 324; J. Jóêwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1997,
s. 49.



gdzie:

Hi – wartoÊç miernika syntetycznego dla i-tego obiektu;
cio – uogólniona odleg∏oÊç euklidesowa i-tego obiektu od wzorca;
co – czynnik normujàcy;
c–o – Êrednia arytmetyczna uogólnionych odleg∏oÊci euklidesowych obiektów od
wzorca;
so – odchylenie standardowe uogólnionych odleg∏oÊci euklidesowych obiektów od
wzorca.

Wskaênik Hi przyjmuje wartoÊci w przedziale [0,1]. Jego interpretacja jest
nast´pujàca: dana jednostka terytorialna jest tym bardziej rozwini´ta, im bli˝sza
jednoÊci jest wartoÊç miary rozwoju.

3. Ocena konkurencyjnoÊci Torunia – praktyczne zastosowanie
wskaêników

Analiz´ badanej grupy miast przeprowadzono na podstawie nast´pujàcego zesta-
wu mierników (dane wyjÊciowe zawarte sà w za∏àczniku 1):

x1 – g´stoÊç zaludnienia na 1 km2,
x2 – procentowy stosunek iloÊci zgonów niemowlàt do urodzeƒ ˝ywych,
x3 – procent ludnoÊci w wieku produkcyjnym,
x4 – procent ludnoÊci w wieku poprodukcyjnym,
x5 – dochody ogó∏em bud˝etu miasta na 1 mieszkaƒca w z∏,
x6 – procentowy udzia∏ dochodów w∏asnych w dochodach ogó∏em bud˝etu

miasta,
x7 – przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie brutto,
x8 – procentowy udzia∏ wydatków inwestycyjnych majàtkowych w wydat-

kach ogó∏em bud˝etu miasta,
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x9 – procent ludnoÊci bezrobotnej do pracujàcej,
x10 – stopa bezrobocia,
x11 – liczba podmiotów gospodarki narodowej, zarejestrowana w rejestrze

REGON, na 1 tys. mieszkaƒców,
x12 – przeci´tna powierzchnia u˝ytkowa mieszkaƒ w m2,
x13 – liczba mieszkaƒ na 1 tys. mieszkaƒców,
x14 – liczba mieszkaƒ oddanych do u˝ytku w stosunku do zawartych ma∏-

˝eƒstw w procentach,
x15 – liczba mieszkaƒ oddanych do u˝ytku na 1 tys. mieszkaƒców,
x16 – liczba miejsc w hotelach na 1 tys. mieszkaƒców,
x17 – liczba osób korzystajàcych z obiektów noclegowych na 1 tys. miesz-

kaƒców,
x18 – liczba pracujàcych na 1 tys. mieszkaƒców,
x19 – zu˝ycie energii elektrycznej w MWh na 1 mieszkaƒca,
x20 – odpady przemys∏owe ucià˝liwe dla Êrodowiska wytworzone w ciàgu

roku, ogó∏em w tys. ton/rok,
x21 – udzia∏ wydatków na opiek´ spo∏ecznà w ogólnej liczbie wydatków,
x22 – liczba ludnoÊci przypadajàca na 1 aptek´,
x23 – liczba ludnoÊci przypadajàca na 1 lekarza ogó∏em,
x24 – liczba ludnoÊci przypadajàca na 1 lekarza dentyst´ ogó∏em,
x25 – liczba ludnoÊci przypadajàca na 1 ∏ó˝ko w szpitalach,
x26 – liczba piel´gniarek na 1 tys. mieszkaƒców,
x27 – ksi´gozbiór bibliotek na 1 mieszkaƒca,
x28 – liczba mieszkaƒców na sklep,
x29 – widzowie w kinach na 1 seans,
x30 – seanse na 1 tys. mieszkaƒców.

SpoÊród wytypowanego zbioru zmiennych dwanaÊcie cech uznano za desty-
mulanty (x1, x2, x4, x9, x10, x20, x21, x22, x23, x24, x25, x28), a pozosta∏e cechy okre-
Êlono mianem stymulant. Jest rzeczà wartà wnikliwej obserwacji oraz dyskusji,
jaka jest waga ka˝dego z przyj´tych czynników dla rozwoju danych miast. W oma-
wianym przypadku autor przyjà∏, ˝e wszystkie czynniki majà takà samà wag´,
a w rezultacie sà jednakowo wa˝ne dla okreÊlenia poziomu rozwoju wspólnoty6.
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6 W literaturze przedmiotu brakuje powszechnie akceptowanej formalno-statystycznej metody usta-
lania wag. Wobec k∏opotów ze znalezieniem poprawnej metody formalno-statystycznej zaleca si´
stosowanie wag ustalonych metodà ekspertów, lub przy braku takowych, powstrzymanie si´ od wa-
˝enia cech (i to w∏aÊnie podejÊcie stosowane jest najcz´Êciej). Zob.: Taksonomia struktur w bada-
niach regionalnych, regionalnych, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wroc∏aw
1998, s. 61–62.



Nie wyklucza to jednak przeprowadzenia zabiegu okreÊlania wag poszczególnych
czynników w przysz∏oÊci, majàc na uwadze fakt, i˝ cechy majà ró˝ne znaczenie
dla rozwoju miast, a ich ranga uzale˝niona jest cz´sto od celu i zakresu badaƒ.
Wyniki obliczeƒ omawianych wskaêników zawiera tabela 1.

Tabela 1. WartoÊci wskaêników Pi i Hi

Lokata/Miasto/Wskaênik Pi Lokata/Miasto/Wskaênik Hi
1. Olsztyn (0,782) 1. Olsztyn (0,520)
2. Rzeszów (0,638) 2. Rzeszów (0,432)
3. Bielsko-Bia∏a (0,417) 3. Toruƒ (0,408)
4. Gdynia (0,381) 4. Bielsko-Bia∏a (0,405)
5. Toruƒ (0,293) 5. Gdynia (0,393)
6. Kielce (0,193) 6. Kielce (0,367)
7. Bia∏ystok (0,075) 7. Bia∏ystok (0,334)
8. Cz´stochowa (0,031) 8. Cz´stochowa (0,333)
9. Bydgoszcz (–0,007) 9. Bydgoszcz (0,326)

10. Gliwice (–0,063) 10. Gliwice (0,271)
11. Sosnowiec (–0,399) 11. Radom (0,137)
12. Radom (–0,653) 12. Sosnowiec (0,124)
13. Zabrze (–0,693) 13. Zabrze (0,081)
14. Bytom (–0,968) 14. Bytom (0,025)

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych statystycznych zawartych w za∏àczniku 1.

Wyniki uzyskane za pomocà ka˝dej z metod okaza∏y si´ podobne. Pewne
ró˝nice mo˝na zauwa˝yç w przypadku Torunia, Bielsko Bia∏ej i Gdyni a tak˝e
Sosnowca i Radomia.

Z przeprowadzonych badaƒ wynika, ˝e w 2003 roku miastem o najwy˝-
szym poziomie rozwoju, a tym samym najbardziej konkurencyjnym by∏ Olsztyn.
Do miast charakteryzujàcych si´ wysokim wskaênikiem rozwoju nale˝à tak˝e
Rzeszów Bielsko-Bia∏a, Toruƒ i Gdynia.

Do miast Êrednio rozwini´tych nale˝a∏y: Kielce, Bia∏ystok, Cz´stochowa
i Bydgoszcz.

Grup´ miast najs∏abiej rozwini´tych – a tym samym o najmniejszym po-
tencjale konkurencyjnoÊci – stanowi∏y miasta: Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Ra-
dom i Bytom.

Badajàc pozycje konkurencyjnà Torunia za pomocà omawianych w artyku-
le metod i mierników trzeba stwierdziç, i˝ znajduje si´ on wÊród miast o najwy˝-
szym potencjale konkurencyjnoÊci. Posiada dogodnà pozycje konkurencyjnà, w sto-
sunku do innych miast Polski, a do najwi´kszych jego konkurentów mo˝na zaliczyç
miasta: Rzeszów, Olsztyn i Gdyni´.
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Analizujàc pozycje konkurencyjna Torunia nale˝y zauwa˝yç, i˝ w mieÊcie
mamy do czynienia z wieloma s∏abymi stronami, których wyeliminowanie lub
zredukowanie cz´sto przerasta mo˝liwoÊci w∏adz samorzàdowych oraz jego miesz-
kaƒców i wymaga d∏ugiego czasu. Do najwi´kszych zagro˝eƒ i problemów, jakie
wy∏aniajà si´ przed miastem, jest wysokie bezrobocie. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e
na gospodark´ i stan Torunia wp∏ywa tak˝e trudna sytuacja ca∏ego województwa
kujawsko-pomorskiego. Województwo to pod wieloma aspektami nale˝y do naj-
s∏abszych w kraju. Toruƒ b´dàc miastem stosunkowo niewielkim nie jest w sta-
nie zagospodarowaç nadwy˝ki si∏y roboczej z sàsiednich powiatów, gdzie sytuacja
na rynku pracy jest dramatyczna. Tak˝e Bydgoszcz, miasto wspó∏tworzàce z To-
runiem aglomeracje bydgosko-toruƒskà nale˝y do s∏abo rozwini´tych, a tym sa-
mym ma∏o konkurencyjnych. Jak wynika z porównaƒ pozycji konkurencyjnych
Bydgoszczy i Torunia, miasta du˝o wi´ksze nie zawsze osiàgajà korzystniejsze
wyniki gospodarcze. Realizowanie przez miasto wojewódzkie g∏ównych funkcji
samorzàdu wojewódzkiego nie gwarantuje równie˝ zdobycia przewagi konkuren-
cyjnej nad innymi miastami województwa.

Otrzymane wyniki badaƒ informujà równie˝ o trudnej sytuacji miast Êlà-
skich oraz Radomia, które w badaniu zaj´∏y ostatnie lokaty. Przyczynà tego sta-
nu jest g∏ównie restrukturyzacja górnictwa, hutnictwa i przemys∏u ci´˝kiego,
która najdotkliwiej dotkn´∏a te miasta oraz niski stopieƒ przystosowywania si´
spo∏eczeƒstw tych miast do zmieniajàcych si´ warunków i sytuacji w kraju.

4. Podsumowanie

Poj´cie konkurencyjnoÊci miasta ze wzgl´du na swojà wielowymiarowoÊç z tru-
dem poddaje si´ pomiarowi. Pomiaru poÊredniego mo˝na dokonaç przy pomocy
metod jakoÊciowych i iloÊciowych, przy czym drugie z nich dajà mo˝liwoÊci uzy-
skania wyników bardziej wiarygodnych i zobiektywizowanych ni˝ pierwsze. Spo-
Êród metod statystycznych do pomiaru poÊredniego konkurencyjnoÊci mo˝na wy-
korzystaç metody taksonomiczne: metod´ Hellwiga i metod´ J. Perkala. Wyniki
uzyskane za pomocà ka˝dej z tych metod okaza∏y si´ podobne, co dodatkowo po-
twierdza ich przydatnoÊç w rozwiàzywaniu postawionego problemu.

Przedstawione powy˝ej problemy konkurencyjnoÊci miast zosta∏y jedynie
zasygnalizowane. Bardziej szczegó∏owy obraz podj´tego zagadnienia wymaga
g∏´bszej analizy poszczególnych kwestii, co przekracza ramy niniejszego arty-
ku∏u.
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